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Lançamento aconteceu nesta quarta

A Sala da Mulher co-
ordenada pela Primeira 
Dama, Helena Junquei-
ra, através da Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social, Instituto Come-
ta e Associação das Pri-
meiras Damas dos Mu-
nicípios de Mato Grosso 
(APDM), lançou nesta 
quarta-feira, 13, a Campa-
nha Natal Solidário.

“O nosso objetivo é ar-
recadar alimentos para 
famílias que se encon-
tram em vulnerabilidade 
em nosso Município”, ex-
plicou a Secretária Eude 
Camargo, ao pedir apoio 
da população tangaraen-

Campanha vai sortear carro zero 
km para quem doar alimentos

Diego SoareS / Assessoria

se para que colabore com 
essa campanha doando 
três quilos de alimentos. 
“Quem doar alimentos irá 
concorrer a um HB20 zero 
km, uma moto também 
zero Km, uma geladeira, 
um fogão e uma televisão. 
Ou seja, são cinco exce-
lentes prêmios que foram 
lançados por essa cam-
panha e quem doa os ali-
mentos passa concorrer a 
um desses prêmios”.

Esses alimentos pode-
rão ser entregues em su-
permercados da cidade 
que são parceiros da cam-
panha.

O sorteio vai aconte-
cer no dia 7 de dezembro 
através da Loteria Fede-
ral.

Rotary abre inscrições para 
curso de liderança juvenil

RYLA

Provocar uma discus-
são sobre trabalho, negó-
cio e empreendedorismo, 
colaborando assim para o 
desenvolvimento integral 
dos jovens. Esse é o prin-
cipal objetivo do Prêmio 
Rotário de Liderança Juve-
nil (Ryla) promovido pelo 
Rotary Club de Tangará da 
Serra, que nesse ano che-
ga em sua terceira edição 
carregando como tema 
central o slogan ‘Crescen-
do e Empreendendo’.

De acordo com a presi-
dente do Rotary Club Tan-
gará da Serra, Aparecida 
Maria Vieira, nesse ano o 
Ryla promoverá um cur-
so, oportunidade em que 

Prêmio Rotário de 
Liderança Juvenil 
contará com 
curso do Sebrae

Campanha é do rotary Club

o Sebrae de Tangará da 
Serra abordará ‘atitudes 
empreendedoras, empre-
endedorismo na vida e 
pensamento do futuro’ en-
tre o público alvo (jovens 
de 15 a 25 anos).

“O curso vai estimular 
o protagonismo juvenil, 
sensibilizando e prepa-
rando os estudantes para 
os desafios do mundo do 
trabalho, instigando-os a 
identificar oportunidades 
e a planejar seu futuro por 
meio de atitudes empre-
endedoras. Um excelente 
curso para o jovem que 
deseja abrir seu próprio 
negócio ou já planeja sua 

carreira”, disse a presi-
dente, destacando que o 
curso será oferecido de 
forma totalmente gratuita.

As inscrições podem 
ser realizadas por meio 
de um link, disponibi-
lizado na página oficial 
do Rotary Club Tangará 
da Serra, no facebook. 
“Nessa edição contamos 
com a parceria do Se-
brae, que vai entrar com 
a metodologia, e também 
da Unic, que vai ceder 
o espaço”, disse Apare-
cida, ao informar que 
o curso será realizado 
nos dias 23 e 24 de no-
vembro, no auditório da 
Unic. Vale destacar ainda 
que os participantes do 
curso receberão um cer-
tificado de 12 horas, que 
será emitido pelo Sebrae. 
Maiores informações, 
basta entrar em contato 
com Cledson pelo (65) 
999218-1682, ou Patrícia 
pelo (65) 99987-8600.
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Curso para 
jovem que 
quer abrir seu 
próprio negócio


