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Sábado

Lançamento da Festa do Frango Invertebrado

O lançamento do prato típico na manhã
de ontem reuniu a equipe que está a

frente da organização

QUARTO CENTENÁRIO

Ala Vip
A Festa do Frango do Inver-

tebrado vai inovar para evitar fi-
las na hora do almoço. Haverá
uma ala vip destinada aos con-
vidados com kit para cinco con-
vites, que será vendido ao pre-
ço de R$ 150,00. O frango será
servido inteiro na mesa para os
convidados que também terão
uma mesa de Buffet com os
acompanhamentos do almoço
para se servirem com mais co-
modidade. Serão colocados à
venda mil kits especiais, e os
outros mil convites serão con-
vites individuais ao preço de R$
35,00.

O prefeito
Reinaldo
Krachinski
mostrou-se
surpreso com
o interesse que
a festa vem
despertando

Com a presença de represen-
tantes locais e da imprensa, o
prefeito Reinaldo Krachinski re-
alizou na manhã de ontem, sex-
ta, 31, o lançamento da 4ª Festa
do Frango Invertebrado, prato tí-
pico de Quarto Centenário que
está agendado para o próximo
dia 30 de abril, marcando o 20ª
aniversário do município, come-
morado no dia 29 de abril.

A cerimônia de lançamento
aconteceu no plenário da Câma-
ra Municipal. Na oportunidade foi
apresentada a comissão organi-
zadora que está à frente da co-
ordenação da festa e que tem na

Mega estrutura será montada no Estádio
Municipal para receber dois mil convidados

coordenação, o secretário Már-
cio Krachinski e Carlos Augusto.

 O prefeito Reinaldo Kra-
chinski destacou que está será
a melhor festa do prato típico, já
realizada por Quarto Centenário
e pediu o empenho de todos que
vão trabalhar para que os convi-
dados sejam bem recebidos.

COZINHA SERÁ LICITADA.
Outra decisão da comissão orga-
nizadora será licitar a cozinha da
festa, para que garanta a quali-
dade do almoço para as duas mil
pessoas, e a quantidade para
que não falte. A licitação vai en-
volver as entidades de Quarto

Centenário devem se inscrever
na licitação. A entidade será co-
nhecida no dia 5 de abril. Do lu-
cro da festa a entidade vencedo-
ra irá repassar 60% para a Pre-
feitura custear as despesas da
festa.

NOVO LOCAL. Ao citar o au-
mento de pratos de 700 para dois
mil, o prefeito Reinaldo Kra-
chinski, anunciou que o local da
festa, que até então foi realizada
no salão da festa da Igreja Ma-
triz, foi transferida para o Está-
dio Municipal Carlos Apoloni
onde uma mega estrutura, com
mais de 30 pirâmides serão mon-
tadas para receber as mais de
duas mil pessoas – entre convi-
dados e a equipe de apoio.

O prefeito Reinaldo com os coordenadores
da festa: Carlos Augusto e Márcio

Carlos Augusto, o prefeito Reinaldo, Camila e Márcio
Krachinski no lançamento da venda dos convites

Vice-prefeita Cida Bugno
no lançamento

Neguinho do Açougue
presidente da Câmara

João da Bica
coordenador

da preparação
dos frangos

Além da mega estrutura que
será montada a 4ª Festa do Fran-
go Invertebrado terá como gran-
de atração dois shows que vai
brindar o público. Durante e após

Atrações da festa
o almoço, sobe ao palco a dupla
Adriano & Adriel.

E a noite, a expectativa fica
por conta do show de aniversá-
rio de Quarto Centenário com a

presença da
dupla de reno-
me nacional,
“Conrado &
Aleksandro”
que vai fazer o
super show
para marcar a
4ª Festa do
Frango Inver-
tebrado e o
20º aniversá-
rio de Quarto
Centenário.

Para marcar o Dia do Circo
comemorado no dia 27, o Cen-
tro Municipal de Maria comemo-
rou em grande estilo aquela data.
Para dar o clima de circo, os alu-
nos foram fantasiados de palha-
ços com os rostos pintados e rou-
pas decoradas pelos professo-
res.

Foram várias apresentações
mostrando os personagens e as
brincadeiras do circo.

Os alunos do Projeto Cida-
dãos do Futuro assistiram o es-
petáculo circense realizado pelo
CMEI. O dia 27 de março foi es-
colhido como o Dia Do Circo,
para homenagear o palhaço bra-
sileiro Piolin, que nasceu nessa
data, no ano de 1897.

Dia do Circo foi comemorado na Creche
“A infância deve ser marcada

pela magia, alegria e com o pro-
tagonismo das crianças, nossa
equipe é muito competente e re-
alizou um dia muito especial para
elas” - ressaltou a diretora Fáti-

ma Bido .
“Realizamos nossas ativida-

des incluindo a alegria e magia
do circo. Nosso objetivo é viven-
ciar com as crianças a cultura
circense e algumas das muitas

possibilidade de movimento, in-
teração e diversão que um circo
tem” - frisa a pedagoga Luciana
Molina organizadora do evento
que marcou a passagem do Dia
do Circo.

As crianças e professoras
participaram das atividades

A magia do circo contagiou as criançcas


