
Ipes Solidário acontece neste sábado 
com serviços gratuitos à população

CIDADANIA

IPES

Anos 80 é retratado 
em Noite Cultural

Com premiação de R$ 130 mil 
Apae lança Festival de Prêmios

11ª EDIÇÃO

O Instituto Presbite-
riano de Educação Si-
monton (Ipes) realizará 
na manhã deste sábado, 
dia 04 de novembro, a 
9º edição do já tradicio-
nal Ipes Solidário, que 
nesse ano, será no perío-
do da manhã. O evento 
acontecerá na própria 
sede da instituição, 
onde professores e alu-
nos estarão envolvidos 
numa série de serviços 
que serão oferecidos 
gratuitamente à popula-
ção tangaraense.

De acordo com a 
coordenadora institu-

cional e vice-diretora, 
Ilma Lopes Torres de 
Lima, o evento funda-
menta a importância de 
ações coletivas em prol 
dos mais necessitados.

“O Ipes Solidário é 
uma doação de um dia 
de todos os funcioná-
rios, que recebem as 
famílias mais carentes 
com diversos serviços 
e com o coração cheio 
de vontade de ajudar 
o próximo”, afirmou a 
coordenadora, ao desta-
car que, além da mobili-
zação dos alunos e toda 
a comunidade escolar, 
várias parcerias foram 
firmadas para o ofereci-
mento dos serviços.

“O Ipes vem se pre-
parando desde quando o 

ano inicia para a realiza-
ção desse evento. Quan-
do chega no segunda 
semestre, já estamos 
com nossos contatos e 
colaboradores, que vem 
com o coração aberto a 
nos ajudar”, disse a res-
ponsável.

“Nós teremos corte 
de cabelo e manicure. 
Também teremos cine-
ma, bazar, brincadeiras, 
orientação dentária, clí-
nica infantil, aferição de 
pressão e laboratório de 
sangue, além de muito 
lanche e música boa. 
Será uma manhã bem 
gostosa”, completou a 
professora.

LOCOMOÇÃO- Para 
auxiliar na locomoção 
da população, o Ipes dis-

ponibilizará ônibus em 
seis bairros de Tangará 
da Serra. A saída acon-

tecerá a partir das 7 ho-
ras, em frente as escolas 
dos bairros Alto da Boa 

Vista Dona Júlia, Jardim 
dos Ipês, San Diego, São 
Luis e Vila Esmeralda.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

O  sorteio acontecerá no dia 17 de dezembro na Praça da Igreja Matriz, a partir das 16h

Evento aconteceu no auditório da Unic

A  Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcio-
nais (Apae) de Tangará 
da Serra, assim como faz 
tradicionalmente, lan-
çou na manhã de quar-
ta-feira, 01, com a pre-
sença de colaboradores 
e alunos da instituição, 
autoridades locais e pa-
trocinadores,  mais uma 
promoção, onde vários 
prêmios serão sortea-
dos, inclusive, sendo o 
primeiro prêmio uma 
inovação.

Essa, é a 11ª edição 
do Festival de Prêmios 
Apae Natal 2017, que 
tem por objetivo anga-
riar fundos para conti-

nuar mantendo os aten-
dimentos realizados 
pela instituição.

À frente do festival, 
o membro da Diretoria, 
Tiago Augusto Oliveira, 
destacou que, o show de 
prêmios desse ano veio 
inovando  e será a maior 
premiação sorteada até 
hoje. “Estamos hoje fa-
zendo o lançamento do 
festival, sendo esse, o de 
maior premiação  vista 
em Tangará da Serra até 
hoje, quando teremos 
no primeiro lugar, um 
terreno no loteamento 
Buritis II, no valor de R$ 
60 mil. As outras pre-
miações do segundo ao 
quinto lugar, serão todas 
em dinheiro, sendo: R$ 
30 mil para o segundo 
lugar; 15 mil para o ter-

ceiro, R$ 10 mil para o 
quarto e R$ 5 mil para o 
quinto”, destacou Tiago, 
ao salientar que outra 
inovação será no valor 
das cartelas. “Esse ano, 
serão colocadas para 
venda  em torno de 25 
mil cartelas, ao preço de  
R$ 20, sendo que em ou-
tros anos vendíamos a 
R$ 25. E temos a novida-
de do combo, uma car-
tela dupla chance que 
custará R$ 30”, informa.

“Como todos sabem, 
a Apae em si, vive de 
arrecadação, doações, 
convênios com a prefei-
tura, governo estadual e 
federal, para podermos 
manter  a Apae, mas 
sempre falta. Manuten-
ção por exemplo, a gente 
não tem doações e a gen-

te sempre está correndo 
atrás o ano inteiro. Para 
completar, no início 
do ano a gente não tem 
entrada de convênio 
nenhum,  só a partir de 
março, e a gente fica aí 
a ver navios em janeiro 
e fevereiro. Então esse 
bingo vem a calhar para 
a gente arrecadar e ban-
car principalmente a 
folha de janeiro e feve-
reiro”, explicou o Vice 
presidente da Atec, Iri-
neu Rech.

De acordo com os or-
ganizadores, o sorteio 
acontecerá no dia 17 de 
dezembro na Praça da 
Igreja Matriz, a partir 
das 16h. Ele será com-
putadorizado, não sen-
do necessária a presença 
no local.

>> Rosi Oliveira
Redação DS

Corte de cabelo  será um  dos serviços gratuitos

Tradicionalmente 
realizado próximo do 
final do ano letivo, o 
Instituto Presbiteriano 
de Educação Simonton 
(Ipes)  promoveu noite 
da última quarta-feira, 
dia 1º de novembro, 
mais uma edição da 
Noite da Cultura.  A fes-
tividade aconteceu no 
auditório da Unic, onde 
pais, amigos, familia-
res e toda comunidade 
escolar prestigiaram  
apresentações cultu-
rais voltadas aos anos 
80, principal tema do  
evento nessa edição.

De acordo com a 
professora de língua 
portuguesa, literatura e 
Redação, Isamar Froio, 
os preparativos inicia-
ram há três meses. “O 
objetivo é que os nos-
sos alunos entendam o 
período Ditatorial brasi-
leiro e o que acontecia 
no contexto cultural. 
A importância situa-se 
em entender o processo 
de construção da nossa 
história, e o engajamen-
to dos nossos alunos em 
envolver com pesquisar  
histórias, encantando-se 
com as descobertas de 
um tempo não vivido”, 
comentou a professora, 
feliz com  o resultado 
obtido.

>> Rodrigo Soares
Redação DS
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