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PRÊMIO MELHOR COMPANHEIRO

Simeão José Sobral, carac-
terizado como Francisco
Camargo Penteado, homena-
geou alunos da 4ª série do En-
sino Fundamental Municipal
com a medalha de “Bom Com-
panheiro”. Este prêmio é ofere-
cido a alunos em homenagem
ao rotariano Francisco Camargo
Penteado, um dos baluartes do
Rotary Club de Tatuí e de sau-
dosa memória. A entrega foi rea-
lizada sob a presidência de Ar-
mando Pettinelli Júnior na sede
do clube de serviços. Texto e fo-
tos de Fernando Foster.

Simeão Sobral caracterizado de
Melvin Jones.

Uma das homenageadas pelo Rotary. Mais homenagens no Rotary.

Homenageada pelo Rotary. Elizabete Amadei saúda os novos membros do clube.

POSSE DO INTERACT CLUB

Dia 19 de dezembro, Djavan
Vieira assumiu a presidência do
Interact Club de Tatuí, em sole-
nidade da sede do Rotary, na
Rua Santa Terezinha. Após o
seu discurso Djavan apresen-
tou o Conselho Diretor compos-
to por Nicole Ribeiro (secretá-
ria), Luana Barros (tesoureira)
e membros Bianca Rufino, Luiz
Felipe, Jully Nunes, Mateus
Salzali e Raiane Cristina. João
Pedro Assunção, presidente do
RotaKids de Tatuí participou da
reunião representando seu clu-
be, formado por crianças de 6 a
12 anos. Fotos e texto de
Fernando Foster.

Presidente do Interecat Club.

Gonzaga e família brindam 2015.

EM TRÓIA

Paulo Fernandes Pires Filho sempre aproveita seu período de
férias para levar a família conhecer novos lugares pelo mundo.
Desta vez, o palmeirense está na Turquia e aparece na foto em
frente ao Cavalo de Tróia.

Paulo Fernandes Pires na Turquia.

GONZAGA NOS EUA

Informações de bastidores alertam que o ex-prefeito Luiz
Gonzaga Vieira de Camargo passa alguns dias nos Estados Uni-
dos. Antes de embarcar, o ex-prefeito participou de um brinde a
2015 com todos seus familiares. Gonzaga faz contato com o gover-
nador Geraldo Alckmin e tudo sinaliza que deverá ocupar algum
cargo no novo governo.

Diretoria do Interact Club.

CONFRATERNIZAÇÃO

Dia 20 de dezembro, uma confraternização com a cúpula da
Guarda Municipal de Tatuí marcou o clima festivo de fim de ano.
Entre os presentes, o empresário Geraldo Pereira (Pavanelli Mate-
riais de Construção), prefeito Manu, primeira dama Ana Paula e o
secretário Onofre e esposa.

ALMOÇO NA FEMAG

No final do ano, o prefeito José Manoel Correa Coelho partici-
pou de um almoço de confraternização na Fundação Educacional
Manoel Guedes. A foto mostra a diretoria da fundação e em primeiro
plano Mário Luiz Rodrigues da Costa, presidente do PT de Tatuí.

NOVO OUVIDOR GERAL

O advogado Dirceu Pires de Camargo foi designado Ouvidor
Geral do Município pelo prefeito José Manoel Correa Coelho (Manu).
Dirceu assume o lugar de Odailson Thot que pertencia aos qua-
dros do Partido dos Trabalhadores. Segundo consta, Manu teria se
desalinhado até com o presidente do PT. Mário Luiz Rodrigues da
Costa teria interrompido um trabalhado que prestava junto à Fun-
dação Educacional Manoel Guedes. Estes gestos do prefeito estão
sendo interpretados nos bastidores da política como um rompi-
mento definitivo com o Partido dos Trabalhadores (PT), agremiação
política que o apoiou nas eleições de 2012.

Dirceu Pires de Camargo ocupa cargo que era do PT.

Celso de Mello passou seu último janeiro no cargo de ministro
do Supremo Tribunal Federal (STF) em Tatuí. Na última semana
ele esteve na cidade e se encontrou com seus amigos, com roda-
das de café no Café Canção e jantares em restaurantes da cidade.
No domingo passado, Celso almoçou no Costelão e recebeu os
cumprimentos de Pedro, proprietário da casa. Agora é apenas com-
passo de espera e ver se ele fica no STF até o dia 31 de outubro,
último dia que pode permanecer na Suprema Corte em razão da
compulsória, ou se antecipa sua aposentadoria após 25 anos de
trabalho em defesa da Constituição Brasileira e 47 anos como servi-
dor público.

CASAMENTO

Dia 10 de janeiro, Jan-
daylson Cândido e Mayara
Rosa uniram-se pelos sagra-
dos laços matrimoniais. Seus
pais José Cândido e Maria do
Socorro os homenageiam
com um versículo bíblico: “Por-
tanto deixará o homem a seu
pai e sua mãe, e unir-se-á à
sua mulher, e serão uma só
carne (Gênesis 2:24)”. Para-
béns aos noivos que passam
lua de mel no Chile.

Jandaylson e Mayara.

ÚLTIMO JANEIRO COMO MINISTRO

Jandaylson e seus pais.

Ministro Celso de Mello com Edvania Miloch e Ana Lourdes Stape.

FOTOS: David Araújo.

Mel e Ramon. Lavinia e Gustavo.

Fernanda e Lincon. Paulo e Francine.


