INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE
DA CASA DE ARTE E CULTURA ROSEMBERG
CARIRY

A Casa de Arte e Cultura Rosemberg Cariry
que antes funcionava na antiga residência da Senhora
Dejanira Ribeiro, agora está com nova sede, funcionando na casa histórica do casal Enoch Rodrigues e
Maria Carmosina Pinheiro Rodrigues, na Avenida Treze de Maio, nº 20. Neste dia 20 aconteceu a solenidade
de inauguração da nova sede, com participação da
Banda municipal, apresentação artística e presença de
autoridades locais. De acordo com a instituição a nova sede representa um importante símbolo de acessibilidade à cidade, numa área central, ficará mais fácil
para o público ter contato e fortalecer as ações da casa.

No espaço funcionará também o Museu nosso

Quixará, A sala das Tradições Populares, Sala da In-

fância, A Biblioteca Comunitária Dr José Maria Gomes
Pereira, o Centro de Pesquisa e Documentação Histó-
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rica Eliezer Moreira.

Qual recipiente vai se

Cruzeiro do Cariutaba,
lugar de oração e fé, também de uma beleza

encher primeiro?
Resposta: os tanques três e quatro (por estarem no mesmo nível).

cativante!
Um dos passeios mais desafiantes e que

Um Farias Brito que
o fariasbritense não
conhece

atrai bastante visitantes ao Cruzeiro em Cariutaba,
fundado em 1943 pelo morador da comunidade,
Pedro Correira, em homenagem a São Bom Jesus.
Possui 585 metros de elevação, e para subir até lá o
acesso mais fácil é por trilhas, com caminhadas e
trechos de mata fechada até o cume.

Na terceira edição trazemos para apre-

sentar um marco da religiosidade popular do
município que poucas pessoas tem conhecimen-

A trilha dura cerca de 1h e é recomendada
apenas para pessoas com boa resistência física, é
um passeio imperdível para quem gosta de monta-

to. No decorrer das demais edições publicare-

nhismo e natureza. O Cruzeiro espera por você

mos diversos locais do nosso município, bem

com muita aventura!

Vem aí .... Paixão de Cristo 2017.

como seus aspectos históricos, culturais e turísti-
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cos. Fique ligado!

