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UMA VIAGEM PELO BREGA
O

s quatro anos do Parque Shopping, na avenida Augusto
Montenegro, foram comemorados ontem à noite com um show
à altura da identidade paraense: o
Festival do Tecnobrega, reunindo
11 artistas desse gênero musical,
em dez horas de apresentações em
palcos armados na área do estacionamento e da praça da alimentação
do shopping center. Das 12 às 22 horas, apresentaram-se a um público
animado os artistas Açaí Machine,
Kim Freitas, Rosemarie, Gerson
Thirré, Chico Salles, Kim Marques,
Banda AR-15, Nelsinho Rodrigues,
Banda Xeiro Verde e Fruto Sensual. A coordenação do festival ficou
por conta da Superintendência do
Parque Shopping e do Coletivo Cultural.
“Essa programação serve para
valorizar a nossa música, o nosso brega, que é a nossa cultura, a
nossa alegria. Fico feliz de poder
participar do festival, porque o
brega expressa o sentimento do
povo do Pará”, afirmou o cantor e
compositor Kim Marques. Ele interpretou alguns de seus sucessos
como “Brega-Carimbó”, “A Dança do Brega”, “Beija-Flor”. A cantora Helen Patrícia, vocalista da
Banda Xeiro Verde, destacou: “É
muito bacana poder comemorar
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SHOPPING USA ESTILO MUSICAL LOCAL PARA HOMENAGEAR PARAENSES EM SEU ANIVERSÁRIO

 Público teve a oportunidade de ver artistas bregueiros durante todo o dia no Parque Shopping
os quatro anos do shopping com
esse show divulgando a nossa
cultura”. A Xeiro Verde fez todo
mundo dançar com “Serrote’,
“Bêbadoida” e outros.
Até o começo da noite mais de
dez mil pessoas já haviam conferido as atrações do brega no Parque.
“Vir para cá foi muito bom, porque
um show desse ajuda a desestressar a gente”, declarou a autônoma

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

Avisos de Licitação
O Município de Tucuruí, conforme a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, torna pública que realizará os seguintes
processos licitatórios:
Tomada de Preços N.º TP-CPL-001/2016-SEMEC
Menor Preço Global, com abertura para o dia 11/05/2016 às 09:30 hs. horário local. Objeto: Construção da Escola Infantil
Pro Infancia tipo 1ª Metodologia Convencional localizado no Bairro Pioneira na Cidade de Tucuruí - PA. O Edital estará
disponível na sede da PMT, sito à Travessa Raimundo Ribeiro de Sousa, Bairro: Centro Tucuruí-PA, sala de Licitações.
Tomada de Preços N.º TP-CPL-002/2016-SEMEC
Menor Preço Global, com abertura para o dia 11/05/2016 às 15:30 hs. horário local. Objeto: Construção da Escola Infantil
Pro Infancia tipo 1ª Metodologia Convencional localizado no Bairro Getat na Cidade de Tucuruí - PA. O Edital estará disponível na sede da PMT, sito à Travessa Raimundo Ribeiro de Sousa, Bairro: Centro Tucuruí-PA, sala de Licitações.
Tomada de Preços N.º TP-CPL-003/2016-SEMEC
Menor Preço Global, com abertura para o dia 12/05/2016 às 09:30 hs. horário local. Objeto: Construção da Escola Infantil
Pro Infancia tipo 1ª Metodologia Convencional localizado no Bairro Serra Azul na Cidade de Tucuruí - PA. O Edital estará
disponível na sede da PMT, sito à Travessa Raimundo Ribeiro de Sousa, Bairro: Centro Tucuruí-PA, sala de Licitações. Tucuruí
- PA, 20 de Abril de 2016. Maria do Carmo Rita - Presidente da CPL/PMT.

Rosemary Moura Ribeiro, acompanhada de familiares no show.
“É um show nosso, bem paraense,
mostrando a identidade do nosso
povo; é muito bom”, disse o gerente
comercial Alberto Leal. O promotor
de vendas Arthur Castro e a auxiliar
de escritório Amália Santos conheceram-se em frente ao palco do Festival do Tecnobrega. “Eu a convidei
para dançar e estamos aqui apro-

veitando o show”, disse Arthur.
Com 130 lojas e gerando dois
mil empregos diretos, o Parque
Shopping busca valorizar a identidade cultural paraense por meio
de ações que falem de perto ao
jeito de ser de quem nasceu e de
quem mora no Pará, como ressaltou a superintendente do Parque,
Izabel Portela, ao lado de Bruno
Corrêa, do Coletivo Cultural.

Belém sediará
concurso de
quadrilhas
A Confederação Brasileira de
Entidades de Quadrilhas Juninas
do Brasil (Confebrac) promoveu,
no último dia 22, a 23ª edição da
Assembleia Nacional do Movimento Junino do Brasil, na Oca
do Complexo Ver-o-Rio, a partir
das 10h, com o apoio Prefeitura
de Belém, por meio da Fundação
Cultural do Município de Belém
(Fumbel) e da Coordenadoria
Municipal de Turismo de Belém
(Belemtur). O evento discutiu a
programação do Concurso Nacional de Quadrilhas Juninas
que será realizado em Belém, no
mês de agosto, além de divulgar
o regimento do concurso aos estados participantes, que no total
somam 22.
O Concurso Nacional de
Quadrilhas Juninas faz parte
do calendário de ações que comemoram o aniversário de 400
anos de Belém e será realizado
pela Confrebrac, com apoio da
Prefeitura de Belém, Governo do
Estado, Associação de Quadrilhas Juninas e Núcleo de Toadas
do Estado do Pará (Aquanto).
Durante a assembleia será eleito
o Estado que sediará o Concurso
Nacional e o Simpósio Nacional
de Quadrilhas Juninas em 2017.
Também serão sorteados os dois
grupos juninos que farão a abertura e o encerramento do concurso nacional.

