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DS 21 ANOS 

Para comemorar gran-
diosamente os 21 anos 
de trajetória, o Jornal 
Diário da Serra lançará 
na manhã de hoje, dia 
11 de novembro, o 5º 
fascículo do Memória. 
A solenidade acon-
tecerá no saguão do 
Centro Cultural Pedro 
Alberto Tayano Filho, 
retratando as repor-
tagens que contam as 
emocionantes histórias 
de vida de topônimos 
tangaraenses que escre-
veram seus nomes na 
história do município. 

Neste ano, o livro traz 
novidades em seu con-
teúdo, apresentando 
aos leitores lembranças 
de pioneiros e desbra-
vadores que chegaram 
em Tangará na época 
em que era distrito de 
Barra do Bugres. Ao 
longo dos anos, o DS 
homenageou milhares 
de pessoas que tiveram 
seus nomes eternizados 
na história do municí-
pio. Uma dessas per-
sonalidades é José Luís 
de Oliveira, que teve 
seu nome eternizado 
na Unidade de Saúde 
da Família (USF) do 
Jardim Figueira. Para o 
neto do homenageado, 

Roberto Luís de Olivei-
ra, o projeto Memória 
retrata a importância 
de valorizar as pessoas 
que passaram pelo mu-
nicípio e contribuíram 
com a comunidade. “É 
muito importante essa 
valorização dos pio-
neiros. A gente fica ex-
tremamente agraciado 
e lisonjeado com essa 
honraria proporciona-
da pelo Jornal Diário da 
Serra. Quero registrar o 
nosso reconhecimento 
como família, e apro-
veitar para parabenizar 
o Diário da Serra pelos 
seus 21 anos”, parabe-
nizou. 

Responsável por 

contar as histórias dos 
pioneiros que já se fo-
ram, a jornalista Rosi-
lene Oliveira expressou 
seu encantamento pe-
los relatos dos familia-
res. “No momento que 
eu ia fazer as entre-
vistas, os sentimentos 
dos familiares eram tão 
intensos  que transbor-
davam, fazendo com 
que eu sentisse todas 
as lutas e barreiras que 
os homenageados pas-
saram anos atrás. O 
Memória é um projeto  
que tenho extremo ca-
rinho”, revelou a escri-
tora. 

Vale destacar que 
além de eternizar essas 

histórias, o DS busca 
também contribuir com 
o próximo, pois 100% 
da renda arrecadada 
com a venda de cada 
livro será revertida ao 
Asilo Nosso Lar. Por 

apenas R$ 20, aque-
les que adquirirem um 
livro conhecerão um 
pouco da história de 
vida dessas pessoas e 
ainda contribuirão com 
o Lar do Idoso.
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Apresentando novidades, DS lança 
hoje 5º fascículo do projeto Memória

Para comemorar seus 21 anos DS lança 5º livro Memória

Projeto conta com parceria do Lions Clube 

Projeto conta com exposição itinerante

Projeto conta com parceria do Lions Clube

Projeto Caminhos mapeia Tangará 
e contribui com a natureza 

Clube do assinante e a 
proximidade com o leitor

Tangará Minha Cidade: revelando 
as belezas do município 

Espaço Memória retrata os 
21 anos do Diário da Serra

Também com o envol-
vimento da sociedade, o 
Diário da Serra está pro-
movendo em parceria 
com o Lions Clube Tanga-
rá da Serra o projeto ‘Ca-
minhos’, que tem a pro-
posta de identificar todas 
as comunidades e vias 
rurais. A identificação 
está sendo feita através de 
placas, que já foram fixa-
das (85 na primeira eta-
pa), assim como o plantio 
de aproximadamente 200 
árvores de Ipês Amarelos, 

com a participação de ci-
clistas e amantes da na-
tureza. A primeira etapa 
encerrou em dezembro de 
2016 e ainda segue neste 
ano com o mapeamento 
das estradas e implanta-
ção das placas nos seto-
res oeste.

Com a participação 
de todos os associados 
do Lions Clube Tangará 
da Serra e voluntários, 
o Projeto Caminhos en-
volve produção das mu-
das de árvores, plantio 
e cuidado permanente, 
assim como a confecção 
e instalação das pla-
cas indicativas. No ano 

passado, cerca de mil 
mudas de ipês foram 
produzidas e 200 delas 
plantadas em novem-
bro. Destas, 80% estão 
crescendo com toda a 
força. 

Já neste ano, o pro-
cesso de produção de 
mudas iniciou em se-
tembro, logo após a flo-
rada dos ipês, com o reco-
lhimento das sementes de 
diferentes cores, e com a 
preparação dos saquinhos 
para germinação das mu-
das de Ipês Amarelo, Rosa 
e Roxo e também mudas 
de Jacarandá e Pata de 
Vaca.

O Diário da Serra ofe-
rece também aos seus as-
sinantes, além da infor-
mação diária, algumas 
vantagens. 

Como membro do Clu-
be do Assinante eles têm 
muitas vantagens e preços 
especiais em restaurantes, 
shows, bares, cinema e 

muitos outros estabeleci-
mentos. 

O benefício é conce-
dido através da apresen-
tação da carteirinha do 
assinante em diversos es-
tabelecimentos convenia-
dos de Tangará da Serra.

Se você é assinante do 
Diário da Serra, baixe o 
formulário, e solicite o seu 
cartão, de seus dependen-
tes e funcionários. Envie o 
formulário preenchido para 

nossa sede na Av. Tancredo 
Neves, 1247-W, Jardim do 
Lago II ou para o e-mail: 
clube@diariodaserra.com.
br e receba a sua carteirinha 
do Clube. 

Se você ainda não é as-
sinante, entre em contato 
com nossa Central do Assi-
nante pelo telefone 65 3326-
6501 ou ainda pelo e-mail: 
assinante@diariodaserra.
com.br e solicite a visita do 
nosso representante. 

O Diário da Serra 
está desenvolvendo 
desde 2016 o projeto 
‘Tangará Minha Cida-
de’, onde o objetivo é 
revelar as belezas de 
Tangará da Serra pela 

perspectiva de seus 
habitantes, marcando 
os 21 anos de fundação 
do periódico, assim 
como os 41 anos de 
emancipação político
-administrativa do mu-
nicípio tangaraense.  
Após a realização de 
duas edições de gran-
de sucesso, a terceira 

foi lançada de forma 
antecipada, oferecen-
do o total de R$ 4 mil 
em prêmios. 

Assim como nos 
anos anteriores, ao fi-
nal do concurso, uma 
linda exposição com 
fotos que retratam di-
ferentes paisagens de 
Tangará será revelada. 

Outro projeto coloca-
do em prática pelo DS 
com o objetivo de co-
memorar e resgatar 20 
anos de história, além de 
muitos outros da própria 
família dos proprietários 
do veículo, foi a criação 

do  ‘Espaço “Olivo Tor-
mes” de Memórias do 
Diário da Serra’. Neste 
espaço, localizado bem 
na entrada/recepção do 
DS, estão expostos um 
pouco da história mate-
rial do jornal, desde má-
quinas que foram usadas 
ao longo desses quase 20 
anos, os livros que guar-
dam todos os exemplares 

do Diário da Serra, assim 
como um pouquinho da 
história de vida e profis-
sional do homenageado 
Olivo Tormes e de seu 
filho, o diretor geral do 
Diário da Serra Evanir 
Tormes (Mano Reski). O 
espaço foi inaugurado 
em maio e está a dispo-
sição da população que 
queira visitar.
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