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REUNIÃO CAMPESTRE

NOITE ESPECIAL NO DELLA NONNA

NOVO MÉDICO

Lenon Cardoso colou grau em Medicina pela Pontifícia
Universidade Católica – PUC/Sorocaba. O novo médico apa-
rece com seus pais Ana Cristina e Fábio Zani Cardoso, suas
irmãs Jéssica e Micaela. Parabéns  à Lenon que escolhe a
nobre missão de salvar vidas.

ALMOÇO SOLIDÁRIO NO LAR

Dia 23 de novembro, muitas pessoas compareceram para
participar do almoço solidário no Lar São Vicente de Paulo
e colaborar com a entidade. As fotos de José Renato (Xpres)
mostram as presenças no evento promovido pela diretoria
do Asilo. O Lar São Vicente de Paulo é uma das obras soci-
ais mais bem sucedidas de Tatuí. Com mais de cem anos, a
entidade cumpre sua finalidade em cuidar de velhinhos.

Médico Lenon e familia.

Na abertura para jantares do Della Nonna. Médico Paulo Borges e Heloisa no jantar do Della Nonna.

Márcio e esposa, Cibele e Kátia. José Maria e família no jantar de abertura.

Equipe do Della Nonna para acolher os convidados. Edson Tambelli e família no noite de abertura do Della Nonna. Carla recepciona convidados no noite do Della Nonna

Na quinta-feira (27), a Trattoria Della Nonna reabriu a casa para
jantares de quinta a domingo. Clientes que esperavam pela rea-
bertura há tempos lotaram o restaurante para saborear as mais
deliciosas massas. A música ficou a cargo da Camerata Les
Ensembles.  A  surpresa da noite foi uma safra de vinho de reserva

especial  para acompanhar  os  pratos. Carla, Vincenzo e Liliane
comemoram o sucesso da reabertura. "Abriremos de quinta a do-
mingo, das 19h às 23h, com massas, carnes e muito mais. Como
nos velhos tempos, retomamos o nosso pedacinho da Itália em
Tatuí", afirmaram.

Apreciadores da boa cozinha italiana presentes.

FEIJOADA BENEFICENTE

No domingo (30), uma feijoada beneficente, resultado de uma
parceria entre o Rotary Club de Tatuí  e o  Tatuí Cidade Ternura,
conseguiu arrecadar fundos para os projetos assistenciais manti-
dos pelos clubes de serviços. O grupo musical "Regional de Choro
Medeiros", liderado por Mário Medeiros, abrilhantou o evento com
belos "chorinhos", gênero musical 100% brasileiro. O presidente
do RC Tatuí, Armando Pettinelli Júnior, agradece a todos pela parti-
cipação  para o sucesso de mais um evento realizado pelo Rotary.
Fotos Fernando Foster.

Equipe do Rotary que mobiliza o clube para ser muito atuante na
comunidade.

Armando Pettinelli e equipe na feijoada beneficente.

Grupo de Choro sempre animando os bons momentos de Tatuí.

Dia 30 de novembro, membros do Lions Clube reuniram-se
na chácara do Milton Correia e Gilka em uma festiva campestre.
Presença do presidente  Paulo Roberto Gonçalves e Ivonete,
seus familiares, amigos e  convidados. João Cassandre e
Adilson Pavanelli cuidaram do churrasco e Dilza dos comple-
mentos. Muitos cantores e muitos ritmistas alegraram a festa.
Os anfitriões Milton e Gilka receberam flores de Paulinho e  Ivonete
em agradecimento por disponibilizar o local para a realização da
reunião campestre. Nesse domingo de sol as crianças brinca-
ram e aproveitaram a piscina. O Clube de Jovens e seu almoço
de  confraternização está marcado dia 14 de Dezembro.

Gilka, Milton, Ivonete e Paulo Gonçalves.

Familiares participaram da festiva campestre.

Gino Campra e amigos.

Sílvia e seu pai Francisco Mello.

Denise, Ana Laura e Nice.


