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Rotary Clube homenageia 
profissionais da imprensa

Assistência Social de Tangará 
entrega Ovos de Páscoa

A Primeira Dama e 
Coordenadora voluntá-
ria da Sala da Mulher de 
Tangará da Serra, Helena 
Simões Matias Junquei-
ra, juntamente com a 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social, reali-
zou uma série de visitas 
a órgãos e entidades do 
Município. A ação visou 
a distribuição de ovos de 
páscoa confeccionados 
nas oficinas realizadas 
pela própria Assistência 
Social.

         Um dos locais 
visitados pela Primeira 

Dama, acompanhada 
do Secretário de Assis-
tência Social, Aguinaldo 
Garrido, foi o Albergue 
Municipal. De acordo 
com o gestor, somente no 
Albergue foram entre-
gues ovos de pasço a 14 
albergados.                  Gar-
rido enfatizou o fato dos 
ovos de chocolate serem 
resultado do trabalho de 
dezenas mulheres que 
já são atendidas pelo 
CRAS que realizaram re-
centemente o Curso de 
Confecção de ovos com 
duração de 20 horas. 

Dia Jornalista

Em comemoração ao Dia do Jor-
nalista, comemorado no último dia 
07 de abril, o Rotary Clube Tangará 
da Serra Centro, realizou um jan-
tar, onde a imprensa local foi ho-
menageada.

Segundo o presidente Luiz da 
Silva o evento já é realizado desde 
2013, quando foi presidente pela 
primeira vez, e é uma forma de 
agradecer a parceria existente entre 
o clube e os meios de comunica-
ção. “Essa data é oportuna porque 
no dia sete  foi o dia do jornalista e 
a gente sempre aproveita  que não 
tem tantos eventos para prestar 
essa homenagem não só aos jorna-
listas, mas a todo e qualquer pro-
fissional da imprensa”, explicou ao 
salientar a importância do trabalho 
da mídia local. “ Estamos na quarta 
edição dessa festiva em homena-
gem a imprensa porque entende-
mos que é uma justa homenagem. 
O Rotary até um tempo atrás era 
vedado a questão de propagandas, 
de um tempo para cá entendeu que 
os profissionais da imprensa se-
riam parceiros do clube e com isso 
nós alargamos nossos horizontes, e 
de fato, a imprensa tem sido nos-

sa grande parceira. Nós do Rotary  
Tangará da Serra Centro já faze-
mos essa homenagem desde 2014 
e estamos repetindo desde então, 
pois entendemos que o trabalho 
realizado pela imprensa é de imen-
sa valia, no sentido da população 
conhecer os nossos trabalhos”, des-
tacou ao salientar que essa é uma 
parceria de sucesso que deve ser 
lembrada e valorizada. “O objeti-

vo é de agradecimento à imprensa 
que divulga com lisura nossos tra-
balhos, aumentando nossa credibi-
lidade e assim atingimos com mais 
profundidade nossos objetivos nos 
trabalhos sociais”, reforçou  o pre-
sidente.

Na oportunidade aconteceu ain-
da a entrega de um cheque para a 
Casa da Criança, no valor de R$ 
23.500.
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