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Carnaval na região trouxe dias de
festa e animação para os foliões

    Dalai Lama
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Carnaval em Madalena
agitou multidão

Por Eduardo Neiva
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A diretoria da Escola de Samba Beija Flor de Macuco comemora junto ao prefeito municipal Bruno Boaretto (ao
centro) o sucesso do desfile realizado na noite de 28 de fevereiro e parabeniza toda a equipe responsável pela
organização, sob a supervisão do diretor de turismo Maurício Góes.

   O prefeito Bruno Boaretto(1º à direita) também comemora junto à diretoria do G.R.E.S Império do Samba pelo
sucesso do desfile realizado na noite de 27 de fevereiro.

   Mais uma vez a população e visitantes do município de
Santa Maria Madalena puderam festejar um excelente Car-
naval 2017. Tudo saiu como foi cronometrado pela secreta-
ria de Turismo e não houve registro de brigas violentas e
nem policiais no intuito de estragar a maior festa do municí-
pio. Para as autoridades municipais este ano valeu de expe-
riência para que o próximo  mais atrativos possam ser apre-
sentados aos carnavalescos.
       Para o prefeito Beto Verbicário, que esteve desfilando a
frente de vários blocos da cidade, em 2017 se confirmou
mais uma vez que em Santa Maria Madalena é realizado
uma festa para as famílias, onde não se vê brigas, nem con-
fusões e os diretores dos blocos respeitam rigorosamente
os horários de saída dos blocos, e isso que  também qualifi-
ca o Carnaval. E o que chama a atenção é que nos cinco
dias de festa foi registrado um aumento considerável de vi-
sitantes circulando pela cidade e os atrativos como cachoei-
ras e  zona rural foram um dos pontos também muito visita-
dos.
      Vale registrar que todos os dias um grande Trio Elétrico
era estacionado no centro da cidade para realização de Bai-
les e nomes como Priscila Campos, Cacalo e Banda e Ve-
neno da Serra agradaram muitos aos moradores e visitan-
tes no melhor Carnaval da região e o som de linha e locução
ficou a cargo da credenciada empresa Caoline que deu um
show de profissionalismo, por estar lidando com o melhor
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 Muitos shows e folia no carnaval madalenense
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