
EM MAIO

Marcado para 20 de 
maio, um dos eventos que 
já caíram nas graças do 
público feminino tanga-
raense já tem os convites 
à venda. Trata-se do Chá 
do Lions Clube Tangará 
da Serra que acontecerá 
na sede da entidade.

De acordo com uma 
das organizadoras, Rosa-
na de Souza Oliveira, o 
chá é realizado pelo clube 
de serviço há mais de 15 
anos.

“Esse chá é beneficente 
e o valor que a gente arre-
cada, é passado para uma 
entidade. Este ano, a enti-
dade que nós escolhemos 
foi a Casa do Adolescente. 
Durante o evento, nosso 
chá terá desfile de moda, 
sorteio de brindes, bingo. 
Esse ano, as lojas que vão 
desfilar serão a Rubi Bol-
sas e a Loja Coisa Nossa”, 
destaca, ao salientar que 
neste ano o evento terá 
como tema ‘50 tons de 
Cinza’.

Neste ano, o bingo dará 
três premiações: uma diá-
ria para casal no Resort 
Malai Manso em Chapada 
dos Guimarães com tudo 
pago; uma bolsa da Victor 
Hugo; Óculos Ray-Ban. 
Além destes, diversos 
brindes adquiridos pela 
entidade no comércio 
tangaraense também se-
rão sorteados. O evento 
escolherá a Miss Tangará 
e contará com a presença 
da Miss Mato Grosso para 
o ato de coroação da elei-
ta.

“O Chá é uma tarde 
descontraída para as mu-
lheres. Quem quiser ad-
quirir o convite, o valor 
é R$ 50,00. Pode entrar 
em contato com qual-
quer companheira nossa 
de Lions, na Rubi Bolsas 
também está sendo ven-
dido, então, é uma tarde 
destinada para as mulhe-
res”, acrescenta Rosana.

Embora o evento seja 
destinado às mulheres, 
homens que colaboram 
junto ao Lions trabalharão 
na logística do estaciona-
mento.

“Nesse evento vai ter 
um estacionamento. Os 
nossos companheiros es-
tarão estacionando os car-
ros e não vai ser cobrado. 
Eles estarão organizando 
o estacionamento e não 

haverá a necessidade de 
colocar o carro lá longe e 
vir a pé para ir para den-
tro do clube. O carro pode 
ser deixado na porta, vai 
ter um manobrista que 
vai manobrar o carro e na 

saída entregará a chave do 
veículo para a proprietá-
ria”, assegura Rosana que 
reforça o convite às mu-
lheres.

“Gostaria que as mu-
lheres fossem prestigiar 

nosso chá, porque além 
de estar nos ajudando a 
colaborar com a Casa do 
Adolescente, quem for 
estará se divertindo e terá 
uma tarde agradável”, 
convida.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Convites para o Chá do Lions 
já estão sendo vendidos

Por R$ 50,00, mulheres terão tarde com desfile de moda, comida e sorteio de brindes
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