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HISTÓRIA

Será lançada na ma-
nhã do próximo sábado, 
11,  no saguão do Centro 
Cultural Pedro Alberto 
Tayano Filho, a quinta 
edição do livro Memória. 
A coletânea desenvolvi-
da pelo jornal Diário da 
Serra, reúne reportagens 
que contam as emocio-
nantes histórias de vida 
de topônimos tangaraen-
ses que escreveram seus 
nomes na história do 
município.

Neste ano, o livro traz 
novidades em seu con-
teúdo. Em sua 5ª edição, 
o Memória também trará 
aos leitores lembranças 
de pioneiros e desbrava-
dores que chegaram em 
Tangará da Serra na épo-
ca em que o município 
ainda era considerado 
distrito de Barra do Bu-
gres.

“Assim como nas edi-
ções anteriores, esta 
quinta edição, em co-
memoração aos 21 anos 
de fundação do jornal 
Diário da Serra, está 
revivendo a história de 
diferentes pessoas, sen-
do 11 topônimos e 10 

Pioneiros. Nosso obje-
tivo, ao lado de nossos 
patrocinadores e apoia-
dores, é eternizar esses 
momentos de vida des-
ses homenageados, em 
agradecimento ao que 
fizeram pela família, 
comunidade, bairro, ci-
dade, Estado e até mes-
mo ao país”, afirmou a 
coordenação do proje-
to.

Outra novidade pre-
sente na 5ª edição são 
homenagens a clubes 
de serviço que atuam no 
município e dão nome 
a duas das principais 
vias de Tangará da Ser-
ra. As histórias, desde 
a fundação de Lions e 
Rotary Clube, se juntam 
às demais escritas pela 
jornalista Rosi Oliveira. 
Mais uma novidade é 
que personalidades que 
ainda estão vivas tam-
bém terão suas trajetó-
rias narradas pelas mãos 
da professora Iolanda 
Garcia.

“Já se vão sete anos 
contando pelas páginas 
do Diário da Serra a his-
tória de ilustres perso-
nalidades, que diante 
do trabalho e dedica-
ção a Tangará da Serra 
foram homenageados 

em diferentes espaços 
públicos e particulares 
ou ruas, mas que infe-
lizmente já partiram. 
E agora, a partir deste 
ano, contando também 
de Pioneiros que per-
manecem entre nós”, 
complementa a coorde-

nação.
HOMENAGEADOS - 

Carlos Tayano, Gastão 
Lourenço de Lima, João 
Francisco Sanches, José 
Luiz de Souza, Lions 
Internacional, Maria 
José de Matos, Palmi-
ra Moreschi Tayano, 

Pedro Alberto Tayano 
Filho, Pedro Ferreira de 
Lima, Ranulfo Rodri-
gues Cunha e Rotary 
Internacional; e ainda 
dos queridos desbra-
vadores Antônio Al-
ves Moreira, Dionísio 
Pantaleão Pacheco, 

Francisco Bernardo do 
Nascimento, Geralda 
Serafim dos Santos, 
Idalina Sueza Tayano, 
Lenilse Barbosa de Al-
meida, Manoel Domin-
gos, Manoel Leal, Maria 
José Freire Duarte e Mar-
ta Regina dos Santos.
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Trajetórias de tangaraenses serão 
contadas em 5ª edição do Memória

Lançamento comemora os 21 anos do jornal Diário da Serra


