
ROTARY CENTRO

O Rotary Clube Tanga-
rá da Serra Centro definiu 
na noite dessa segunda-
feira, dia 03 de abril, a 
data da realização do pro-
jeto ‘Preserve o Rio Sepo-
tuba’, que nesse ano che-
ga em sua 13ª edição. A 
ação, que faz parte das co-
memorações ao Dia Mun-
dial do Meio Ambiente, 
acontecerá no dia 21 de 
maio, oportunidade em 
que companheiros e ami-
gos do clube de serviço se 
reunirão com membros de 
outras instituições, convi-
dados e autoridades do 
município, com o objetivo 
de realizar a limpeza do 
trecho do rio e, principal-
mente, efetivar o trabalho 
de conscientização dos ri-
beirinhos e banhistas que 
estiverem no local.

De acordo com o pre-
sidente do Rotary Clube 
Tangará da Serra Centro, 
Luiz da Silva, neste ano 
o grupo sairá da Fazenda 

Tangará em direção a uma 
ponte localizada nas pro-
ximidades da Casa Ron-
don. “Decidimos essa data 
em virtude da parceria 
que temos com  o Muni-
cípio através da Secretaria 
do Meio Ambiente, tendo 
em vista que o prefeito e 
demais autoridades es-
tão com a agenda bastan-
te cheia, então essa foi a 
data mais oportuna, dias 
após o aniversário de 
nossa cidade”, afirmou o 
presidente, destacando 
que nessa edição o foco 
principal será na cons-
cientização da população. 
“Vamos conversar com as 
pessoas, distribuir panfle-
tos e orientar no sentido 
de fazer com que  tenham 
a consciência de destinar 
o lixo para o lugar ade-
quado”, relatou o respon-
sável.

Desde a primeira edi-
ção do projeto, os parti-
cipantes e população em 
geral tem percebido uma 
melhora significativa na 
região contemplada pela 
ação do Rotary Tangará da 

Serra Centro, sendo que o 
número de material cole-
tado diminuiu de forma 
positiva. “Para ter uma 
base, na primeira edição 
foram cerca de 4 mil e 500 

quilos de lixos que foram 
retirados do rio no mesmo 
percurso que vamos fazer 
agora. No ano passado, 
foram menos de 500 qui-
los, então veja que houve 

uma  redução conside-
rável, embora ainda tem 
pessoas que levam gar-
rafas pets e outros lixos 
para jogar no rio”, exem-
plificou Luiz.

Neste ano, além das 
parcerias já confirmadas, 
o Rotary Clube Tangará da 
Serra Centro também con-
tará com o apoio de aca-
dêmicos da Unic Tangará.
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