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SAMAE SOLIDÁRIO

Rotary intensifica busca
por recursos para Casa
da Criança e Lar do Idoso

População pode
fazer doações para
entidades direto
da fatura de água
RODRIGO SOARES / Redação DS

Através de um Projeto
de Lei aprovado no ano de
2011, a população de Tangará da Serra pode contribuir de forma fundamental para o sustento de duas
entidades que desenvolvem trabalhos sociais intensamente importantes e
essenciais no Município:
o Lar dos Idosos e Casa da
Criança.
Trata-se do Samae Solidário, projeto que foi abraçado pelo Rotary Club Tangará da Serra, onde é dada
a possibilidade dos contribuintes fazerem doações
em dinheiro diretamente
na fatura de água, revertendo os recursos para as

entidades que prestam o
devido apoio e acompanhamento de crianças e
idosos da cidade.
De acordo com o presidente do Rotary Tangará
da Serra, Clédson Biamchimi, a sensibilidade da
população em colaborar
com as entidades faz toda
a diferença, mesmo que
em pequeno valor. “Atu-

Conclamamos
toda população
a colaborar
com o Samae
Solidário
almente temos aproximadamente 30 mil ligações
de água em nossa cidade.
Imagina se nós conseguíssemos um real para cada

ligação? Seriam 30 mil reais no total, sendo 15 mil
para cada entidade, e com
certeza elas conseguiriam
pagar suas contas com
mais tranquilidade”, relatou o presidente, ao explicar que através de uma
autorização os contribuintes podem doar qualquer
valor para o projeto, sendo
o mínimo R$ 1 real.
“Essa autorização é feita
para o Samae, onde é colocado o valor. As pessoas
podem levar a autorização
direto no Samae ou entregar para nós na Dolce
Infância ou Código Girl.
Conclamamos toda população a ajudar as entidades”, pediu Clédson.
O diretor de Imagem
Pública do Rotary Tangará, Evandro Medeiros,
reforçou que as entidades
dependem de doações
para se manter. “São duas
entidades que precisam
de ajuda sempre, pois

Presidente e diretor de Imagem Pública

desenvolvem um trabalho contínuo”. Ao Diário
da Serra, a presidente da
Casa da Criança, Brígida
Fischer, também ressaltou
a importância do projeto.
“Temos um convênio com
a Prefeitura que nos paga

a folha de pagamento e o
aluguel. Mas temos vários
outros gastos, como medicação e alimentação. A
sociedade contribui, mas
ainda falta. Seria muito
importante para nós aumentar a renda”, concluiu.

primeira

Nortelândia anuncia
contratação musical
Serão, ao todo,
três shows
nacionais para
abrilhantar
o evento
Assessoria

May e Karen se apresentarão dia 7 de setembro

O prefeito municipal
de Nortelândia Zema
Fernandes,
anunciou
nesta manhã de terça-feira, 10, a contratação da
primeira atração nacional que comporá a grade
artística do 16º Festival
de Praia de Nortelândia,
que acontecerá de 6 a 9
de setembro nas areais
da Praia Rota de Sol.
O sertanejo universitário está sendo cada
vez mais dominado por
duplas femininas, com
nomes de sucesso estourando nas paradas mu-

sicais brasileiras, dentre as quais se destaca
as cantoras paulistanas
May e Karen. A loira e
a morena como são carinhosamente chamadas
pelo seu grande público,
acabam de ser confirmadas e irão se apresentar
no feriado de 7 de setembro a partir das 22h30 no
palco do evento.
Sucesso em todo o
Brasil, elas despontam
no mundo musical não
só pela beleza, mas sim
pelo talento e o ritmo

Estamos
negociando
outros grandes
nomes da
música nacional

contagiante de suas músicas. A dupla May e
Karen tem uma agenda
repleta de shows pelo
interior do estado de São
Paulo e de Minas Gerais,
por exemplo.
O Chefe do Poder Executivo Municipal disse
que a exemplo de May
e Karen, a dupla Diego e
Arnaldo que se apresentaram na edição 2017,
estão estourando nas
rádios de todo o Brasil,
e farão um dos melhores shows do Festival de
Praia.
Após anunciar o show
nacional de May e Karen, o gestor municipal
informou que no decorrer desta semana deve
confirmar mais nomes
da música nacional, regional e local. “Estamos
trabalhando para fazer
um grande evento”, disse Zema.

