
MATO GROSSO

Inscrições acontecem hoje e amanhã

Nos dias 16 e 17 de outu-
bro, das 9h às 18h, a Secre-
taria de Estado de Cultura 
(SEC), por meio do Progra-
ma Mato Grosso Criativo, 
realiza a quinta edição do 
projeto Territórios Criati-
vos, que consiste em levar 
consultorias a espaços de 
convivências artísticas.

Os empreendedores e ar-
tistas poderão se inscrever 
para receber uma das con-
sultorias oferecidas: Como 
tornar sua marca reconhe-
cida, Elaboração de proje-
tos e projetos culturais e 
Preparação e elaboração de 

Projeto ‘’Territórios Criativos’’ 
está com inscrições abertas
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Portifólio.  Cada empreen-
dedor ou grupo (caso pos-
sua) terá disponível uma 
hora de atendimento com 
o consultor do tema esco-
lhido para apresentar seu 
negócio ou projeto.

As consultorias contam 
com a parceria do Sebrae/
MT e são prestadas por 
profissionais qualificados 
que auxiliam o empreen-
dedor ou artista a fazer um 
diagnóstico de seu produto 
ou serviço, identificando e 
recomendando ações e so-
luções. As inscrições são 
gratuitas e devem ser fei-
tas pelo site www.sympla.
com/matogrossocriativo. 
As vagas são limitadas.

‘Os de Fora’ conquista premiação 
do Ministério da Cultura

TERCEIRO LUGAR

O grupo tangaraense ‘Os 
de Fora’ acaba de conquis-
tar mais uma importante 
premiação, representando 
bem a bandeira de Tanga-
rá da Serra. Isso porque 
na tarde desta terça-feira, 
dia 16 de outubro, foi pu-
blicado no Diário Oficial 
da União os vencedores 
do Prêmio Culturas Popu-
lares 2018, que é promo-
vido anualmente pelo Mi-
nistério da Cultura.

De acordo com a presi-
dente do Ponto de Cultura 
Flor do Mato, Priscila Fer-
nandes, o grupo foi premia-
do na categoria Pessoa Jurí-
dica Sem Fins Lucrativos, 
conquistando a terceira co-

Grupo de Tangará 
competiu com 
outros 1482 e 
garantiu colocação 

A gente só tem 
a agradecer 
(…) O prêmio 
é para TangaráGrupo Os de Fora durante apresentação

locação após disputar com 
outros 1482 participantes 
de todo o país.

“Nos inscrevemos no 
edital que foi lançado pelo 
Ministério da Cultura 
através do CNPJ do Grut-
ta, a qual o grupo Os de 
Fora representa. Ficamos 
imensamente felizes. A 
gente só tem a agradecer, 
porque a premiação é re-
ferente a participação na 
cidade, então o prêmio é 
para Tangará da Serra”, 
afirmou a presidente, des-
tacando que o material 
das atividades realizadas 
pelo grupo Os de Fora foi 
enviado e aprovado pelo 
Ministério da Cultura, 

conquistando a nota 9,5.
Com a colocação, o gru-

po de Tangará da Serra 
obteve classificação e será 
beneficiado com a quantia 
de R$ 20 mil.

“Fizemos o encerramen-
to das atividades do Ponto 
de Cultura em agosto, e va-
mos retornar as atividades 
com todo o vapor no início 
do ano que vem, continu-
ando com o trabalho de 
oficinas nos bairros como 
balé, dança regional, tea-
tro, entre outras”, relatou 
a responsável.  Em todo o 
Brasil, o Prêmio Culturas 
Populares vai destinar R$ 
10 milhões a 500 iniciati-
vas culturais de mestres, 
mestras, grupos e insti-
tuições privadas sem fins 
lucrativos. Esta edição 
também reconheceu ações 
em acessibilidade cultu-
ral. Vale destacar que cabe 
recurso referente a ordem 
de classificação divulga-
da.
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