
Por meio de palestras, Lions 
Tangará estimula voluntariado

CELEBRAÇÃO DO CENTENÁRIO

EM CUIABÁ

Comemorações do 
Centenário continuam

Silvio Paternez é última escola 
a receber exposição fotográfica

TANGARÁ MINHA CIDADE

O Lions Clube Tan-
gará da Serra está rea-
lizando palestras em 
diferentes escolas pú-
blicas locais e também 
universidades, como 
parte das comemora-
ções aos 100 Anos de 
Lions Internacional. 
Os voluntários es-
tão percorrendo esses 
locais, abordando a 
missão e os serviços 
do Lions nos seus 100 
anos de existência em 
todo mundo. 

De acordo com coor-
denador das ações em 
comemoração ao Cen-
tenário no Estado de 
Mato Grosso, Mano 
Reski, as comemora-

ções ao primeiro sé-
culo de serviços do 
Movimento Leonísti-
co em todo o mundo 
iniciaram em 2014 e 
desde então diversas 
ações estão sendo rea-
lizadas. Porém, segun-
do ele, neste ano – ano 
do Centenário – as 
mesmas foram inten-
sificadas por todos os 
clubes do mundo. “E o 
Lions Clube Tangará da 
Serra não poderia ficar 
de fora dessas come-
morações”, garante o 
associado, ao destacar 
que estas palestras são 
alguns dos trabalhos 
realizados.

As palestras, explica 
o responsável, inicia-
ram na semana passa-
da, na Escola Estadual 
Patriarca da Indepen-
dência, no Distrito de 

Progresso, seguindo 
nesta terça-feira, 26, na 
Escola 13 de Maio, nes-
ta quarta-feira, 27, na 
Ramon Sanches Mar-
ques e também  Faest 
– Uniserra, a noite. Em 
outubro as mesmas se-
guirão em outras uni-
dades educacionais. 

DESAFIO – Por onde 
passam, além de falar 
sobre a Associação In-
ternacional de Lions 
Clubes, os associados 
estão desafiando os 
alunos a desenvolve-
rem projetos em favor 
da comunidade. “Que-
remos plantar o volun-
tariado nesses alunos, 
para que desenvolvam 
uma ação na sala de 
aula, escola, cidade ou 
para o nosso Estado. 
Acredito que sairão 
bons exemplos”. 

>> Fabíola Tormes
Redação DS

Próxima parada da exposição será na Sala de Memória, no Centro Cultural

O Centro Municipal 
de Ensino Silvio Pa-
ternez é a 11ª escola 
a receber a exposição 
itinerante do projeto 
Tangará Minha Cida-
de, desenvolvido pelo 
jornal Diário da Serra. 
Com isso, a instituição 
se junta a Atec, Ipes, 
João Batista, 29 de No-
vembro, 13 de Maio, 
Jada Torres, Gentila Su-
sin Muraro, Dom Bos-
co, Décio Burali, Fábio 
Diniz Junqueira e An-
tenor Soares, que já ha-
viam recebido o acervo.  

De acordo com a 
coordenadora da es-

cola, Rute Cândida de 
Oliveira, oportunizar a 
contemplação das ima-
gens aos alunos é de 
suma importância.

“Para nós aqui da 
Escola Silvio Paternez 
é uma honra muito 
grande. Aqui estão ex-
postos todos os pontos 
turísticos de nossa ci-
dade e muitos alunos e 
até muitos de nós, não 
temos conhecimento 
de todos os pontos. Só 
conhecemos alguns e 
outros, a gente pode 
conhecer através dessa 
exposição”, afirmou a 
coordenadora, ao re-
forçar que as imagens 
colaboram com o co-
nhecimento acerca das 
belezas naturais nas 

imediações do nosso 
município.

“Essa exposição 
é muito importante 
porque através dela a 
criança pode até cha-
mar o pai, reunirem 
grupos para visitarem 
aldeias, rios e vários 
pontos turísticos. Mui-
tas vezes nós nem co-
nhecemos  a beleza da 
natureza de nossa ci-
dade”, complementa.

No ano que vem, a 
participação das esco-
las no Tangará Minha 
Cidade irá além da re-
cepção da exposição 
itinerante. Os alunos 
receberão formulários 
e terão de elaborar 
frases sobre a expo-
sição. A  melhor fra-

se escolhida de todas 
as escolas dará ao seu 
autor um certificado e 
o material escolar do 
ano seguinte. Já a es-
cola onde o vencedor 
estuda vai ganhar R$ 
1.000,00 como prêmio. 
O regulamento para a 
edição 2018 do projeto 
já está disponível para 
acesso, no site do DS.

“Após o término da 
exposição na escola 
Silvio Paternez, as fo-
tos que compõem o 
Tangará Minha Cida-
de 2017 ficarão dispo-
níveis para visitação 
do público na Sala da 
Memória, no Centro 
Cultural Pedro Alberto 
Tayano”, destacou a or-
ganização.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Palestra com alunos da Escola Estadual 13 de Maio

No mês de outubro as 
comemorações dos 100 
anos do Lions Interna-
cional em Mato Grosso 
chegarão ao auge, com 
uma programação inten-
sa.

Liderados pelo Gover-
nador do Lions do Dis-
trito LB-4 (que corres-
ponde ao estado), Eraldo 
da Silva Pereira, os asso-
ciados de todo o Estado, 
inclusive de Tangará da 
Serra, participarão no 
dia 6 de outubro de uma 
sessão solene na Assem-
bleia Legislativa patro-
cinada pelo deputado 
Dilmar Dal Bosco para 
homenagear os Clubes 
do LB-4, além de compa-
nheiros e companheiras 
Leão que se destacaram 
pelo trabalho no Leonis-
mo. Na ocasião também 
será apresentada a lei es-
tadual instituindo o dia 
8 de outubro como Dia 
Estadual do Serviço do 
Lions Clube.

Ainda em Cuiabá, po-
rém no dia 7 de outubro, 
está programa uma ceri-
mônia solene de come-
moração do centenário 
da associação, no Emília 
Buffet, ocasião em que 
serão homenageadas pes-
soas e empresas que co-
laboram com o Lions em 
Mato Grosso, associados 
que se destacaram nas 
ações relativas a Desafios 
e Legados dos 100 anos 
do Lions, assim como se-
rão homenageados Leões 
e não Leões indicados pe-
los Clubes para receber a 
Comenda PDG Antonio 
Correa da Costa.

Também estão sendo 
organizadas as Olimpía-
das Especiais de Lions, 
com uma proposta de 
capacitação e implan-
tação de um modelo de 
esporte inclusivo, cha-
mado de “Esporte Uni-
ficado”. As Olimpíadas 
serão realizadas no dia 6, 
com a etapa de capacita-
ção teórica e prática para 
professores e Leões, e no 
dia 7, com a disputa das 
modalidades esportivas. 

>> Fabíola Tormes
Redação DS

Comemorações serão intensificadas em outubro
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