Jornal da Serra Geral

Pai Pedro realiza 3ª Festa Resgate da Cultura
Enviado por Fernando Lucas
20 de julho de 2007

PAI PEDRO (Elen de Sá) -- A Festa Resgate Cultural do município de Pai Pedro, que é sucesso desde 2005, quando
aconteceu sua primeira ediÃ§Ã£o, foi coroada de Ãªxito, mais uma vez este ano, onde o município realizou a sua III Festa
Resgate Cultural nos últimos dias 13 e 14 de Julho. O evento já é tradiÃ§Ã£o e a cada ano vem superando as
expectativas do povo paipedrense e regional.
Segundo o vereador e represente do município no Serratur (Circuito Turístico da Serra Geral do Norte de Minas),
Fernando Costa, a Festa Resgate Cultural nasceu do sonho de um grupo de pessoas preocupadas em resgatar,
preservar e manter viva a cultura, os valores e as tradiÃ§Ãµes do povo da regiÃ£o.
"A Festa de Pai Pedro surgiu no entendimento de que a cultura de um povo é o seu bem mais precioso e de que um
povo sem memória nÃ£o pode ser feliz. Pai Pedro se sente feliz em estar resgatando a cultura do seu povo e levando até
eles a diversÃ£o, lazer e entretenimento", diz a gestora do Serratur, Niviany Silveira.
O prefeito de Pai Pedro, José Geraldo Rodrigues diz que a administraÃ§Ã£o "Trabalho e Fé, a EsperanÃ§a do Povo"
agradece a todos que colaboraram na realizaÃ§Ã£o da Festa e aos visitantes que prestigiaram ao evento.
A Festa Resgate cultural de Pai Pedro já é tradiÃ§Ã£o no calendário de eventos do município e a administraÃ§Ã£o já
faz planos para o ano que vem, onde espera por muitas pessoas na IV Festa Resgate Cultural.
ReuniÃµes do Serratur e do Consórcio UniÃ£oGeral fizeram parte do evento, reunindo prefeitos e assessores das
prefeituras envolvidas, com discussÃµes que tinham como propósito, o fortalecendo regional.
No VI encontro de presidentes e gestores de Circuitos Turísticos, realizado em Cachoeira do Campo, na pousada
Recanto das Flores, em Belo Horizonte, nos dias 11 e 12 de julho últimos, foram discutidas várias prioridades, com as
presenÃ§as da gestora do Serratur, Niviany Silveira e do presidente do Circuito, José AntÃ´nio Costa (Toninho Pequi).
Em Pai Pedro, durante a reuniÃ£o do final de semana passada, foi repassado para os prefeitos presentes, novidades do
Circuito, como a inauguraÃ§Ã£o da sede, que essa semana passa por uma reforma para ser inaugurada ainda no final
deste mÃªs. O Serratur abrange 15 municípios da microrregiÃ£o da Serra Geral de Minas e tem como meta primordial,
resgatar e mostrar as potencialidades de cada um deles.
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