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Bico do Patu recebe regata de canoas em comemoração ao Dia dos Pais
Postado em: 10/08/2015 às 10h54

A coordenação do EJA realizou evento em comemoração ao dia dos pais. Na oportunidade eles presenciaram a regata
de canoas organizado pela Colônia de Pesca Z-12.
A coordenaÃ§Ã£o do EJA - educaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos (professores, diretores, secretÃ¡rios e alunos)
prepararam um evento para comemorar o dia os pais com um dia de laser no bico do PatÃº na Lagoa do Cajueiro. O
evento contou com o apoio da Prefeitura de LuzilÃ¢ndia (PML). A Prefeita Ema Flora prestigiou o evento. Na
oportunidade eles presenciaram a regata de canoas com prÃªmios para os vencedores. O evento foi organizado pela
ColÃ´nia de Pesca Z-12 com o apoio da PML, foi a primeira regata de canoas do Dia dos Pais com um percurso de 3
km. Alem da Prefeita Ema Flora, prestigiaram o evento, o vice prefeito Oliveirinha, o SecretÃ¡rio de FinanÃ§as Jorge
Sousa, o SecretÃ¡rio de Desenvolvimento Rural, Batistinha Araujo, o SecretÃ¡rio de AdministraÃ§Ã£o Alex Alves, o
ex-secretÃ¡rio de SaÃºde, mÃ©dico Alderico Tavares entre outras autoridades. Esse ano os vencedores da 1Â°
Regata de Canoas do dia dos Pais foram: 1Â° lugar (R$ 300,00) para Manoel, Milton e ZÃ©, 2Â°lugar- (R$ 200,00)
Tote, Jorge e DiÃ³leo, 3Â° lugar (R$150,00) para Carrocinha, Carlos e Bita. O 4 Â° e o 5Â° colocados tambÃ©m foram
premiados, recebendo R$ 50,00 e R$ 30,00 respectivamente. Os vencedores do primeiro e segundo lugar sÃ£o de
LuzilÃ¢ndia, os demais de Joaquim Pires. Devido o sucesso do evento a perspectiva Ã© pela continuidade da regata
nos prÃ³ximos anos com maiores e prÃªmios e maior divulgaÃ§Ã£o para ampliar a competiÃ§Ã£o. O EspaÃ§o LAGOA
DO CAJUEIRO BICO DO PATÃš tem organizaÃ§Ã£o de JOÃƒO EVARISTO, FABRICIO E DOMINGO DA COLONIA
DE PESCA e Ã© aberto ao pÃºblico, alem de PEIXE TEM GALINHA E BEBIDAS EM GERAL. Â Â Â Â Â Â
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