
APENAS R$ 20

O projeto Memória 
foi lançado em 2012 
pelo Diário da Serra, 
e desde então estam-
pou em suas páginas, 
histórias de pessoas 
importantes para o 
desenvolvimento de 
nossa cidade, que re-
ceberam homenagens 
justas, tendo seus no-
mes eternizados em 
nomes de ruas, esco-
las, praças e outros 
locais públicos e pri-
vados. 

Estas histórias, além 
de estampadas nas pá-
ginas do jornal, foram 
também eternizadas 
em quatro diferentes 
fascículos do livro Me-
mória e, agora, nesta 
quinta edição, lançada 
no último sábado, dia 
11 de novembro, em 
comemoração ao 21º 
aniversário de funda-
ção do Diário da Serra. 

Porém, bem mais 
que eternizar a histó-
ria dessas personali-

dades (topônimos), a 
direção queria mais, e, 
então, neste ano, como 
forma de homenagear 
também os Pioneiros, 
desbravadores de Tan-
gará da Serra, foi ini-
ciado um novo desafio 
de contar histórias sob 
a perspectiva dos pró-
prios homenageados. 

Esse novo desafio 
rendeu 21 novas histó-
rias, sendo 11 topôni-
mos e 10 Pioneiros, 
entre eles do senhor 
Manoel Domingos, um 
pioneiro centenário e 
que no próximo dia 25 
de novembro comple-
tará 104 anos de vida. 
Ele, que esteve pre-
sente na cerimônia de 
lançamento do livro, 
ganhou os parabéns de 
todos os presentes. 

E a história do pio-
neiro Manoel Domin-
gos e muitos outros 
está disponível para 
leitura no quinto fas-
cículo do livro Memó-
ria. A nova coletânea, 
assim como o tercei-
ro e quarto fascículo, 
continuam à venda no 

DS. “Basta nos pro-
curar, aqui na Aveni-
da Tancredo Neves ou 
solicitar seu exemplar 
pelo 3326-4724, que 
entregaremos”, afirma 
a diretora do DS, Silva-
na Tormes, ao lembrar 
ainda, que todo valor 
arrecadado com a ven-
da do livro será pos-

teriormente repassado 
ao Asilo Nosso Lar.

HOMENAGEADOS 
– Nesta quinta edição 
do livro Memória você 
encontrará as histórias 
dos topônimos Carlos 
Tayano, Gastão Lou-
renço de Lima, João 
Francisco Sanches, 
José Luiz de Souza, 

Lions Internacional, 
Maria José de Ma-
tos, Palmira Moreschi 
Tayano, Pedro Alber-
to Tayano Filho, Pedro 
Ferreira de Lima, Ra-
nulfo Rodrigues Cunha 
e Rotary Internacional; 
e ainda dos queridos 
desbravadores Antônio 
Alves Moreira, Dioní-

sio Pantaleão Pacheco, 
Francisco Bernardo do 
Nascimento, Geralda 
Serafim dos Santos, 
Idalina Sueza Tayano, 
Lenilse Barbosa de Al-
meida, Manoel Domin-
gos, Manoel Leal, Ma-
ria José Freire Duarte 
e Marta Regina dos 
Santos. 

>> Fabíola Tormes
Redação DS

Fascículos do livro ‘Memória’ 
continuam à venda no Diário da Serra

Somados, os cinco livros já eternizaram a história de 106 personalidades

A doação foi entregue no último sábado a representante da instituição

VENDA DOS LIVROS

DS entrega mais de 
R$ 1,2 mil ao Asilo Nosso Lar

Aproveitando o lança-
mento de mais um fascí-
culo do Livro Memória, 
ocorrido no último sába-
do, dia 11 de novembro, 
o jornal Diário da Serra 
entregou ao Asilo Nosso 
Lar, de Tangará da Serra, 
mais uma parte da renda 
arrecadada com a venda 
dos livros ‘Memória’, pro-
duzidos pelo periódico.

Na oportunidade foi 
entregue a representante 
da instituição, a coorde-
nadora Vivian Borges, 

o valor de R$ 1.280,00. 
“Um valor pequeno, dian-
te da estrutura e necessi-
dade do Asilo, porém que 
temos a certeza que fará 
a diferença”, destaca a di-
reção do DS, ao lembrar 
que, somado a este novo 
repasse, totalizam-se R$ 
5.700,00 já repassados. 

Desde que foi pen-
sado, o livro Memória 
tem toda a sua renda re-
vertida a Casa do Idoso. 
Produzido pelo DS, com 
o patrocínio do Sicredi 
Sudoeste e apoio da Pre-
feitura Municipal e Lions 
Clube Tangará, o livro é 
comercializado no pró-

prio Diário da Serra por 
apenas R$ 20. “Quem 
quiser adquirir um exem-
plar pode também ligar 
no jornal que entregare-
mos em sua casa”, com-
plementou a diretora do 
DS, Silvana Tormes, ao 
convidar a população 
para além de conhecer 
um pouco da história 
dessas 21 personalida-
des contempladas nesta 
quinta edição do Livro 
Memória, de também 
contribuir com o asilo, 
pois 100% da venda será 
entregue, ou seja, os R$ 
20 por exemplar, serão 
repassados a instituição.
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