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CHAVE DE OURO

Uma virada cultural. 
Literalmente foi o que 
aconteceu em Tangará-
da Serra no último final 
de semana. O evento 
teve início na manhã de 
sábado, 07, com ativida-
des em várias áreas e se 
estendeu até a manhã 
de domingo. Intitulado 
como 24 horas de cultu-
ra, o evento reuniu um 
grande público em todas 
as atividades programa-
das e aconteceu em cin-
co locais diferentes, sob 
a organização Prefeitura 
Municipal de Tangará da 
Serra, por meio da Secre-
taria Municipal de Edu-
cação e Cultura,

A programação ini-
ciou no dia 7 de outubro, 
às 9h, no Centro Cultu-
ral, com interações mu-
sicais com o instrutor 
Favetinho e seus alunos, 
e levou ao espaço tanto 
alunos, quanto pais que 
foram prestigiar os pe-
quenos aprendizes.

Enquanto uma equi-
pe voltava no tempo 

com canções de RPM e 
muitas outras, o balé e 
as artes plásticas eram 
desenvolvidas no mes-
mo local, realizando a 
interação da cultura tan-
garaense.“Começou de 
manhã com essa intera-
ção musical, onde o Fa-
vetinho mostrou músicas 
de sua autoria e os alunos 
estão ali ouvindo o que o 
professor preparou para 
que eles possam fazer 
um paralelo da evolução 
da música ao longo dos 
tempos, pois muitos de-
les apenas ouviram falar 
desses cantores e bandas 
como RPM”, comentou o 
coordenador do Departa-
mento de cultura Ansel-
mo Parabá.

As atividades segui-
ram por toda a tarde, sem 
intervalos e seguiram à 
noite, com uma grande 
interação  na Praça da Bí-
blia entrando  madrugada 
a dentro.

Completando as 24 
horas de cultura, o en-
cerramento aconteceu na 
Feira do Produtor na ma-
nhã de ontem, com uma 
roda de viola, capoeira e 
exposição de artesana-

tos. “Chegamos ao fim 
de mais um 24 horas de 
cultura e estamos feli-
zes com o resultado. A 
população atendeu ao 
nosso chamamento e 

torna esse evento tra-
dicional, sendo assim, 
nós temos apoiado, 
prestigiado e fomen-
tando o evento dan-
do oportunidade aos 

nossos artistas locais”, 
destacou o secretário 
de Educação, Adriano 
Fernandes, ao assegu-
rara, que no próximo 
ano acontecerá a terceira 

edição. “Terminamos 
hoje essa segunda edição 
e já estamos pensando a 
terceira, que com certeza 
tem tudo para ser ainda 
melhor”, frisou.
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24 horas de Cultura termina com 
saldo positivo em Tangará da Serra

“A população atendeu ao nosso chamamento e torna esse evento tradicional”, diz secretário

Na oportunidade cerca de 180 carros estiveram na exposição

2ª EDIÇÃO

Exposição de Carros Antigos 
supera expectativas

Reunindo colecio-
nadores de: Sinop, 
Lucas do Rio Verde, 
Cuiabá, Nobres, Dia-
mantino, Nova Mutum, 
Vera, Cláudia, Campo 
Novo do Parecis e outros 
municípios, o Clube 
Tangará Carros Antigos 
realizou no final de se-
mana, pela segunda vez, 
no município de Tanga-

rá da Serra o encontro 
estadual de carros anti-
gos.

O encontro fez parte 
do evento realizado pela 
Secretaria de Educação 
e cultura, 24 horas de 
cultura e aconteceu no 
estacionamento da Ha-
van. Durante os dias, 
sábado e domingo, a vi-
sitação foi intensa e dei-
xou os organizadores 
bastante realizados, 
como destaca o Vice 
presidente do Clube, 

Oneide Luiz Ames. 
“Esse é o nosso segun-
do encontro e mais uma 
vez superou as nossas 
expectativas, pois isso 
envolve uma grande 
despesa para os cole-
cionadores, mas como é 
um hobby, uma paixão 
eles vem  com toda boa 
vontade”, frisou

Na oportunidade 
cerca de 180 carros es-
tiveram na exposição e 
atraíram o público tan-
garaense.
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