
Distrito de Joaquim do Boche 
recebe projeto Criança Feliz

ROTARY TANGARÁ DA SERRA

DIA DAS CRIANÇAS

Rua da  Alegria foi 
realizada em Tangará

Atec realiza Noite do Pijama com 
participação expressiva de alunos

pRíNCIpES E pRINCESAS

O Rotary Clube Tan-
gará da Serra, através de 
parceria com a Secreta-
ria de Educação, Secre-
taria de Infraestrutura, 
Secretaria de Saúde, 
Rotaract, Interact e Ro-
takids, levou no final de 
semana para o Distrito 
de Joaquim do Boche, 
mais uma edição do 
projeto Criança Feliz, 
desenvolvido pelo clu-
be há vários anos em 
comemoração ao Dia 
das Crianças.

Segundo seus organi-
zadores, o Criança Feliz 
tem cunho social, prer-
rogativa do clube, e tem  
por objetivo, repassar às 
crianças noções de cida-

dania que as possam le-
var a tornarem-se cida-
dãos de bem. “Tivemos 
aqui várias palestras e 
informações, pois além 
de comemorar o dia das 
crianças, o Rotary quer 
também, desenvolver o 
cidadão, para que sejam 
pessoas de boa índole”, 
destacou o presidente 
do Rotary Clube Tanga-
rá da Serra, Márcio José 
Gomes. De acordo com 
uma das organizadoras 
do projeto, Aparecida 
Maria Vieira, o Rotary 
trabalha com metas, 
e uma delas é levar ao 
local onde os projetos 
são desenvolvidos  me-
lhorias para a comuni-
dade. “Graças a essas 
parcerias, desde quinta 
feira ações já começa-
ram a serem realizadas, 
como varreção de ruas, 

recolhimento de lixos, 
poda de árvores e ou-
tras várias, pois que-
remos levar melhorias 
ao local onde o projeto 
está acontecendo”, in-
formou.

Segundo Diane Bian-
chin Ferreira, além de 
atender ao lema: Dar de 
si, antes de pensar em 
si, o Rotary quer que 
seus programas sejam 
permanentes e alcan-
cem principalmente 
aqueles que tem menos 
condições. “Nosso de-
sejo é de proporcionar 
um dia diferente, pois 
muitos deles não tem 
condições de desfrutar 
de algumas coisas que 
trouxemos para cá, por-
tanto, queremos levar 
educação, alegria e pos-
sibilidades, plantando 
sementes que em breve 

germinaraão com adul-
tos de bom caráter”, 
destacou.      

As atividades acon-
teceram na escola An-
tonio Hortolani, onde 

vários serviços e brinca-
deiras foram disponibi-
lizados aos moradores.
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200 alunos participaram da noite diferente

O evento sempre é realizado buscando reunir as famílias

Com Caça ao tesou-
ro, Pula – Pula, boa-
te, quartos decorados, 
muita brincadeira, ale-
gria e descontração. 
Foi assim que termi-
nou a sexta-feira, 06, 
de 200 alunos da  As-
sociação Tangaraense 
de Ensino e Cultura 
(Atec), que realizou a 
Noite do Pijama, para 
alunos do Grupo II 
ao 5º Ano do Funda-
mental I. A Noite do 
Pijama já acontece há 
vários anos e é em co-
memoração ao Dia das 
Crianças, que será co-
memorado na próxima 
quarta-feira, 12.

A escola estava toda 
preparada e enfeitada 
para receber os pe-
quenos que deixavam 
totalmente a mostra 
a felicidade de po-
der participar de uma  
noite diferente.

Enquanto se via 
crianças alegres e to-
talmente inseridos 
no ambiente, via-se 
também, pais apreen-
sivos pelo fato de ser 
a primeira vez que o 
pequeno dormiria fora 
de casa. “Estou feliz 
por ele, mas não não 
posso negar que estou 
um pouco insegura. 
Não pelo local, pois sei 
que aqui estarão cuida-
dos e protegidos, por 
pessoas maravilhosas, 
mas dá uma dorzinha 

no coração”, disse uma 
mãe, enquanto a filha 
acenava com as mãos, 
como se dissesse que 
a mãe estava liberada 
para ir.

A escola foi toda 
decorada e nesse ano, 
teve como tema: prínci-
pes e princesas.

Além de quartos pre-
parados com colchões 
alinhados lado a lado, 
uma praça de alimen-
tação bastante alegre 
foi montada e por toda 
parte, o cenário lem-
brava que princesas e 
príncipes vivem contos 
de fadas, e isso estava 
presente na escola.

Segundo a coorde-
nadora da Educação In-
fantil e Fundamental I, 
Adriana Garcia Simões, 

cerca de 98% das crian-
ças participaram, e as 
que não se fizeram pre-
sentes era por motivo 
de viagem. “Essa é uma 
das datas mais espera-
das por eles, e nós faze-
mos tudo para criar um 
ambiente bonito, gosto-
so e acolhedor. Esse é o 
bilhete que vai na agen-
da e no outro dia já re-
torna assinado, porque 
eles gostam mesmo”, 
comentou a responsá-
vel, aproveitando para 
agradecer aos pais pela 
confiança depositada. 
“Quero agradecer aos 
pais por confiarem eles 
a nós, porque a vida da 
gente é para alegrar 
eles e deixar esse dia 
marcante”, destacou 
Adriana.
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As atividades aconteceram na escola Antonio Hortolani

Na tarde de ontem, 
08, a Vila Olímpica fi-
cou tomada por uma 
infinidades de pessoas 
que saíram de casa para 
participarem da Rua da 
Alegria.

O evento teve início 
às 15 horas, mas antes 
disso, o local já estava 
tomado.

A Vila Olímpica, Rei 
Pelé ficou totalmen-
te colorida e do portão 
para dentro, os parti-
cipantes tiveram à sua 
disposição, muita ale-
gria.

O evento já é tradi-
cional em Tangará da 
Serra, e é  realizado pela 
TV Centro América, afi-
liada Rede Globo, que 
juntamente com vários 

parceiros, proporciona 
um  Dia das Crianças 
diferente. Durante a fes-
ta, são realizadas uma 
infinidade de brincadei-
ras com os pequenos, 
fazendo com que mui-
tos tenham um dia dife-
rente para comemora a 
data. Durante o evento, 
foram distribuídos refri-
gerante, pipoca, algodão 
doce, geladinho, picolés 
e muitas outras gulosei-
mas, além de  sorteio de 
brindes e brinquedos.

De acordo com o ge-
rente da TV, Cássio Ju-
nior Pereira, o evento 
sempre é realizado bus-
cando reunir as famílias.  
“Aqui eles tem aquelas 
brincadeiras lúdicas 
antigas que nós gostá-
vamos de brincar e que 
foram esquecidas, além 
de realmente aproximar 
as famílias”, frisou.
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