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É QUASE NATAL EM TATUÍ

REVELANDO A BELEZA TATUIANA

Dia 29 de outubro, jovens das
escolas  “José Celso de Mello”,
“Profa. Lienette Avalone Ribeiro”
e “SESI-Tatuí” encantaram os
presentes no Lions de Tatuí ao
participar de um concurso de
beleza  com promoção do clube
de serviço. A orientação e orga-
nização do desfile foram do fotó-
grafo de moda André Loretti, que
fará ensaio fotográfico dos pri-
meiros colocados Anderson
Pedro Martins dos Santos, da
Escola “José Celso de Mello” e
Paula Morais da Silva, da Escola
“Lienette Avalone Ribeiro”. A
apresentação foi de André Aguiar

e a vencedora ganha um “make”
para fotos da maquiadora Re-
nata Loretti. O segundo lugar
ficou para Vitor Siqueira de Oli-
veira e Larissa Ramos Costa,
ambos da escola “Lienette
Avalone Ribeiro”. E a terceira
colocação foi para Gabriel Oli-
veira Paes (Lienete Avalone Ri-
beiro) e Mariane Salomão San-
tos (escola José Celso de
Mello). Participaram da comis-
são julgadora Wanda Mayer,
Rosa Cristina Holtz de Camargo
Barros, Raquel Fayad, Karen
Rodrigues Gonçalves e Marce-
lo Belart.

Os participantes do concurso de beleza. Membros da comissão julgadora.

Os vencedores do concurso. Ivonete e presidente Paulo Gonçalves recebem os convidados.

Paula recebe o prêmio de pri-
meira colocada no concurso de
beleza.

Anderson Pedro foi primeiro lu-
gar no concurso do Lions.

VERA EM ITU

Dia 25 de outubro, aconte-
ceu em Itu a pré-estreia do lon-
ga-metragem de animação
“Café, com um dedo de prosa”,
do diretor Maurício Squarisi. O
filme conta a história de uma das
bebidas mais famosas do nos-
so país, o café, descoberto na
África, em 575. A exibição foi no
auditório do Paço Municipal, e
contou com a presença de Vera
Holtz e Wandi Doratiotto, que
emprestaram suas vozes aos
personagens. Wandi, que tam-
bém é músico, foi o autor, junto
com Danilo Moraes, das 11 can-
ções criadas especialmente
para o filme. Célia Holtz, da dire-
toria do Lar São Vicente de Paulo
e prima de Vera, esteve presente
na “avant-premiere”.

FAZENDO O BEM

Na quarta-feira (29), o Rotary
Club de Tatuí, obedecendo seus
princípios de fazer o bem, doou
produtos ortopédicos para a
Santa Casa de Misericórdia de
Tatuí. A entrega foi feita pelo pre-
sidente Armando Pettinelli
Junior, acompanhado de Cláu-
dia Barg Pettinelli, presidente da
Casa da Amizade. Também pre-
sentes Simeão Sobral, Ivan
Rezende (vice-presidente do clu-
be), Veridiana Pettinelli e Márcio
Gomes da Silva (diretores). Re-
presentaram a Santa Casa a pro-
vedora Naneti Walti de Lima, as-
sistente social  Cintia Scaglioni
e enfermeira Stella. Foi um total
de 247 peças no valor de R$
21.134,00.

BANDA GOSPEL EM CAPELA

Dia 1º de novembro, a Banda Rosa de Saron, um dos principais
nomes da música cristã da atualidade, apresentou show gratuito
para o público de Capela do Alto. O show contou com músicas de seu
mais recente CD, “Cartas ao Remetente”, durante o “Confia Jovem”,
evento promovido pela Paróquia São Francisco de Assis. “Cada
turnê é um aperfeiçoamento da anterior, então o aprendizado de uma
valerá sempre para a próxima, conta Rogério Feltrin, baixista e
fundador da Banda.

NO CLUBE DE MÃES

Na semana passada, o Clube de Mães de Tatuí, entidade ligada
ao Lions Clube, recebeu a visita de Vera Lúcia, esposa do governa-
dor  Francisco Maurício Gomes da Silva.  Nestas visitas, os represen-
tantes conhecem as atividades desenvolvidas pelo clube de serviço.
No final do encontro houve um lanche especial, bolo para as
aniversariantes do mês e também a comemoração dos  44 anos do
Clube de Mães “Vera Peixoto”. Ele foi fundado na gestão de Ubirajara
Loretti e Celi (1970/1971), já falecidos. Este clube conta com a
integrante Carminha (CL Clóvis dos Santos), 95 anos, que até hoje
ensina tricô para suas alunas.

FALECE O MÚSICO “CARIOCA”
No sábado (1º ), faleceu o

músico Valter “Carioca” Leite
(foto), no Hospital dos Servido-
res Públicos, em São Paulo,
sendo sepultado no mesmo dia
em Tatuí. Como última despedi-
da, o tropentista Leopoldo Artuzzo
executou o “Toque do Silêncio”.
Carioca, além de oficial de Jus-
tiça, foi trompetista de
renomadas orquestras brasilei-
ras e professor do Conservató-
rio Dramático e Musical Dr.
Carlos de Campos de Tatuí, na
gestão  do maestro Antonio
Carlos Neves Campos, já faleci-
do. Era casado com Marilda
Grazziano Leite e deixa filhos e
netos. O músico, dotado de ex-
trema simpatia e um dos mais
queridos músicos da “Cidade
Ternura”, participou de conjun-
tos musicais como “Star Night” e

Célia e Vera em Itu.

A  pré-estreia contou com a presença de Vera e Wandi, que
esmprestaram suas vozes aos personagens.

Vera em visita ao Clube de Mães do Lions.

Integrantes do Clube de Mães no dia da visita.

Dona Carminha, com 95 anos, ensina tricô no clube de serviço.

Armando e Nanete no ato de en-
trega do material.

Rotarianos fazem o bem na Santa Casa de Tatuí.

Depois da Copa do Mundo, eleições  já estamos próximos do
Natal. O ano passou rapidamente e ninguém acredita que o fim do
ano bate às nossas portas. Os comerciantes esperam aumentar as
vendas e a Prefeitura prepara as novidades para as festividades de
2014. Dia 29 de outubro, o prefeito José Manoel Correa Coelho
recebeu em seu gabinete Wilson Machado e Vera Torres, "Papai e
Mamãe Noel" de Tatuí. Esta reunião, diz o prefeito Manu, “dá  início
ao projeto e programação do Natal 2014. E a ideia é repetir e
aprimorar a Vila de Natal que foi um grande sucesso no ano
passado”.

Manu, Rizek, Vera e Machadinho.

Big Band Sam Jazz, criação do
maestro Neves. Nesta sexta-fei-
ra (7), 18h30, haverá missa de 7º
Dia de seu falecimento na Paró-
quia Sagrada Família, na Aveni-
da das mangueiras.

Guilherme e Camila.

Paulo e Joice.

Giane.

Marcela e amigos.
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