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Os de Fora e Caipiras de 
Plantão no Festrilha

ELITE JUNINA

Dois grupos juninos de 
Tangará da Serra viajam 
neste final de semana para 
Rondonópolis, no sul do 
estado. Os de Fora e Cai-
piras de Plantão represen-
tarão a cidade na final do 
Festival Mato-grossense 
de Quadrilhas, o Festrilha, 
o maior evento do gênero 
em Mato Grosso. 

O grupo Os de Fora é 
um dos maiores do es-
tado e participará pela 
quarta vez do Festival, 
que reunirá a elite junina 
de Mato Grosso. “O gru-
po está com um entrosa-
mento muito bom, com 
afinidade na execução das 

Os dois grupos 
juninos de 
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se apresentarão
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primeiro no 
ranking e a 
expectativa 
é muito boa

Candidatos selecionados 
no Canta Tangará 
iniciam ensaios

NESTE SÁBADO

A Secretaria Municipal 
de Turismo encerrou a 
fase eliminatória do Festi-
val de Música ‘Canta Tan-
gará’, que será realizado 
nos dias 2 e 3 de agosto no 
Teatro Municipal.

Uma comissão compos-
ta pelo Departamento de 
Cultura selecionou atra-
vés de vídeos, os inscritos 
que participarão das apre-
sentações. Na categoria 
Infanto-Juvenil 10 candi-
datos foram selecionados. 
Na categoria Gospel, sete 
candidatos. E na categoria 
Música Popular Brasilei-
ra (MPB) nove nomes vão 
disputar o Festival. Todos 
os candidatos são mora-
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O grupo Os de Fora é um dos maiores do estado
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dores de Tangará da Serra, 
atendendo critério do re-
gulamento.

De acordo com o Secre-
tário Municipal de Turis-
mo, Carlos Tayano, após 
finalizada a etapa, o pró-
ximo passo são os ensaios 
com os participantes. Para 
isso uma banda com ba-
cking vocals será monta-
da pelo Departamento de 

Cultura  para auxiliar e 
acompanhar os candida-
tos nas apresentações. Os 
ensaios, conforme edital, 
serão realizados nos dias 

20, 22, 23, 26 e 27 de ju-
lho, nos períodos da tarde 
e da noite. 

A lista de convocação 
dos candidatos para os 
ensaios será publicada na 
Fanpage da Secultur até às 
14h desta sexta-feira, 19. “ 
(...) e depois, as apresenta-
ções para concorrência de 
cada categoria nos dias 2 
e 3 de agosto, já para pre-
miação”, acrescenta o se-
cretário.  

Confira o nome dos can-
didatos selecionados, por 
categoria: Categoria In-
fanto-Juvenil - Alice Bri-
sot – MPB; Ana Beatricy 
– MPB; Débora Dantas – 
Gospel; Emanuela Durães 
– Gospel; Isabella Chique-
si – MPB; Joana Correia 
– MPB;  João Victor Ruiz 
– MPB; Luana Giovanna 
– MPB; Sabrina Cordei-
ro – MPB; Yasmin Silva – 
Gospel. Categoria Gospel: 
Cristiano Ferreira; Daiane 
de Oliveira; João Marcos; 

Manoel Messias; Paola 
Gomes; Raíssa Costadelli; 
Taciane (Tacy). Categoria 
MPB adulto; Albeane Dan-
tas; Camila Alcântara; Fa-

biana Francisco; Lourival 
Freire; Luana Monteiro; 
Luciano Bettoni; Luciano 
Tiazokamae; Marivaldo 
Oliveira; e Milena Correa.

Tangará em Foco

coreografias, na execução 
do espetáculo como um 
todo (…) estamos em pri-
meiro no ranking e a ex-
pectativa é muito boa, a 
análise dos jurados foi de 
que temos grande chance 
de ficar entre os primeiros 
colocados”, explica Prisci-
la Fernandes, coordenado-
ra do Grupo. 

Já o grupo Caipiras de 
Plantão participa pela 
primeira vez da festivi-
dade estadual. Eles são 
do Distrito de Progresso 
e venceram o Concurso 

Viva São João, durante o 
Arraiá da Serra 2019, ga-
rantindo passaporte para 
o Festrilha. De acordo 
com Guilherme Júnior da 
Silva Soares, presidente 
e puxador do Caipiras de 
Plantão, a junina existe há 
cinco anos e conta com o 
apoio da comunidade de 
Progresso e da Escola Es-
tadual Patriarca da Inde-
pendência, em especial 
da diretora da instituição, 
Silvana Verciano.

O Festrilha começou 
na quarta-feira, 17, e se-
gue até domingo, 21. Os 
dois grupos juninos de 
Tangará da Serra se apre-
sentarão na sexta, 19. O 
festejo junino, organiza-
do pela Secretaria Muni-
cipal de Cultura de Ron-
donópolis (Secult) junto 
com o Governo de Mato 
Grosso e a Federação Ma-
to-Grossense de Quadri-
lhas Juninas.


