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JURI NO SAMBÓDROMO
Pelo terceiro ano consecuti-

vo, o músico Luís Marcos
Caldana, professor e coordena-
dor do curso de percussão do
Conservatório de Tatuí, irá tra-
balhar como jurado do carnaval
de rua paulistano, no quesito
bateria. O treinamento aconte-
ce neste fim de semana na ca-
pital paulista.

ALCKMIN DE NOVO NO GOVERNO

Dia 1º de janeiro, o governador Geraldo Alckmin foi empossado
governador do estado de São Paulo. Ele governa mais quatro anos
e promete austeridade, com muitos cortes no orçamento do esta-
do. Oxalá dentro desta meta não estejam cortes nas verbas do
Conservatório de Tatuí. Muita gente na cidade está preocupada com
a situação do Conservatório, principalmente professores.

Secretario Onofre Machado, Governador Alckmin e Prefeito Manu.

ANIVERSÁRIO DO RENATO
O advogado Renato Perei-

ra de Camargo, que ganhou
destaque em 2014 no comba-
te ao aumento do IPTU em
Tatuí, comemorou no último dia
3 de janeiro mais um aniversá-
rio. E ganhou os parabéns de
familiares, da noiva Ana Flávia
Almeida e de amigos.

NATAL E REVEILLON NA PRAIA

O fotógrafo Fernando Foster conta que desta vez o Natal e
Reveillon foi a beira mar, na belíssima praia de Maranduba, em
Ubatuba. Reunidos com novos amigos, Fernando festejou a che-
gada de 2015 com a tradicional ceia e muito alto astral. O primeiro
dia do ano foi de céu azul e sol radiante, um convite para um banho
de mar e outros passeios radicais. Fotos de Fernando Foster.

CAFÉ COM ALCKMIN

Dia 26 de dezembro, em Sorocaba, durante a inauguração de
uma unidade do Detran, o governador Geraldo Alckmin chamou
para uma conversa em particular o ex-prefeito Luiz Gonzaga Vieira
de Camargo. O papo deverá ter continuidade nos próximos dias, só
que em São Paulo, no Palácio do Governo.

NO LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Com a chegada do Natal, o Papai Noel (Wilson Machadinho) foi
alegrar os idosos cuidados com muito carinho pela diretoria do Lar
São Vicente de Paulo de Tatuí. Entre os que se preocupam com a
alegria daqueles que muito trabalharam e merecem seu descanso
figura o presidente Ivan Rezende e a diretora Célia Holtz, que dedi-
ca parte do seu tempo para este grande trabalho comunitário.

O dia foi de magia para os internos do Lar São Vicente.

A alegria dos idosos com a presença de Papai Noel.

Benedito recebe um presente de Papai Noel.

Papai Noel e Mamãe Noel com a diretoria do Lar.

Família Souza na contagem regressiva.

Família Garcia no Reveilllon de
Maranduba.

Família Valillo brinda a chega-
da de 2015

Maria Elisa Corradi com Eliana
Ribeiro.

No litoral norte muita diversão em foto de Fernando Foster.

Familia Azevedo no Reveillon de Maranduba.

Tatuianos nas praias.

Fernando Foster Com Dalila Ri-
beiro

VERA HOLTZ EM TATUÍ
No sábado (3), a atriz Vera

Holtz almoçou no restaurante
Trattoria Della Nonna, acompa-
nhada sua prima Célia e por
suas irmãs Tereza e Regina.
Vera garante que nos primei-
ros seis meses do ano novo
não deverá participar de nenhu-
ma novela na Globo. E, sobre
a novela Império, a atriz teceu
considerações sobre a atua-
ção perfeita do ator Paulo Betti
no papel de jornalista Teo Pe-
reira. Ela revela que este per-
sonagem existe na vida real

DEIXA SAUDADE

Dia 5 de janeiro, o ministro Celso de Mello veio à Tatuí para
suas últimas férias de janeiro como integrante do Supremo Tribu-
nal Federal (STF). Dia 1º de novembro o ministro completa 70 anos
e sua aposentadoria será compulsória.  Em 2014, o grupo de ami-
gos que o recebe na cidade perdeu um grande personagem. Valter
“Carioca” Leite faleceu há alguns meses.  Uma das recordações
do músico é uma foto tirada em janeiro de 2014, na residência do
dr. Lincoln. Nesta noite, o advogado recepcionou o ministro e “Ca-
rioca” estava muito bem,  No decorrer do ano sua saúde ficou com-
prometida. Ele deixa muitas saudades...

no Rio de Janeiro, mas  o co-
nhece somente através dos
comentários de bastidores.

Carioca em um encontro na casa do Dr. Lincoln em janeiro de 2013.

ANIVERSÁRIO DE FIAMMETTA
Dia 28 de dezembro, dona

Fiammetta Emendabili Loureiro
Gama comemorou 80 anos ao
lado de seus familiares. Ela é vi-
úva do jornalista tatuiano Maurí-
cio Loureiro, primeiro âncora da
TV brasileira. Ele inaugurou a TV
no Brasil em um noticiário da TV
Tupi no dia 18 de setembro de
1950. Para celebrar o aniversá-
rio de 50 anos da TV, Pedro Bial
esteve em Tatuí e fez uma grava-
ção com Maurício na parte supe-
rior do prédio do Museu Paulo
Setúbal. Maurício chamava cari-

Paulo e sua mãe Fiammetta.

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO
Dia 29 de dezembro, dona Hilda Sebastiani Rodrigues e

Armando Rodrigues completaram 65 anos de casamento. Che-
gar a esta idade é uma das dádivas de Deus e motivo de ale-
gria para seus filhos, netos e bisnetos. Parabéns da Coluna
Gente e que a data se repita por muitos e muitos anos.

CONFRATERNIZAÇÃO EM PROL
DO LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Helinho e Célia Holtz. Flávia, Olivia e Otávio.

nhosamente dona Fiammetta de
“Chaminha”, traduzido do italia-
no.


