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Sem Exposerra, realização
de Festival é estudado

FIPe aquece comércio
e turismo no oeste
do Estado
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Projeto do Tangará
Rodeio Festival será
apresentado hoje
durante reunião
RODRIGO SOARES / Redação DS

Tangará da Serra é um
Município pioneiro na
realização de rodeios,
atraindo além de moradores da cidade, simpatizantes de toda a região para
eventos da modalidade.
Com o cancelamento da
Exposição Agropecuária
de Tangará da Serra (Exposerra) edição 2018, a
Liga Mato-grossense de
Rodeios (LMTR), realizará
na manhã de hoje, 13 de
junho, uma reunião para
apresentar o projeto do
‘Tangará Rodeio Festival’.
De acordo com o representante da LMTR, Cléber
da Costa Soares, a reunião
acontecerá na Prefeitura Municipal juntamente
com representantes da
Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) e Associação
Comercial e Empresarial
de Tangará da Serra (Actis).
“Tem certo tempo que
estamos pensando em fazer um novo modelo de
evento aqui em Tangará
da Serra, envolvendo a
LMTR e o comércio local.
O projeto do Tangará Rodeio Festival será exposto,
objetivando o fomento da
cadeia produtiva do turismo da cidade”, relatou
o responsável, destacando que a probabilidade
da realização do evento é
alta, porém, é necessário
o apoio das entidades que

Mais de 150 mil pessoas acompanharam o festival

Assessoria

Rodeio é tradicional em Tangará da Serra

participarão da reunião.
“Tem tudo para o projeto ser implantado. (…) A
princípio, pensamos em
realizar o evento durante quatro dias, cobrando
um preço baixo. A ideia
é realizar Dia D de vendas, para a população poder pagar 50 reais para os
quatro dias”, contou o representando da Liga Mato-grossense de Rodeio,
ao adiantar ainda, que o
Tangará Rodeio Festival
contará com shows nacionais e, claro, o tradicional

campeonato de rodeio.
“Além disso também haverá praça de alimentação,
parque de diversões, entre
outras atrações. O pessoal do comércio preparou
estoque para a Exposerra,
mas a festa não vai acontecer. Então, essa será uma
oportunidade de fomentar
a economia do município e ao mesmo tempo a
população ter a opção de
entretenimento. Acreditamos que tudo dará certo”,
finalizou o responsável.

A 37ª edição do Festival
Internacional de Pesca Esportiva, em Cáceres, aqueceu o mercado local e estimulou o turismo na região
oeste de Mato Grosso. Turistas do mundo inteiro acompanharam o maior evento
de pesca esportiva em água
doce do mundo. Os hotéis
da cidade ficaram com lotação máxima nos dias do
evento e os pontos turístico
estavam pronto para recepcionar os turistas.
Segundo o presidente da
Associação Comercial de
Cáceres, Valdinei Félix de
Macedo, os hotéis e restaurantes foram os mais beneficiados com o festival. O
aumento registrado no comércio como um todo foi
de 20% com relação a 2017.
No entanto, segundo ele, o
aumento poderia ser maior
ainda se o festival fosse realizado no mês de setembro,
quando o clima quente contribui.

Destaca que a rede hoteleira da cidade e também o
setor de vestuário ganharam
muito com o festival. Além
é claro dos restaurantes da
cidade. Para ele, é necessário
ampliar ainda mais o evento.
Mais de 150 mil pessoas
acompanharam o festival.
O governador Pedro Taques
participou do festival na

Turistas
do mundo
inteiro
acompanharam
o evento

sexta-feira, 08, e no sábado,
09. Destacou que ano a ano
o Governo de Mato Grosso
vem ajudando na realização
do festival que além de fomentar o turismo, também
coloca o meio ambiente e a
preservação do Pantanal em
debate.

