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Espetáculo do ‘Circula MT’ 
passará por Tangará

TEATRO

A Secretaria Municipal 
de Turismo e o Departa-
mento de Cultura de Tan-
gará da Serra, por meio 
da Secretaria de Estado 
de Cultura, trarão para a 
cidade o espetáculo ‘Fiu 
Fiu- Um Encontro Entre 
Pássaros’. A apresentação 
acontecerá no próximo 
dia 28, no Centro Cultu-
ral, e promete reunir toda 
a família para assistir a 
envolvente história de 
dois pássaros que passam 
por várias aventuras em 
busca de descobrir o que 
é o amor.

De acordo com o secre-
tário municipal de Turis-
mo, Carlos Tayano, o espe-
táculo faz parte do projeto 
Circula MT desenvolvido 
pelo Governo do Estado, 
sendo que Tangará da Ser-
ra é um dos municípios 
que será agraciado com a 
apresentação.

“Esse projeto foi apro-
vado no ano passado e 
está circulando  Mato 
Grosso, felizmente fomos 
selecionados para recebê
-lo. Trata-se de uma peça 
teatral infantil, para pú-
blico de três a dez anos, 
ou seja, livre de censura”, 
comentou o secretário, ao 
destacar que o espetácu-
lo é totalmente sem falas, 
envolvendo o público pre-
sente através de expres-
sões corporais.

‘Fiu fiu- Um Encontro 
Entre Pássaros’ 
será apresentado 
em Tangará

Espetáculo acontecerá no Teatro Municipal

“São 50 minutos de 
espetáculo sem fala, e 
prende muito a atenção 
do espectador”, adian-
tou Tayano, aproveitando 
para convidar a população 
a prestigiar o espetáculo, 
que terá a entrada franca.

“Gostaríamos que a po-
pulação tangaraense par-
ticipe dessa apresentação. 
Tragam seus filhos, paren-
tes e amigos, para se deli-
ciarem com o maravilhoso 
teatro infantil”, convidou 
o secretário. A apresen-
tação, que será encenada 
pelo grupo cuiabano Tiba-

naré, acontecerá a partir 
das 18h, no Teatro Muni-
cipal.

‘Fiu fiu- Um Encontro 
entre Pássaros’ é um espe-
táculo alegre que retrata 
uma história de encontros 
e desencontros entre dois 
pássaros. Passarinhar e 
Passarinhou viviam voan-
do sozinhos até que foram 
surpreendidos por um en-
contro que foi amor a pri-
meira vista.  O espetáculo 
traz ao palco as antigas 
formas de galanteios, ar-
rancando suspiros e risa-
da da plateia.
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A solenidade será realizada no auditório da universidade

PRÓXIMO DIA 29

Professor Sebastian 
(PSB) presidirá, no próxi-
mo dia 29, a sessão sole-
ne em que a Câmara Mu-
nicipal vai comemorar os 
24 anos do Campus da 
Unemat em Tangará da 
Serra. A solenidade será 
realizada no auditório da 
universidade, com a pre-
sença de diretores, pro-
fessores e acadêmicos. 
Professor Sebastian é o 
autor do requerimento 
aprovado por unanimi-
dade pelos vereadores no 
início do mês, definindo 
a homenagem.

“A Unemat tem uma 
história com a cidade, 
tem um compromisso 
com a educação superior 
pública e na condição de 

Unemat será 
homenageada pela 
Câmara Municipal  
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legislador me sinto no 
dever de externar este 
sentimento em nome da 
população. Portanto a 
sessão solene é um ato 
onde o Poder Legislativo 
diz a Unemat um ‘muito 
obrigado’ de maneira so-
lene”, afirma o vereador 
professor Sebastian.

Esta é a segunda vez 
que a Câmara comemora 
o aniversário do campus. 
A primeira foi há quatro 
anos, quando a Unemat 
completou 20 anos em 
Tangará da Serra. “En-
quanto vereador tenho 
apenas a dizer muito 
obrigado Unemat pelo 
muito que fez e tenho 
certeza que fará muito 
mais pela cidade de Tan-
gará da Serra”, disse o 
vereador que presidirá a 
sessão solene.


