
Mais de 150 pessoas prestigiam 
lançamento do livro Memória

5º FASCÍCULO

MEMÓRIA

Em seis anos, DS contou 
a história de 106 pessoas

Quinta edição inova com histórias 
de pioneiros tangaraenses

NOVIDADE

O Diário da Serra 
completou no dia 11 de 
Novembro deste ano, 
21 anos de fundação. 
Para comemorar esta 
importante data, o pe-
riódico lançou no úl-
timo sábado o quinto 
fascículo do Livro Me-
mória, que nesta edição 
trará um pouco da his-
tória de vida de várias 
personalidades.

O lançamento acon-
teceu no saguão do 
Centro Cultural Pedro 
Alberto Tayano Filho, 
onde contou com a pre-
sença de aproximada-
mente 150 convidados, 

entre eles os familiares 
dos homenageados, 
autoridades munici-
pais, patrocinadores 
e apoiadores, como  a 
Cooperativa Sicredi, 
Prefeitura Municipal 
de Tangará da Serra, 
Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura 
(Semec) e Lions Clube 
Tangará da Serra.

De acordo com a di-
retora de jornalismo 
do DS, Fabíola Tor-
mes Homsi, o objeti-
vo do projeto, ao lado 
dos patrocinadores e 
apoiadores, é eterni-
zar por meio de livros 
a história de vida des-
ses homenageados, em 
agradecimento ao que 
fizeram pela família, 
comunidade, bairro, 

cidade, Estado e até 
mesmo ao país. “Apre-
sentamos no lançamen-
to as histórias cheias 
de carinho, amor, emo-
ção e muita saudade”, 
comenta a responsá-
vel. Para o diretor geral 
do DS, Evanir Tormes 
(Mano Reski), é satisfa-
tório comemorar os 21 
anos do Diário da Serra 
com o lançamento de 
mais uma edição do Me-
mória. “Mai uma vez, o 
lançamento foi emo-
cionante. Pela primeira 
vez, tivemos a presença 
de todos os represen-
tantes dos homenagea-
dos, de pessoas que 
ajudaram a construir 
Tangará da Serra, e isso 
é muito importante”, 
relatou Mano Reski.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

Iolanda Garcia e Rodney Garcia são responsáveis por contar as histórias

A série de reportagens já rendeu cinco livros

Além de contar a 
trajetória de vida de 
pessoas que hoje em-
prestam seus nomes 
as ruas e prédios pú-
blicos do município, a 
quinta edição do livro 
Memória retrata toda 
história de pioneiros 
que contribuíram com 
o município, homena-
geando assim também 
os que estão em vida.

O projeto conta com 
a parceria da professo-
ra Mestre Iolanda Cris-
tina do Nascimento 
Garcia e do professor 

especialista Rodney 
Garcia, que contam 
um pouco da vida de 
pessoas que chegaram 
a Tangará da Serra an-
tes mesmo desta linda 
terra ser emancipada.

De acordo com Io-
landa Garcia, é grati-
ficante homenagear 
pessoas que contri-
buíam tanto com a ci-
dade. “É muito impor-
tante inovar e trazer as 
histórias de quem ain-
da está vivo. O projeto 
é maravilhoso,  e essa 
inovação com certeza 
foi sucesso total”, re-
latou a responsável.

O prefeito Fábio 
Martins Junqueira 

prestigiou o lança-
mento, e afirmou que 
o projeto Memória 
contribui com o mu-
nicípio de Tangará da 
Serra de forma gran-
diosa. “Participo de 
todos os lançamentos 
desse projeto Memó-
ria, e para mim é uma 
honra. Adiei um com-
promisso que tinha, 
exatamente para po-
der estar aqui no lan-
çamento. O Diário da 
Serra está de parabéns 
por essa iniciativa”, 
parabenizou o chefe 
do Executivo.

Responsável por 
contar as histórias de 
pioneiros que já se fo-

ram e que hoje empres-
tam seus nomes as ruas 
e prédios públicos,  a 
jornalista Rosilene 
Oliveira demonstrou 
toda sua satisfação em 
fazer parte desse pro-
jeto. “Pra mim, é mui-
to gratificante. Quem 
escreve, almeja ter seu 
trabalho reconhecido, 
e o Memória proporcio-
na essa oportunidade.  
Fico muito feliz em sa-
ber que estou ajudando 
a contar a história de 
Tangará da Serra atra-
vés do meu trabalho”, 
contou a jornalista, 
que contribui com o 
projeto Memória des-
de o terceiro fascículo.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

Lançamento aconteceu no Centro Cultural

A série de reporta-
gens sobre topônimos 
tangaraenses vem sen-
do publicada nas pági-
nas do Diário da Serra 
ao longo dos últimos 
seis anos e já rendeu 
cinco livros, lançados 
desde o ano de 2013, 
que contaram a his-
tória de 85 persona-
lidades, e agora uma 
quinta edição com 21 
personalidades.

 “Desde já agrade-
cemos nossos patroci-
nadores e apoiadores 
por estarem conosco 
neste projeto, além 
de também agradecer 
a todos os familiares 
dessas personalidades 
homenageadas neste 
fascículo, que abriram 
as portas de suas casas 
para nos atenderem”, 
agradeceu a diretora 
de jornalismo do DS, 

Fabíola Tormes. Além 
das 106 histórias, o 
projeto Memória tam-
bém contou a trajetória 
de duas de personali-
dades jurídicas, sendo 
o Lions Clube e o Ro-
tary.

SOCIAL- Além de 
eternizar a história de 
vida das personalida-
des de Tangará da Ser-
ra através dos fascícu-
los do Livro Memória, 
o Diário da Serra tam-
bém se preocupou com 
a parte social da cidade. 
Pensando nisso, firmou 
parceria com empresas 
e instituições para a co-
mercialização do livro 
‘Memória’, sendo que 
100% da renda arreca-
dada está sendo rever-
tida ao Asilo Nosso Lar.

Por apenas R$ 20, 
aqueles que adquirirem 
um livro conhecerão 
um pouco da história 
de vida dessas pessoas 
e ainda contribuirão 
com o Lar do Idoso.

>> Rodrigo Soares
Redação DS
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