PÁGINA 3
JORNAL INTEGRAÇÃO

Gente
JANTAR BENEFICENTE DO LIONS CLUBE

TATUÍ, 15 DE NOVEMBRO DE 2014
Fotos: Fernando Foster

Eduardo Tirabassi e amigas.

Pamielle Ortiz e Daniel Dagnoni.

Leandro Mondini e Bruna Barros.

FOTOS: José Renato.
No sábado (8), o Lions Clube de Tatuí realizou jantar beneficente em sua sede social,
em prol de instituições que trabalham com pessoas carentes e que necessitam de cuidados especiais. O evento contou
com a participação e colaboração de membros do LEO Clube.
Durante o jantar, preparado
pelo “chef” Cassandre e equipe, houve sorteio de brindes e
prêmios doados por comerciantes locais e sócios do clube
de serviços. O principal prêmio

sorteado, uma TV, saiu para
Xênia Maria Antunes de
Miranda. No final do evento, a
equipe de trabalho do Lions
agradeceu a presença de todos e cantou a música “Amigos
Para Sempre”.
Dirigentes do Lions também
aproveitaram a ocasião para
divulgar a campanha “Novembro Azul”, mês de prevenção e
combate ao câncer de próstata. Lembrou-se ainda do “Dia
Mundial” de combate ao diabetes, celebrado em 14 de novembro.

VALE VERDE FAZ FESTA

PALITO DA AMIZADE

ANIVERSÁRIO DA EDUARDA

Bailarinas no show da Vale Verde.

Promoter Cassiano Sinisgalli e o grupo Inimigos da HP.

Na sexta-feira (7), a pequena Eduarda ganhou festa de aniversário para comemorar seu primeiro ano de vida. Os pais Leandro
Mendes e Ana Carolina receberam os convidados no Buffet Papo de
Anjo, com o tema “Branca de Neve e os Sete Anões”. Amigos e
familiares se reuniram para comemorar o primeiro aninho da Eduarda.

HOMENAGEM EM BOITUVA
Gonzaga ao lado da filha Alessandra e dos netos Pedro Augusto e Giulia.

Amigos e trabalhadores de
Cesário Lange se reuniram na
residência de Maria Cavina para
celebrar o duplo aniversário do
casal Luiz (dia 8) e Margarida
(dia 10). Durante a festividade
existe um palito escondido e
quem o encontrar é o responsável para receber os amigos no
mês seguinte. Estas pessoas
são ligadas ao grupo espírita
“Amélia Nogueira”, que desenvolve um grande trabalho para
amenizar sofrimentos e dar esperanças a seus frequentadores.
Fotos de Fernando Foster.

CIDADÃO CESÁRIOLANGENSE
A Câmara Municipal de
Cesário Lange irá realizar
nesta sexta-feira, dia 14, uma
Sessão Solene de entrega de
Títulos de Cidadania Cesariolangense e Benemérito.
Serão homenageadas sete
pessoas, entre eles o radialista Helinho Beijo Frio (Aurélio Serrão Correa), da Rádio
Notícias AM, de Tatuí. O evento será na sede do Poder
Legislativo da vizinha cidade,
a partir das 20h.

NOVO ENDEREÇO

Gustavo Mioto, uma das atrações
na festa da Vale.

Suelen Santos se apresenta na festa em Itapetininga.

Dia 5 de novembro, para comemorar os 244 anos de Itapetininga,
a FM Vale Verde promoveu um grande show com participação
popular no Horto Religioso. O promoter Cassiano Sinisgalli conseguiu organizar um grande evento para celebrar o aniversário de
emancipação política da “Atenas do Sul”. Um público de mais de 20
mil pessoas acompanhou o evento, que reuniu mais de 20 artistas
e 6h de shows.

O governador Geraldo Alckmin inaugurou ao lado do prefeito de
Boituva Edson Marcusso na semana passada 178 moradias populares. O vereador Val Marcusso prestou uma homenagem ao exprefeito boituvense Rafael Caetano da Silva, dando-lhe o nome
como patrono do Conjunto Habitacional “Boituva F”, construído no
Bairro Água Branca. Na foto familiares do ex-prefeito com o vereador
Val Marcusso.
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