
Igreja Luterana trabalha nos 
preparativos do 19º Café Colonial

EM ABRIL

SUCESSO

1ª Mateada Aliança 
agrada público

ADNA promoveu ação social 
no Distrito de Progresso

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A Igreja Evangélica 
de Confissão Luterana 
já está trabalhando nos 
preparativos para um 
dos eventos que de lon-
ga data fazem parte do 
calendário tangaraense. 
Trata-se do Café Colo-
nial, servido no salão da 
instituição.

A refeição típica das 
cidades com origem ger-
mânica do sul do país 
tem como marca regis-
trada atrair públicos ex-
pressivos para prestigiar 
o café. De acordo com 
um dos organizadores 
do evento, Lamir Weis-
sheimer, mais de 50 

itens compõem o cardá-
pio que conta com tortas 
frias, bolo, cuca, pão, 
nata, salame, morcilhas 
branca e vermelha, chi-
mia, entre outras delí-
cias.

“É um evento já tra-
dicional, será o 19º Café 
Colonial e vai ocorrer no 
dia 08 de Abril no pró-
ximo mês, daqui duas 
semanas, das 18 até 21 
horas. Os ingressos para 
participar para adulto é 
R$ 20,00 e para crianças 
de 6 a 10 anos, R$ 15,00. 
É essencialmente para a 
igreja. Como a igreja não 
é uma igreja de grandes 
proporções em número 
de membros, precisa fa-
zer esse tipo de evento 
para também se susten-
tar”, destacou o organi-

zador.
Os ingressos já estão 

à venda em vários pon-
tos da cidade.

“Eu mesmo estou 
vendendo através do te-
lefone 99987-2399; tam-
bém tem ingressos no 
Salão da Mari, localiza-
do na Vila Alta próximo 
à igreja; na Cadori Veícu-
los e na Tangará Modas, 
próximo à Rodoviária. 
No local, também esta-
remos vendendo para 
aqueles que tiverem in-
teresse”, acrescenta La-
mir.

Mesmo sendo um 
evento organizado pela 
Igreja Luterana, Lamir 
reforça que todos po-
dem participar. “O pú-
blico tangaraense está 
todo convidado”, frisou.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Evento teve como lema: ‘Alcançando vidas para Cristo’

A Igreja Assembleia 
de Deus Nova Aliança 
(ADNA) promoveu na 
tarde do último sábado 
ação social realizada na 
escola Patriarca da Inde-
pendência, no Distrito 
de Progresso. Pessoas de 
todas as  idades compa-
receram no evento  e par-
ticiparam das atividades 
organizadas pela institui-
ção.

De acordo com Aline 
Orso da Silva, o objetivo 
da igreja com o evento é 
estender a mão para a co-
munidade.

“O primeiro intuito é 

tirar a igreja das quatro 
paredes, é trabalhar fora 
um pouco, porque mui-
tas vezes só ficamos es-
perando as pessoas virem 
até nós e nós queremos 
em contrapartida dar 
algo para a sociedade”, 
afirmou, ao destacar que 
membros da igreja atuam 
no setor da saúde, o que 
facilita a realização de 
palestras e orientações 
como as efetuadas no 
mutirão.

Para a criançada, pipo-
ca e algodão doce foram 
oferecidos gratuitamente, 
além das diversas brinca-
deiras e atividades de en-
tretenimento como teatro 
em fantoche e apresenta-
ção do grupo de coreogra-

fia e louvor da igreja. 
“Nós temos um grupo 

de jovens muito animado 
e eles prepararam a parte 
de lazer com brincadei-
ras lúdicas e remetemos 
as crianças a brincadei-
ras mais antigas como 
amarelinha, pique-escon-
de, queima, pular corda, 
bambolê, brincadeiras 
que elas saiam desse uni-
verso virtual. Nada con-
tra, mas a gente precisa 
mostrar que existe um 
mundo aí fora”, acrescen-
ta Aline.

Para a terceira idade, 
foram feitas checagens 
rápidas e orientações de 
saúde. Para as mulheres, 
o evento levou corte de 
cabelo e delineamento de 

sobrancelhas, tudo gra-
tuitamente.

A ADNA fica loca-
lizada na rua Euclides 
Geraldo de Medeiros, Nº 
489-S, no centro da ci-
dade. Os organizadores 
pretendem seguir com as 
ações sociais por Tangará 
da Serra.

“Essa é a primeira de 
oito ações que faremos 
esse ano. Temos mais sete 
bairros para estarmos fa-
zendo e no ano que vem 
a gente espera estar mais 
estruturados, mais pre-
parados para quem sabe 
conseguir fazer em dez 
bairros”, pontuou Aline 
ao informar que as ativi-
dades ocorrerão mensal-
mente.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Mais de 50 itens serão oferecidos à comunidade

Aconteceu no último 
sábado, 25, a 1ª Matea-
da Aliança, promovida 
pelo Centro de Tradi-
ções Gaúchas (CTG) 
Aliança da Serra. Os 
tangaraenses compare-
ceram e contemplaram 
as atividades realiza-
das.  

“O evento da matea-
da foi programado para 
reunir a família tanga-
raense e já é um sucesso 
pelo número de famílias 
que se estiveram aqui 
presentes. Buscamos 
resgatar a união entre 
os povos através do chi-
marrão, que é o nosso 
mate”, destacou o pa-
trão do CTG, Jefferson 
Zucchi que acrescentou 
que os objetivos da enti-

dade foram alcançados.
“Fizemos essa ma-

teada com o intuito de 
agregar e trazer a po-
pulação para dentro do 
CTG Aliança da Serra 
num evento recheado 
de apresentações cultu-
rais com declamações, 
chula, dança, poesia, 
essas são atividades ca-
racterísticas da popula-
ção gaúcha e nós trou-
xemos a população para 
que enquanto saboreia 
o chimarrão assista a 
essas apresentações”, 
pontuou.

Conforme os organi-
zadores, o sucesso do 
evento culminará em 
sua reedição no ano 
que vem.

“Essa foi a primeira 
mateada, pretendemos 
dar continuidade no 
próximo ano”, con-
cluiu Zucchi.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Evento teve apresentações, mate gratuito, jantar e fandango.
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