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Mais de 500 mulheres são aguardadas 
para o tradicional Chá Beneficente

LIONS TANGARÁ

Assim como realiza 
há mais de 15 anos, o 
Lions Clube Tangará da 
Serra promoverá neste 
sábado, 20 de maio, o 
tradicional Chá Bene-
ficente, que neste ano 
tem como tema ‘Cin-
quenta Tons de Cinza’. 

Especialmente dedi-
cado ao público femini-
no, o evento neste ano 
estará recheado de atra-
ções, como os desfiles 
das lojas Coisa Nossa e 

Rubi Bolsas e Acessó-
rios, coroação da Miss 
Tangará Be emotion 
2017, sorteio de brindes 
e um divertido bingo, 
além do marcante chá 
gelado e guloseimas di-
versas. “O grande dia 
está chegando e os pre-
parativos estão sendo fi-
nalizados. Estamos an-
siosas e aguardando as 
mulheres para uma tar-
de divertida”, convida 
a presidente do Lions 
Tangará, Rosana Cleia, 
ao ressaltar que para 
este ano mais de 500 

mulheres são aguarda-
das para o tradicional 
chá beneficente. 

Quanto ao convites, 
a responsável afirma 
que estão esgotados. 
Aquelas que adquiriram 
terão direito a concorrer 
a diversos prêmios sur-
presas e ainda a uma 
diária para casal no Ma-
lai Manso Resort, uma 
bolsa Victor Hugo e um 
óculos Ray-Ban, no bin-
go. “Estamos há dois 
dias do grandioso Chá 
Beneficente do Lions 
Clube Tangara da Serra, 

e mais uma vez quere-
mos agradecer a todos 
que tornaram isso pos-
sível neste ano, nossos 
patrocinadores. O Chá 
já é sucesso”.

Já em relação a ren-
da, por tratar-se de um 
evento beneficente, a 
responsável afirma que 
parte da mesma será re-
vertida a Casa do Ado-
lescente. O Chá Bene-
ficente Cinquenta Tons 
de Cinza está marcado 
para começar às 15h, 
na sede social do Lions 
Clube.
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O evento, assim como os anteriores, estará recheado de atrações

Diário da Serra

“O Rio Sepotuba é 
Nosso, o Lixo é Seu”. É 
com esse tema que o 
Rotary Club Tangará da 
Serra Centro realizará no 
próximo domingo, dia 21 
de maio, a 13ª edição do 
Preserve o Rio Sepotuba. 
O evento está marcado 
para iniciar às 8h, com 
ponto de partida na Fa-
zenda Tangará, onde as 
equipes percorrerão o Rio 
Sepotuba até a Ponte da 
Casa de Rondon, locali-
zada a aproximadamente 
30 quilômetros da região 
central da cidade.

De acordo com o pre-
sidente do Rotary Club 
de Tangará da Serra Cen-
tro, Luiz da Silva, duran-
te o percurso os partici-
pantes farão o trabalho 
de conscientização dos 
ribeirinhos, distribuindo 
materiais didáticos e para 

coleta de lixo, além de 
também limpar às mar-
gens do rio com objetivo 
de combater a pesca pre-
datória.

“Vamos conversar com 
as pessoas, distribuir pan-
fletos e orientar no senti-
do de fazer com que  te-
nham a consciência de 
destinar o lixo para o lugar 
adequado”, comentou o 
presidente, ao destacar 
que estão confirmados 
para participar da ação 30 
barcos, que levarão apro-
ximadamente 90 pessoas 
para a ação voluntária.

“A expectativa do traba-
lho não se resume apenas 
na limpeza, pois na ver-
dade nosso grande objeti-
vo é realmente fazer esse 
trabalho de conscientiza-
ção, para que as pessoas 
na medida que vão pescar, 
não deixem acumular lixo. 
Nesse ano contaremos com 
a participação de pessoas 
de Barra do Bugres, e tam-

bém já estão confirmadas 
as presenças da Polícia Am-
biental, Corpo de Bombei-
ros e Secretaria de Meio 
Ambiente”, relatou o res-
ponsável.

Desde a primeira edi-
ção do projeto, os parti-
cipantes e população em 
geral têm percebido uma 
melhora significativa na 

região contemplada pela 
ação do Rotary Tangará da 
Serra Centro, sendo que 
o número de material co-
letado diminuiu de forma 
significativa. “Para ter uma 
base, na primeira edição 
foram cerca de 4 mil e 500 
quilos de lixos que foram 
retirados do rio no mesmo 
percurso que vamos fazer 

domingo. No ano passado, 
foram menos de 500 qui-
los, então veja que houve 
uma  redução considerável, 
embora ainda tem pessoas 
que levam garrafas pets e 
outros lixos para jogar no 
rio”, exemplificou Luiz.

Neste ano, além das 
parcerias já confirmadas, 
o Rotary Clube Tangará da 

Serra Centro também con-
tará com o apoio de aca-
dêmicos da Unic Tangará. 
“Nosso grande sonho é 
chegar um dia em que a 
gente vá até a localidade 
fazer essa ação, e chegan-
do lá não encontre mais 
lixo jogado no meio am-
biente”, finalizou o presi-
dente.

Evento acontecerá no próximo domingo


