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Projeto é desenvolvido na escola Décio Burali

Mais de 75 equipes confirmam 
presença no 24º Fest Bugres

FESTIVAL DE PESCA

Barra do Bugres está em 
festa. O 74º aniversário 
do Município está sendo 
comemorado com uma 
intensa programação, ini-
ciada no último sábado, 
14, e que encerrará neste 
domingo, dia 22 de abril, 
com 24º Festival de Pesca 
de Barra do Bugres (Fest 
Bugres). 

Segundo o secretário 
Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Meio 
Ambiente e Turismo, Car-
los Pereira, considerado 
um dos mais importantes 
festivais de pesca esporti-
va de Mato Grosso, o Fest 
Bugres novamente cami-
nha para ser sucesso de 
participação e público. “Já 
estamos com 79 equipes 
inscritas e com certeza 
atingiremos o limite de ins-
crições logo, logo”, comen-
tou Pereira, ao lembrar que 
as inscrições ainda estão 
abertas e seguem até o dia 
21 de abril, limitadas até o 
máximo 100 embarcações.

Aos interessados, as 
mesmas devem ser feitas 
no site da Prefeitura Mu-
nicipal - www.barradobu-
gres.mt.gov.br - onde há 
um link que direcionará 
para ficha de inscrição ou 
diretamente no Anfiteatro 
da Prefeitura Municipal 
até às 16h do dia 21 de 
abril.

A competição esportiva 
iniciará às 8h e o encerra-

As inscrições, 
limitadas, seguem 
até sábado, 
dia 21 de abril

O evento será realizado em 22 de abril, no Rio Paraguai

mento da pescaria será às 
15h, com previsão do tér-
mino de apuração dos re-
sultados até às 18h. Serão 
premiados as cinco equi-
pes que mais pontuarem, 
sendo que o primeiro lugar 
levará três motos Honda 
125cc; segundo uma moto 
Honda 125cc, terceira me-
lhor equipe um motor de 
popa (15HP), um barco 
alumínio semi quilhado ao 
quarto e um motor rabeta 
ao quinto colocado.

PROGRAMAÇÃO – 
Como parte da programa-

ção festiva, a Prefeitura 
Municipal preparou para 
esta sexta-feira, 20, o show 
com a dupla Carreiro & Ca-
pataz; dia 21 de abril dois 
shows nacionais, sendo o 
primeiro com a dupla Kai-
que & Felipe, logo após a 
dupla Munhoz e Mariano. 
E, no dia 22, depois de fi-
nalizado o festival de Pes-
ca,  haverá um mega show 
com Diogo & Arnaldo.

Toda a programação é 
aberta ao público. “Um 
evento para toda a famí-
lia”. 

ARTE E MOVIMENTO

O Projeto Arte e Movi-
mento está colhendo seus 
bons frutos  após se desta-
car a nível nacional e ser 
um dos classificados na 
fase regional do Prêmio 
Itaú Unicef 2017. Após re-
ceber a premiação no valor 
de R$ 10 mil em janeiro 
desse ano, o projeto tan-
garaense passou por uma 
série de melhorias, incluin-
do aquisição de materiais 
e investimentos em uma 
sala adaptada no Centro 
Municipal de Ensino Décio 
Burali, onde o projeto é de-
senvolvido.

De acordo com a coor-
denadora geral do projeto, 
professora Joeli Siqueira, as 
atividades estão a todo va-
por, envolvendo os alunos 
no meio artístico. “Estamos 
adquirindo materiais, co-
locamos espelho na sala, 
e nesse primeiro semestre 
vamos dar continuidade 
com a dança e com artes 
visuais”, comentou a pro-

Projeto colhe frutos 
de classificação 
regional

Estamos 
trabalhando 
para tirar 
as crianças 
das ruas
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fessora, ao destacar que a 
intenção é se inscrever no 
Prêmio Itaú Unicef edição 
2018, visando a classifica-
ção na fase regional para 
assim continuar com os in-
vestimentos.

“Estamos trabalhando 
para tirar as crianças das 
ruas, para dar uma ocu-
pação para elas”, relatou 

Siqueira. Vale lembrar que 
além da Escola Décio Bu-
rali, o projeto Arte e Movi-
mento também é estendido 
para a Isoldi Stork e Gentila 
Suzin Muraro, atendendo 
assim centenas de crianças 
que realizam diversas ativi-
dades artísticas.

PROGRAMAÇÃO

Semana 
do Livro 
encerra nesta 
sexta-feira

O Departamento de Cul-
tura de Tangará da Serra deu 
início na noite de quarta-fei-
ra, 18, a Semana do Livro, 
com a presença de renoma-
dos escritores tangaraenses 
e a exposição de todos os li-

vros já produzidos por auto-
res que nasceram ou residem 
em Tangará da Serra, catalo-
gados na Biblioteca Munici-
pal.  

O evento seguiu na noite 

O evento 
acontece na 
Biblioteca 
municipal, com 
entrada gratuita
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Exposição de livros e bate-papo com autores, ao fundo

de ontem, com apresenta-
ções e oficinas e encerra nes-
ta sexta-feira, 20, com a mesa 
‘A Casa Barão e as duas ins-
tituições centenárias: Aca-
demia Mato-grossense de 
Letras e Instituto de Letras e 
Instituto Histórico e Geográ-
fico de Mato Grosso’, com 
a Presidente do IHGMT e 
membro da AML, professora 
Elizabeth Madureira Siquei-
ra, entre outros convidados.

O evento acontece na Bi-
blioteca Municipal e está 
sendo coordenado por An-
selmo Parabá. 


