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DIA 30 DE JUNHO

Lions Tangará promove
Chá Beneficente
‘O Espelho e eu’

O evento será
no próximo dia
30 de junho,
a partir das 15h
Fabíola Tormes / Redação DS

“Olhar-se ao espelho
e dizer-se deslumbrada:
Como sou misteriosa. Sou
tão delicada e forte”, de
Clarice Lispector. Esse
mistério, fortaleza, delicadeza e, especialmente, a
beleza da mulher tangaraense que será revelada na
passarela do Lions Clube
Tangará da Serra, durante
o Chá Beneficente ‘O Espelho e Eu’.
Para mais esta edição
do evento, que acontecerá
no dia 30 de junho, a partir das 15h, na sede social
do Lions Clube, cerca de
450 mulheres estão sendo aguardadas para uma
tarde de muita descon-

tração. “Será um evento
totalmente voltado às mulheres de Tangará da Serra
e região. Uma tarde onde
diferentes belezas serão
reveladas através de um
belíssimo desfile de moda
e com a presença de nossas convidadas”, destaca
a presidente do Lions Clube Tangará, Neureci Lima
de Andrade. “E desde já

Uma tarde
onde diferentes
belezas
serão
reveladas
queremos convidar todas
as mulheres para que venham passar a tarde com
a gente”.
Além do chá gela-

do (marca registrada do
evento) e das diversas
guloseimas que serão servidas, o público ainda irá
conferir um desfile com
roupas femininas, masculinas e acessórios com as
lojas DanTom Multimarcas e Espaço da Moda.
“Vamos levar o que é jovem e moderno da moda
festa, casual e plus size,
mostrando na passarela
os diferentes tipos de mulheres brasileiras, acompanhados pelos tons do
O Boticário”, revela a responsável pelo desfile da
Espaço da Moda, Andreia
Missio.
Aquelas que ainda não
compraram seu convite,
os mesmos podem ser adquiridos com as associadas do clube por apenas
R$ 50, com direito a concorrer a diversos prêmios
surpresas e ainda a uma
diária para casal no Malai
Manso Resort, uma bolsa

Convites estão a venda

Clutch e um vale-compras
da Marca Dudalina.
Vale destacar ainda que
a renda do evento será
destinada aos projetos
sociais que o clube de-

senvolve, como o banco
de cadeiras de rodas e banho, auxílio aos pacientes
em tratamento contra o
câncer, auxílio a famílias
carentes, entre outros.

CTG ALIANÇA DA SERRA

Baile com Manotaço
será a atração de sábado
A programação
tem início às
20h30,
com o jantar,
apresentações
e baile
Sergio Roberto / Assessoria

CTG promove mais um grande evento para a sociedade

O Centro de Tradições
Gaúchas de Tangará da
Serra - CTG Aliança da
Serra promove neste sábado, dia 16 de junho, o
tradicional Baile da Soja,
um dos eventos mais esperados do ano pela comunidade tradicionalista de Tangará da Serra e
sociedade em geral.
Com animação do Grupo Manotaço, oriundo de
Tapejara, no Rio Grande
do Sul, o baile terá formato similar ao Jantar
Dançante com os Monar-

cas, porém com horário
estendido pela madrugada. “Será um bailanta
para ficar marcada na
memória dos associados
e da sociedade, pra levantar poeira no salão
e gastar a sola da bota”,
prevê Jeferson Zucchi,
patrão do CTG Aliança
da Serra.
A expectativa é de um
ótimo público, já que a
procura por ingressos antecipados – ao preço de

Será um
bailanta para
ficar marcada
na memória
dos associados
e da sociedade

R$ 65,00 individual - é
grande. Na bilheteria do
clube, na noite do evento, o valor do ingresso
será de R$ 75,00. Os interessados podem adquirir
os ingressos diretamente
no CTG, ou mantendo
contato pelos telefones
3325-2225, 99905-4010 e
99919-7782.
Programação - A programação de sábado no
CTG tem início às 20h30,
já que o ingresso dará direito ao jantar que antecede ao baile. Na mesma
noite, antes do Grupo
Manotaço subir ao palco, haverá apresentações
das Invernadas Artísticas, a divulgação dos
novos representantes do
Prendado do CTG Aliança da Serra para a gestão
2018/2019 e, ainda, o encerramento do curso de
danças gaúchas de salão
iniciado em maio último.

