
4 QUARTA-FEIRA - 24 DE FEVEREIRO DE 2021
TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL Diário da Serra www.facebook.com/jornaldsFALE COM O DS:

ds@diariodaserra.com.brCidade

Abertas inscrições para 
Festival de Música

BARRA DO BUGRES

Estão abertas as ins-
crições para V Festival 
de Música Nacional de 
Barra do Bugres, MT (V 
FEMUBB) até o dia 10 de 
março. O evento será rea-
lizado entre os dias 16 a 
18 de abril deste ano, no 
Centro de Eventos do mu-
nicípio e transmitido por 
meio de live streaming 
(ao vivo via internet), 
com o foco de valorizar 
e reconhecer os talentos 
musicais, municipais, re-
gionais e nacionais.

O FEMUBB é inicia-
tiva da produtora cul-
tural Dalva Lucia Brito 
Nascimento (Papy) com 

O evento será 
realizado entre os 
dias 16 a 18 de
abril deste ano

As inscrições 
são gratuitas e 
limitadas por 
20 inscritos
por categoria

Campo Novo promove 
Rally Turismo
Travessia do Parecis

DIA 27 DE MARÇO

O inédito Rally de Tu-
rismo  Travessia do Pare-
cis será realizado no dia 
27 de março, no municí-
pio de Campo Novo do 
Parecis. O cenário para o 
evento é repleto de bele-
zas naturais, cachoeiras 
espetaculares, rios de 
águas cristalinas e cultu-
ra indígena, retratada em 
apresentações culturais.

Organizado pelo Se-
cretaria de Esporte e 
Lazer juntamente com 
a Secretaria de Cultura 
de Turismo de Campo 
Novo do Parecis, o rally 
irá proporcionar a emo-
ção de competição com a 
contemplação de lugares 

O percurso de
240 quilômetros
e terá 60 vagas 
disponíveis

Paisagens
exuberantes, 
rios de águas 
cristalinas,
muita fauna
e flora Inscrições abertas

Inscrições seguem até 10 de março

Assessoria

incríveis. No percurso de 
240 quilômetros os par-
ticipantes irão conhecer 
os seguintes locais; Sal-
to Belo, Salto Utiariti, 
Aldeia Bacaval, Salto da 
Mulher e Aldeia Turística 
Wazare. Os participantes 
terão um tempo pré-defi-
nido para contemplação 
desses locais, dessa for-
ma não gerando aglome-

ração.
A prova é dividida na 

categoria máster destina-
da a pilotos experientes, 

intermediário para quem 
tem conhecimento de na-
vegação, categoria turis-
mo para todos amadores 
e iniciantes e ainda cate-
goria feminina. Com essa 
divisão os organizadores 
esperam completar as 60 
vagas disponíveis para a 
competição.

A Travessia do Parecis 
é  novidade para o estado 
de Mato Grosso, é o que 
garante o experiente or-
ganizador de eventos do 
setor, Haroldo Martins. 
“Rally Turístico para par-
ticipantes amadores e ini-
ciantes, com parada para 
visita e banho em várias 
cachoeiras e compras de 
artesanato e souvenir in-
dígenas. Paisagens exu-
berantes, rios de águas 
cristalinas, muita fauna 
e flora intocadas. Even-
to dentro do protocolo 
de segurança para a co-
vid. Oportunidade única 
de atravessar e conhecer 

reserva do Parecis. Com 
certeza terá a participa-
ção de competidores de 
todo o estado,” destacou 
Haroldo.

As inscrições podem 
ser feitas no site http://
www.cronorally.com.br/
eventos/travessia-do-pa-
recis-2021/

Assessoria

aprovação do projeto e 
financiamento da Lei de 
Incentivo à Cultura Al-
dir Blanc, realizado pela 
Secretaria de Cultura do 
Estado de Mato Grosso e 
apoio da Prefeitura Mu-
nicipal (Secretarias Mu-
nicipais de Educação e 
Cultura e de Desenvolvi-
mento Econômico, Meio 
Ambiente e Turismo) e 
Câmara Municipal de 
Barra do Bugres.

As inscrições são gra-
tuitas e limitadas por 20 
inscritos por categoria, 

com premiações do pri-
meiro ao quinto colo-
cado, sendo nas catego-
rias Adulto Sertanejo e 
Adulto MPB e Gospel as 
premiações ao 1º Lugar 
de R$ 3.000.00 e troféu; 
2º Lugar: R$ 2.000.00 
e troféu; 3º Lugar: R$ 
1.500.00 e Troféu; 4º Lu-
gar: R$ 1.000.00 e troféu; 
e 5º Lugar: R$ 500.00 e 
troféu, em cada catego-
ria.                                                                                                                     

Na Categoria Infanto-
juvenil também serão 
cinco premiações, sen-
do 1º Lugar: R$ 1.500.00 
e troféu; 2º Lugar: R$ 
1.000.00 e troféu; 3º 
Lugar: R$ 500,00 e tro-
féu; 4º Lugar: R$ 300,00 
e troféu; e 5º Lugar: R$ 
200,00 e troféu.

As eliminatórias se-
rão nos dias 16 e 17  e a 
final no dia 19 de abril, 
aniversário de Barra do 
Bugres.


