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R$ 250 mil são arrecadados em ‘Mega Costelão’ do Lions Sinop
Aproximadamente 10 mil pessoas prestigiaram o ‘Mega Costelão’ promovido pelo Lions Clube Sinop, em 
prol do Hospital da Visão, uma unidade que está sendo construída pelo Lions daquele município. O evento 
gastronômico foi realizado no dia 1º de maio de 2018.
De acordo com o presidente do Instituto Lions do Norte do Estado de Mato Grosso, Alfredo Murara Garcia, foram 
preparados para o mega evento 500 costelões, sendo todos eles comercializados inteiros, ao grande público 
que lotou o evento. “Um grande evento”, relembra, ao destacar que foram aproximadamente 450 pessoas 
trabalhando voluntariamente. Além dos associados do LC Sinop, outros da região, como Sorriso, Cláudia e 
Colíder, contribuíram com o evento, assim como instituições e moradores locais. “Todos unidos em prol de uma 
causa maior”. 
Ao fi nal, R$ 250 mil foram arrecadados para a compra de equipamentos ao Hospital da Visão, que tem total 
estimado de R$ 2,5 milhões. Até o momento, para equipamentos, o Instituto Lions do Norte tem os R$ 250 mil 
do Costelão e outros R$ 777 mil, de recursos doados pelos vereadores de Sinop. 

 
A unidade está sendo construída nas proximidades 
do Hospital Santo Antônio, em um terreno doado 
pela Administração Municipal, e contemplará 986 m² 
abrangendo dois centros cirúrgicos, dois consultórios 
médicos, três salas de repouso, refeitório, cozinha e 
área administrativa. O atendimento será para cirurgias 
de cataratas, tratamento de pterígio, glaucoma, dentre 
outros, além da distribuição de óculos por meio do Sistema 
Único de Saúde (SUS), para a população de mais de 35 
municípios da região Norte do Estado.
O valor investido será de R$ 1,920 milhão, proveniente do Programa de Apoio aos Municípios da Sinop Energia, 
e será exclusivamente para a obra física, sendo de responsabilidade do Lions Clube equipar e administrar a 
entidade hospitalar.
A previsão é que as obras sejam fi nalizadas até fi nal de agosto.

 (CaL Fabíola Tormes - Assessora de Boletim)


