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Lar do Idoso recebe visita 
de Governador do Rotary 

Barra do Bugres comemora 
73 anos de emancipação

ANIVERSÁRIO

Como forma de co-
memoração ao dia na-
cional do livro infantil, 
comemorado ontem, 
18, o Instituto Presbi-
teriano de Educação Si-
monton (Ipes), realizou 
nesta terça-feira um dia 
de atividades voltadas 
para seus alunos da ala 
infantil. É o projeto ‘Era 
uma vez’, que confor-
me o diretor do colégio, 
Reverendo Marcos dos 
Anjos, é desenvolvido 
ao longo do ano e visa 
despertar o interesse 
pela leitura nas crian-
ças.  

“O objetivo nosso 

é incentivar as nossas 
crianças a lerem cada 
vez mais. O projeto ‘Era 
uma vez’, durante o 
ano todo acontece com 
leituras na biblioteca, 
indicadas pelos pro-
fessores e hoje, no dia 
do livro, fizemos esse 
evento com participa-
ções especiais, teatro, 
cada professora está 
fazendo uma rodada de 
histórias contando his-
tórias infantis, então é 
um momento especial 
e as crianças gostam 
muito”, ressaltou.

O diretor disse ainda 
que é justamente nesta 
fase que se conquistam 
os leitores assíduos 
para a vida toda, pois o 
encanto das histórias e 
ilustrações proporcio-

nam aos alunos maior 
interesse.

“Nessa infância, eles 
gostam da leitura e o 
nosso incentivo é para 
que eles continuem 
gostando, que eles se 
despertem cada vez 
para descobrir o que 
está atrás das letras. 
Nós não queremos que 
eles vejam um livro 
apenas como um monte 
de papel, um monte de 
letras. Nós queremos 
que eles vejam o livro 
como algo, como uma 
história, uma partici-
pação de vida, alguma 
coisa que possa edifi-
cá-los, fora a parte de 
melhorar a leitura, a es-
crita e, sobretudo, o co-
nhecimento da literatu-
ra em geral”, concluiu.
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Programação de aniversário inicia hoje com show da dupla Thaeme e Thiago.

O município de Bar-
ra do Bugres completa 
nesta quarta-feira, 19, 
73 anos de emancipa-
ção político-admistrati-
va. Fundada em 1943, 
a cidade que conta com 
7.228,902 quilômetros 
quadrados faz parte da 
história do estado de 
Mato Grosso. Antigo dis-
trito de Cáceres, as terras 
barrenses são banhadas 
pela união das águas dos 
rios Bugres e Paraguai.

Conforme o prefei-
to Raimundo Nonato 
(PSB), as festividades 
em comemoração ao 
aniversário de Barra do 
Bugres ocorrerão pelo 

esforço de deputados 
da região que viabiliza-
ram recursos para que 
o tradicional festival de 
pesca não deixasse de 
acontecer.

“Nós não estamos 
gastando o dinheiro do 
município com festa, 
porque nós não temos. 
O dinheiro que temos é 
para cuidar da cidade, 
cuidar da buraqueira, 
da saúde. Os deputa-
dos se ofereceram para 
fazer a festa, eles que 
estão doando o dinhei-
ro que arrumaram na 
assembleia e a Secreta-
ria Estadual de Turismo, 
não seremos nem nós 
que prestaremos contas. 
Quem vai prestar contas 
é uma empresa contra-
tada por eles para fazer 

a festa aqui”, explicou o 
prefeito.

Embora a crise tenha 
afetado gravemente o 
município, Raimundo No-
nato deixou uma mensa-
gem de otimismo, exaltan-
do avanços nos primeiros 
dias de mandato.

“A mensagem é de oti-
mismo. Pegamos o muni-
cípio arrasado, acabado, 
devendo, sem certidões, às 
escuras, pessoas morren-
do às mínguas. Mas tudo 
está andando muito bem. 
Hoje nós já temos médi-
cos trabalhando 40 horas, 
tem medicamentos, estão 
sendo feitas cirurgias que 
estão marcadas há dois, 
três anos e não eram rea-
lizadas, estamos trocando 
as lâmpadas queimadas, 
arrumando a cidade, a 

buraqueira, arrumando 
os ônibus. E é motivo de 
alegria o que estamos fa-
zendo e isso está sendo 
reconhecido pelo povo”, 
pontuou o prefeito ao 
convidar a todos da re-
gião para participarem da 
programação do FestBu-
gres que inicia hoje com 
show da dupla Thaeme e 
Thiago.

“Estamos realizando o 
Festival de Pesca que tem 
todos os anos, vai ser 
uma festa muito bonita, 
com cantores nacionais, 
teremos o movimento 
dos evangélicos na Pra-
ça, que deve receber de 
10 a 15 mil pessoas e o 
que eu quero é a ajuda 
de Deus e a confiança 
do povo que nós vamos 
chegar lá”, finalizou.
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Professoras fizeram rodízio para levar as histórias às crianças

O governador do Dis-
trito 4.440 do Rotary 
Club em Mato Grosso, 
Eduardo Gomes, veio a 
Tangará da Serra nesta 
segunda-feira, 17, co-
nhecer o trabalho que 
o clube de serviços hu-
manitários tem desen-
volvido no município. 
Um dos locais visitados 
pelo Governador foi o 
Lar do Idoso, juntamen-
te com os associados do 
Rotary Tangará da Serra 
Centro. 

Na ocasião, o Gover-
nador reforçou que o 
objetivo do Rotary, aqui 
em Tangará da Serra e 
em qualquer outro lu-
gar do mundo, está em 
ajudar os menos favore-
cidos. “Todas as cidades 
têm pessoas que traba-
lham e produzem, mas 
têm também àquelas 
que necessitam de am-
paro, como é caso des-
ses senhores e senhoras 
do Lar do Idoso”. 

O local, que atende 
aproximadamente 31 
pessoas, recebeu recen-

temente diversas melho-
rias estruturais e hoje 
conta com banheiros 
adaptados aos idosos 
que residem no lar. Ou-
tra novidade é o local 
de armazenagem de ali-
mentos, agora num es-
paço arejado e bem dis-
tribuído por prateleiras. 

O presidente da ins-
tituição, Herman Cava-
lari, relata que o Lar do 
Idoso tem um convênio 
com a Prefeitura de Tan-
gará da Serra no valor 
R$ 350 mil anual, para 
manutenção básica, 
mas que o custo total 
para manter a institui-
ção ativa é de R$ 1,1 
milhão. “O restante é 
arrecado por doações da 
sociedade e parcerias 
com a Maçonaria, Lions 
e Rotary”. 

Os moradores do 
Lar do Idoso são acom-
panhados 24 horas por 
enfermeiros; recebem 
6 refeições diárias; fi-
sioterapia, por meio 
de uma parceria com a 
Unic; corte de cabelo, 
por voluntários, entre 
outros serviços para 
permitir melhor quali-
dade de vida aos idosos. 
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