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Associação de Pioneiros
prepara retorno

Reunião da diretoria da Associação dos Pioneiros contou

com a presença do secretário de Cultura, Ricardo Martins

Nesta sema-

na a diretoria da

Associação dos

Pioneiros se

reuniu para de-

f inir o retorno

das atividades

daquela impor-

tante entidade.

A convite da

presidente Neu-

sa Cavalcante,

o secretário de

Cultura, Ricardo

Martins partici-

pou da reunião

e deu total apoio

à entidade.

VISITA.Segundo Neusa, este

será um ano de promover ações

para que os pioneiros possam

interagir e ter momentos de la-

zer e descontração. E, uma das

propostas é realizar uma visita

em um museu ou casa da me-

mória em outras cidades.

Ricardo Martins explicou

que na última semana esteve

em Maringá, conhecendo a es-

trutura cultural e uma dos locais

visitados foi o Museu, e assu-

miu compromisso de tentar vi-

abilizar o transporte para que

um grupo de pioneiros possa

conhecerem o museu e apro-

veitar a estada em Maringá e

fazer algum passeio e locais da

“Cidade Canção”.  A visita de-

verá ocorrer no mês de março.

Ainda dentro do planeja-

mento, Neusa anunciou a rea-

lização de uma promoção e da

participação do show de prêmio

Beneficente que acontecerá dia

26 de fevereiro no Paladium

Eventos. Evento que está sen-

do organizado pelo Toninho do

Som com renda destinada as

entidades que participaram do

evento.

DIA DO PIONEIRO. Neusa

lembrou que em abril será co-

memorado o Dia do Pioneiro e

nos próximos dias se reunirá

com o presidente da Câmara,

Patrik Peloi para definiram a co-

memoração que nos últimos

anos tem sido marcada pela en-

trega do Diploma de Pioneiro.

Neusa lembrou que a home-

nagem é uma iniciativa da Câ-

mara, que, através da ex-vere-

adora Neide Sena criou o Dia

do Pioneiro, e a Casa da Me-

mória coordena junto com a As-

sociação dos Pioneiros o pro-

cesso de esco-

lha dos e levan-

tamento históri-

co. A proposta é

que 10 pionei-

ros sejam ho-

menageados. O

secretário de

Cultura, Ricar-

do, enfatizou

que a Secreta-

ria através da

Casa da Memó-

ria continuará

realizando este

trabalho.

Neusa co-

municou que nos próximos dias

a Associação irá convocar os

pioneiros de para uma reunião

onde toda a programação será

concluída.

A homenagem a família do pioneiro Nelson de Araujo

realizado em 2016. O vereador Patrik Peloi entregou o

diploma em homenagem ao “Dia do Pioneiro”

Casa da Cultura está com
inscrições abertas para cursos

O secretário de

Cultura, Ricardo

Martins finalizando

a montegem da

equipe para

iniciar os

trabalhos

dia 13

Integram a equipe da Secretaria de

Cultura, Dhionata, Daiane e Poliana

O secretário de Cultura, Ri-

cardo Martins, está definindo

a formação da equipe de tra-

balho com visitas ao retorno

dos cursos ofertados pela

Casa da Cultura, prevista para

o próximo dia 13. As pessoas

interessadas podem procurar

a Casa da Cultura para fazer

a inscrição em um dos muitos

cursos ofertados.

Segundo Ricardo Martins,

a Casa da Cultura está com

inscrições para os cursos de

sanfona, bateria, violão, tecla-

do, flauta doce, teatro, balé,

zumba, dança, técnica vocal e

artes plásticas.

Com a equipe praticamen-

te formada, a última contrata-

ção foi o ator Dhionata Mace-

na, que entre os trabalhos,

está a montagem do Auto de

Natal no final de Ano. Além de

Dhionata, que fazia parte da

administração anterior, foram

recontratas Poliana Morena e

Daiane Faquini.


