
BELEZAS DE TANGARÁ

Com o objetivo de 
revelar as belezas de 
Tangará da Serra pela 
perspectiva de seus ha-
bitantes, que o Diário 
da Serra lançou no ano 
passado o projeto ‘Tan-
gará Minha Cidade’, em 
comemoração ao aniver-
sário do DS e aniversário 
do município. 

Assim como na pri-
meira edição, nesta se-
gunda, para participar, 
as pessoas devem fazer 
fotos autorais que reve-
lem vivência com o mo-
vimento que a cidade 
inspira, seja na praça, na 
rua, nos rios, na mata, ou 
mesmo fotos de locais 
ou paisagens que façam 
parte do cenário tanga-
raense, e depois enviar 
ao Diário da Serra, pelo 
e-mail tmc@diariodaser-
ra.com.br.

Cada pessoa poderá 
enviar quantas fotos de-
sejar, mas é importante 
e necessário que a foto 
tenha qualidade para 

publicação e ampliação 
em tamanhos diversos, 
que seja autoral e feita 
dentro dos limites do 
município de Tangará 
da Serra. “Cada partici-
pante deverá, junto com 
a foto, enviar todas as 
informações sobre o  lo-
cal da imagem, nomes 
de pessoas que apareçam 
na foto, endereço e tele-
fone para contato, além 
de autorização para que 
o Diário da Serra possa 
realizar a publicação e 
exposição do material”, 
explica a organização. 

Àqueles que deseja-
rem participar, o período 
para envio das imagens 
encerra no próximo dia 
20 de abril. “Ou seja, você 
tem mais 17 dias para 
enviar suas imagens, re-
tratando a sua Tangará 
da Serra. Não deixe de 
participar e mostrar aos 
demais tangaraenses a 
sua Tangará da Serra”, 
convida a organização, 
ao lembrar que 21 foto-
grafias serão escolhidas 
por um juri técnico para 
participar uma exposi-
ção itinerante que ini-

ciará dia 15 de maio. Da 
exposição também fa-
rão parte 20 fotos feitas 
pelos membros do juri 
técnico, simbolizando 
assim os 41 anos de 
emancipação de Tanga-
rá da Serra.

Nesta segunda edi-
ção já foram mais de 
170 imagens recebidas, 
revelando o movimento 
tangaraense em dife-
rentes ângulos. Todas 
estão sendo publicadas 
nas páginas do DS, in-

clusive nesta terça, e 
essas mesmas fotos se-
rão publicadas simul-
taneamente em nossa 
fanpage do facebook no 
período entre 1 e 10 de 
maio através da #Tan-
garáMinhaCidade2017. 

De todas as fotos parti-
cipantes, a que alcançar 
o maior número de cur-
tidas dentro do período, 
seu autor receberá na 
cerimônia de premiação 
um aparelho de celular 
Samsumg J7 prime. 

>> Fabíola Tormes
Redação DS

Período para envio de fotografias no 
‘Tangará Minha Cidade’ encerra dia 20

Nesta segunda edição já foram mais de 170 imagens recebidas

Lançamento de mais uma edição do evento

CAFÉ DA MANHÃ

Acits lança 20ª edição do 
Destaque Empresarial

Para marcar o início 
do período de votação, 
a Associação Comer-
cial e Empresarial de 
Tangará da Serra (Aci-
ts) realizou na manhã 
desta segunda-feira, 3, 
uma cerimônia de lan-
çamento da 20ª edição 
do prêmio Destaque 
Empresarial 2016, com 
um café da manhã.

A entrega da premia-
ção as empresas que se 
destacaram na presta-
ção e venda de serviços 
dos mais variados seg-

mentos à comunidade 
acontecerá no dia 20 de 
maio, no Centro de Tra-
dições Gaúchas (CTG). 
Porém, antes disso, é 
necessário que os con-
sumidores possam es-
colher as empresas que 
concorrem ao prêmio 
Destaque Empresarial 
2016. 

A votação iniciou 
nesta segunda-feira e 
segue até o dia 30 des-
te mês. Para participar 
e votar basta acessar 
o site http://www.des-
taqueacits.com.br/ ou 
http://www.acits.com.
br, acessar o link do 

concurso, fazer um ca-
dastro (caso ainda não 
tenha) e votar nos mais 
de 130 segmentos parti-
cipantes. O objetivo da 
pesquisa é apontar as 
organizações que mais 
se destacam em seu 
segmento, conforme a 
opinião da população 
tangaraense.

Desde 2015 o evento 
passou a ter uma forma 
diferente de pesquisa, a 
votação on line, onde os 
internautas escolhem as 
suas preferidas, e ainda 
concorrerem, caso fa-
çam até o final a vota-
ção, a dois tabletes.

>> Redação DS
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