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Na manhã do último 
domingo, 09, a Ordem 
Demolay em conjunto 
com o Clube de Mães e o 
Clube Interact de Tanga-
rá da Serra, realizaram 
um plantio de 300 mu-
das nativas na área de 
preservação permanente 
da lagoa de captação da 
ETA municipal, locali-
zada no rio Queima Pé. 
A ação ambiental é uma 
das atividades que os 
jovens desenvolvem ao 
longo do ano, que ser-
ve para cumprimento 
do cronograma da ins-
tituição, assim como, 
para o despertar quanto 
às questões relaciona-
das ao meio ambiente. 
A escolha da área e das 
espécies plantadas foi 
realizada entre repre-
sentantes do próprio 
SAMAE em conjunto 
com o Engº Florestal 
Weslley Gonçalves de 
Oliveira, membro do 
conselho consultivo da 
Capítulo Tangará nº 336 
da Ordem Demolay. De 

acordo com o consultor 
ambiental, a ação de-
senvolvida visa mostrar 
aos jovens que eles po-
dem e devem fazer a sua 
parte quando o assunto 
são os recursos naturais, 
pois ações que aparen-
temente possam parecer 
pequenas em relação 
ao todo, as mesmas po-
dem ser replicadas para 
outras áreas dentro do 
nosso município, espe-
cialmente para as áreas 
degradadas. “Escolhe-
mos essa área por estar 
muito próxima da ci-
dade, ou seja, podemos 
verificar as condições 
das mudas com muita 
facilidade, para garantir 
que as mesmas tenham 
pleno desenvolvimento, 
assim como a área é um 
emblema da necessida-
de de cuidado e zelo, por 
se tratar da área de cap-
tação de água para dis-
tribuição aos tangaraen-
ses, tendo em vista que 
a cobertura do solo com 
vegetação nativa arbórea, 
contribui para a maior in-
filtração de água no solo, 
evitando assoreamento 
e a consequente perda 

da qualidade da água”. 
O projeto foi possível 
devido à parceria entre 
os clubes de serviço e o 
SAMAE, que contribui 
com o fornecimento de 

mão de obra para o pre-
paro da área e que agora 
deverá realizar as manu-
tenções necessárias no 
plantio, e de uma empre-
sa do setor de geração de 

energia elétrica que au-
xiliou nos custos opera-
cionais. Anualmente as 
atividades relacionadas 
ao meio ambiente são 
realizadas em áreas dife-

rentes e de acordo com 
a instituição, já estão 
sendo verificadas novas 
áreas para realização de 
novos plantios de mu-
das nativas.
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Ordem Demolay planta 300 
mudas às margens do Queima Pé

O plantio aconteceu na manhã do último domingo, 09

O voo inaugural se fez possível graças as parcerias firmadas

AstA

Voos regulares passam a 
acontecer em Tangará da Serra

Na manhã de ontem, 
10, aconteceu o voo inau-
gural da  companhia 
América do Sul Táxi 
Aéreo (Asta), com  voos 
regulares no  aeroporto 
municipal de Tangará da 
Serra. O voo inaugural 
se fez possível graças as 
parcerias firmadas com 
empresários locais atra-
vés de fechamentos de 
alguns contratos, que fo-
ram determinados pela 
companhia para início 
dos trabalhos na cida-

de, que inclusive ainda 
continuam a ser vendi-
dos. “Iniciamos hoje os 
voos e estamos otimistas 
quanto a resposta. Esse 
início serve até para con-
firmar o que oferecemos, 
se é que há ainda alguém 
que esteja desconfiado de 
nossas pretensões. Que-
remos realmente traba-
lhar em Tangará da Serra, 
e quanto mais pessoas 
utilizando nossos servi-
ços melhores eles serão”, 
disse o Diretor de Ope-
rações, Magnus Block. O 
primeiro voo regular da 
companhia no municí-
pio aconteceu às 6h40, 

com destino até Cuiabá, 
e a partir de agora, serão 
regulares três vezes na 
semana.“Serão todas as 
segundas, quartas e sex-
tas-feiras. Pela manhã, o 
voo chega em Tangará da 
Serra por volta das 6h40, 
fazendo a decolagem por 
volta das 6h50 com desti-
no a Cuiabá, onde chega 
na capital por volta das 
7h30. No final da tarde 
decola de Cuiabá às 17h 
e pousa em Tangará às 
17h40. Por último, sai 
de Tangará da Serra às 
17h50 e pousa na capital 
às 18h30”, explicou o di-
retor de operações.
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