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Tangará da Serra passa a contar 
com mais dois pontos de Cultura

Desde a última quin-
ta-feira, 26, Tangará da 
Serra passou a contar 
com mais dois pontos 
de Cultura. O anúncio 
foi feito durante o Sa-
rau Cultural organizado 
pelo Departamento de 
Cultura da Secretaria 
Municipal de Educação 
e Cultura de Tangará da 
Serra – SEMEC.

Os grupos são: Afro-
brasilidade, que tem 
como proponente o 
Instituto de Capoeira 
Aruandê – ICAB, e do 
Ponto de Cultura Flor do 
Mato, o qual tem como 
proponente a Associa-
ção Grupo Teatral de 

Tangará da Serra - GRU-
TTA. O Ponto de Cultura 
Afrobrasilidade é uma 
conquista do Instituto 
de Capoeira Aruandê 
Brasil- ICAB, que há 17 
anos desenvolve ativi-
dades culturais em Tan-
gará da Serra com a  fi-
nalidade de pesquisa e 
divulgação da Capoeira 
Regional, Capoeira An-
gola e demais tradições 
educativas da matriz 
Afro-brasileira a ela 
vinculada, tais como 
Roda de Capoeira, Ma-
culelê, Jongo, Samba de 
Roda, Puxada de Rede, 
Coco de Roda e Danças 
Afro, nos seus aspec-
tos práticos e teóricos 
no intuito de fomentar 
a memória relacionada 

à diversidade cultural 
brasileira, defender e 
conservar o patrimônio 
histórico e artístico. 
Já o Ponto de Cultu-
ra Flor do Mato é uma 
captação da Associação 
GRUTTA, que atua com 
o teatro em Tangará da 
Serra, desde a década 
de 1970, cujo objetivo 
é incentivar, divulgar 
e preservar a Cultura 
por meio de atividades 
artístico culturais em es-
pecial o teatro, o teatro 
de rua, as atividades cir-
censes, as manifestações 
populares e tradicio-
nais, a dança, a musica-
lização, a cultura mato-
grossense e atividades 
artísticas que valorizem 
a Cultura Popular. “Agra-

decemos as parcerias 
do Governo Municipal, 
Estadual e Federal que 
com objetivo de garan-

tir a Política da Cultura 
Viva contribuem para 
que as ações políticas 
culturais possam ser 

mantidas também no 
município de Tangará 
da Serra”, destacam os 
responsáveis.
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Tangaraenses ficam em 
1° lugar na Semana de 
Ciência, Tecnologia e Inovação

NACIONALRECREAÇÃO

Igreja Filadélfia promove tarde 
de alegria na Escola Sagrado

Tangará da Serra fez 
bonito em Cuiabá no úl-
timo fim de semana. O 
Curso Manutenção e Su-
porte em Informática da 
Escola Técnica Estadual 
(ETE/Secitec) de Tangará 
da Serra e o projeto “Seu 
Lixo Eletrônico Tem En-
dereço”, desenvolvido 
por alunos, também da 
Secitec, ficaram em pri-
meiro lugar na 14ª Sema-
na Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, 
que aconteceu de 24 a 26 
de outubro, na Arena Pan-
tanal, em Cuiabá.

O projeto foi desenvol-
vido pelos alunos do curso 
de Manutenção e Suporte 
em Informática (MSI) da 
Escola Técnica e foi clas-
sificado em avaliação pela 
organização do evento que 
acontecerá na capital, após 
apresentação na Semana 
da Ciência, Tecnologia e 
Inovação promovido pela 
ETE/Secitec, em agosto.

O projeto prevê parce-
ria entre a Escola Técni-
ca e o Serviço Autônomo 
Municipal de Água e Esgo-
to (Samae). Pelo projeto, as 
escolas das redes públicas 
estadual e municipal re-
ceberão contêineres espe-
ciais para que a população 
do bairro onde a escola 
está localizada faça o des-
carte de equipamentos ex-
clusivamente eletrônicos 
já em desuso, como com-
putadores, impressoras, 
monitores, tablets, celula-
res, micro-ondas e outros. 
Empresas e órgãos públi-
cos também poderão reali-
zar o descarte nestes locais.

O objetivo do projeto é 
proporcionar destinação 
correta destes resíduos, que 
possuem grande potencial 
poluidor, já que contém 
elementos altamente tóxi-
cos como arsênio, cádmio, 
chumbo e mercúrio, que 
contaminam o solo e o len-
çol freático, representando 
riscos à saúde humana e 
animal.

O evento contou 
com apoio de diversas 

empresas da cidade, 
bem como da 

Prefeitura de Nova 
Olímpia, por meio da 
Secretaria Municipal 

de Educação.

Em comemoração 
ao mês das crianças, a 
Casa de Orações Fila-
délfia, por meio do pro-
jeto ‘Resgate na Arte’ 
desenvolveu ativida-
des recreativas com as 
crianças de Nova Olím-
pia.

A programação com 
tardes recreativas bus-
cou atingir toda a co-
munidade novaolim-
piense, sendo realizada 
no salão da Igreja, lo-
calizada no bairro São 
João, Ginásio Mané 
Baiano no bairro Boa 
Esperança e na qua-
dra da escola Sagrado 
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Os grupos são  Aruandê e  Flor do Mato

Evento aconteceu em comemoração ao mês da criança

Diário da Serra

Coração de Jesus, no 
bairro Ouro Verde, no 
último sábado, dia 28, 
das 15h30 às 18h00, 
envolvendo centenas de 
crianças.

As crianças que lota-
ram a quadra da escola 
puderam participar de 
diversas brincadeiras 
tradicionais, louvores e 

ainda ganharam brin-
des. E ainda, assistiram 
a dramatização ‘O Bom 
Samaritano’, trazendo o 
ensinamento de Cristo 
aos dias atuais de forma 
que a garotada pudesse 
compreender melhor a 
mensagem bíblica.

Além de Nova Olím-
pia, a Casa de Orações 

Filadélfia também desen-
volveu a mesma ativida-
de no município de Cam-
po Novo dos Parecis.

O evento contou com 
apoio de diversas em-
presas da cidade, bem 
como da Prefeitura 
de Nova Olímpia, por 
meio da Secretaria Mu-
nicipal de Educação.


