Jornal da Serra Geral

Porteirinha se prepara para realizar sua primeira Festa Nacional do Leite
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PORTEIRINHA â€“ Situado na regiÃ£o da Serra Geral de Minas, no Norte do Estado, o municÃ-pio de Porteirinha agora terÃ¡
como mostrar as suas potencialidades. Na vÃ©spera de comemorar os seus 75 anos de emancipaÃ§Ã£o polÃ-ticoadministrativa, a grande novidade Ã© a promoÃ§Ã£o da 1Âª Festa Nacional do Leite. Desde o inÃ-cio do ano, o prefeito
Silvanei Batista Santos e outros representantes da prefeitura estiveram reunidos planejando o evento, marcado para o
perÃ-odo de 13 a 16 de dezembro de 2013. Silvanei Batista ressalta que, hÃ¡ dÃ©cadas, o municÃ-pio possui a vocaÃ§Ã£o
de grande produtor de leite e seus derivados, jÃ¡ que mais da metade da populaÃ§Ã£o vive e trabalha no campo. No
entanto, a falta de incentivo para a agricultura familiar tem sido um entrave ao seu pleno desenvolvimento.Â

Â

Com isso, a ideia do evento Ã© valorizar o trabalho do homem do campo, alÃ©m de alavancar o potencial turÃ-stico do
municÃ-pio, criando uma festa, que valorize os artistas, comÃ©rcio local e os empreendedores. Outra estratÃ©gia Ã© que, ao
receber visitantes da regiÃ£o para os dias de festa, os pontos turÃ-sticos sejam conhecidos e se tornem um atrativo de
lazer. â€œContamos hoje em nosso municÃ-pio com diversos pontos naturais para turismo, como, por exemplo, a Cachoeira
do Cerradoâ€•.

Por se tratar de uma ideia nova no municÃ-pio, vÃ¡rias empresas jÃ¡ confirmaram parceria para a realizaÃ§Ã£o da festa,
que terÃ¡ tambÃ©m stands comerciais e demonstraÃ§Ã£o de produtos.

Â

Estima-se atrair visitantes de toda a regiÃ£o. Para isso, toda uma estrutura serÃ¡ montada no parque de exposiÃ§Ãµes (no
trevo da BR-122 com a MG-120, na saÃ-da para JanaÃºba e para Riacho dos Machados, respectivamente). O local estÃ¡
sendo revitalizado especialmente para a festa. O espaÃ§o, que jÃ¡ teve suas vias internas asfaltadas, passa agora por
capina e pintura.

Â

AlÃ©m de atraÃ§Ãµes musicais, uma sÃ©rie de atividades estÃ¡ prevista, tais como praÃ§a de alimentaÃ§Ã£o, parque de
diversÃµes, exposiÃ§Ã£o de cavalos e atraÃ§Ãµes culturais. A programaÃ§Ã£o oficial serÃ¡ divulgada nos prÃ³ximos dias.Â

http://www.jornaldaserrageral.com.br/v2

Fornecido por Joomla!

Produzido em: 16 July, 2019, 00:16

