
>Cidade 05Diário da Serra >> TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL 
SEGUNDA-FEIRA - 17 DE ABRIL DE 2017

Belezas de Tangará

Lançada no ano pas-
sado, a campanha ‘Tan-
gará Minha Cidade’ está 
em sua segunda edição. 
O projeto nasceu com o 
objetivo de revelar as be-
lezas de Tangará da Ser-
ra pela perspectiva de 
seus habitantes, visando 
também comemorar os 
aniversários do DS, que 
esse ano completa 21 
anos e do município que 
completa 41.

A segunda edição foi 
lançada no dia 23 de ja-
neiro e desde então re-
cebeu mais de 178 fotos,  
que estão sendo publi-
cadas nas páginas do DS 
e que com toda certeza 
darão muito trabalho ao 
juri técnico no momento 
de avaliação.

Aqueles que deseja-
rem participar ainda po-
derão fazê-lo até o dia 20 
de abril, próxima quin-
ta-feira,  quando o perío-
do para envio das fotos 
se encerra. “A contar de 

hoje, você ainda tem 
quatro dias para enviar 
suas fotos, e quem sabe, 
ser o grande ganhador 
de um celular Samsumg 
J7 prime. Então não per-
ca tempo, participe e 
mostre para todos o que 
você viu de especial que 
mereceu ser imortaliza-
do”, convida a organiza-
ção.

Para participar as pes-
soas devem fazer fotos 
autorais que revelem vi-
vência com o movimen-
to que a cidade inspira, 
seja na praça, na rua, nos 
rios, na mata, ou mesmo 
fotos de locais ou paisa-
gens que façam parte do 
cenário tangaraense, e 
depois devem enviá-las 
ao Diário da Serra, pelo 
e-mail tmc@diariodaser-
ra.com.br. Cada pessoa 
poderá enviar quantas 
fotos desejar, mas é im-
portante e necessário 
que a foto tenha quali-
dade para publicação e 
ampliação em tamanhos 
diversos, que seja au-
toral e feita dentro dos 
limites do município de 

Tangará da Serra.
Todas estão sendo 

publicadas nas páginas 
do DS, inclusive essas 
mesmas fotos serão pu-
blicadas simultanea-
mente em nossa fanpage 
do Facebook no

período entre 01 e 
10 de maio através da 
#TangaráMinhaCida-
de2017. De todas as fo-
tos participantes, a que 
alcançar o maior núme-
ro de curtidas dentro do 
período, seu autor re-

ceberá na cerimônia de 
premiação um aparelho 
celular Samsumg J7 pri-
me.

Dentre as fotos envia-
das, 21 serão escolhidas 
por um juri técnico para 
participar de uma expo-

sição itinerante que ini-
ciará dia 15 de maio. Da 
exposição também farão 
parte 20 fotos feitas pelos 
membros do juri técnico, 
simbolizando assim, os 
41 anos de emancipação 
de Tangará da Serra.

>> Rosi Oliveira
Redação DS

Prazo para envio de fotos do ‘Tangará 
Minha Cidade’ encerra dia 20

A segunda edição foi lançada no dia 23 de janeiro e desde então recebeu mais de 178 fotos

As inscrições podem ser realizadas até o dia 17 de maio

nOVa rOUPageM

Inscrições para Rainha da 
Exposerra abrem hoje

Interessadas em con-
correr ao posto de rai-
nha da Exposerra po-
derão a partir de hoje 
realizar suas inscrições.

Segundo a organi-
zadora do evento, Elis 
Dallagnol, este ano o 
evento terá uma nova 
roupagem, diferente de 
tudo que já foi apresen-
tado. “Temos nos esme-
rado em fazer um evento 
bonito, e todos os anos 
buscamos inovar, então 
para esse ano os parti-
cipantes podem esperar 

uma festa como nenhu-
ma outra foi”, garantiu.

A organização, se-
letiva e toada da festa 
acontecem com parceria 
entre a Revista Imagem 
e o Sindicato Rural de 
Tangará da Serra.

Para participar, as 
candidatas devem ter 
de 16 a 23 anos, sendo 
que menores necessitam 
da autorização dos pais, 
compromisso com o 
concurso, acima de 1,65 
metros.

O baile de escolha 
acontecerá no dia 05 de 
agosto, nas dependên-
cias do Tangará  Tênis 
Club (TTC).

As inscrições podem 
ser realizadas até o dia 
17 de maio no Studio 
Jhonatan Souza, Sela-
ria 13 de maio, Código 
Girls, Célio Hair, sendo 
que na ficha deve ser 
anexada foto de corpo 
inteiro e de rosto.

Após a escolha das 
concorrentes, as parti-
cipantes terão aulas de 
passarela e postura.

As ganhadoras rece-
berão a premiação de 
R$ 1.300 para a Rainha,  
R$ 700 para a primeira 
Princesa, R$ 500 para a 
segunda Princesa, alem 
da capa da Revista Ima-
gem.

>> Rosi Oliveira
Redação DS


