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ACE SORTEIA DOIS CARROS

Os automóveis sorteados pela Associação Comercial.

Grupo “Leva Neguinho” anima o público antes do sorteio.

Lúcia Bonini agradece a população que participou da campanha.Mais de 140 mil cupons foram depositados nas urnas.

Mauri, Marineide (Loja “Vale a Pena”) e Lúcia Bonini Favorito.

No sábado (17), na Praça da
Matriz, a Associação Comercial
e Empresarial (ACE) de Tatuí
sorteou dois carros zero quilô-
metro na campanha “Natal dos
Meus Sonhos”. Durante esta
campanha, os consumidores
que fizeram suas compras no
comércio local receberam cu-
pons. Estes foram preenchidos
e depositados nas urnas insta-
ladas nas lojas participantes.

A presidente da Associação
Comercial, Lúcia Bonini Favori-
to, agradeceu a todos que parti-
ciparam da campanha natalina
e prestigiaram o comércio da
cidade. Revelou também que
mais de 140 mil cupons foram
depositados nas urnas e parti-
cipariam do sorteio. Por fim, Lú-
cia fez uma deferência especial
ao comerciante e empresário
Jonas da Silva Teles, falecido no
último dia 11, e lembrou de seu

trabalho e importância para o
desenvolvimento comercial de
Tatuí.

O sorteio foi feito sob gran-
de expectativa e os olhares aten-
tos dos populares que se en-
contravam na Praça da Matriz. O
primeiro felizardo foi Mauri Ven-
tura, que comprou na loja “Vale
a Pena”. Ele ganhou um Fiat
Palio vermelho e compareceu
ao local para receber a chave
das mãos da presidente da As-
sociação Comercial.

O segundo contemplado foi
Ivanilson R. Siqueira, que ga-
nhou um Renault Clio de cor
preta. A equipe da ACE tentou
entrar em contato com o ganha-
dor, mas ele não foi localizado
naquele momento. Ivanilson,
que comprou na loja “Casa dos
Calçados”, deverá receber a
chave do veículo no decorrer da
semana.

NO MEMORIAL CAMPO BELO

Máximo Machado Lourenço
e Marilu, Clóvis Machado Lou-
renço e Mara foram degustar as
delícias do Bar Memorial Cam-
po Belo. Os ingredientes deste
bar são tão selecionados quan-
to os  de um ótimo prato. Uma
varanda protegida por toldos,
um terraço acolhedor e o interi-
or do bar cercado de móveis e
objetos antigos,  faz os seletos
clientes retornarem ao passa-
do. Com certeza, Máximo tam-
bém comemorava sua eleição
na vice-provedoria da Santa
Casa de Misericórdia de Tatuí
pelos próximos quatros anos.

Máximo, Marilu Rodrigues da Costa, Mara e Clóvis Lourenço no
Memorial Campo Belo.

Máximo no Bar Memorial Cam-
po Belo.

NO EVENTO ZILDA ARNS

Dia 10 de janeiro, a atriz tatuiana Vera Holtz participou do evento
“Dra. Zilda -  Vida Plena para todas as crianças”, no Estádio Arena
de Baixo. A Pastoral da Criança realizou esta celebração em home-
nagem à Dra. Zilda Arns Neumann, exemplo de amor e luta pela
vida plena para todas as crianças, em seu quinto ano de falecimen-
to. Esse evento, de compromisso com a criança, mostrou a situa-
ção da criança brasileira e mobilizou os participantes a assumirem
compromissos para que todas as crianças tenham oportunidades
para alcançar a Vida Plena.

Vera Holtz no evento Zilda Arns - Vida Plena para todas as crianás.

EM PARIS

O engenheiro Carlos de Oliveira e Maura passaram alguns dias
em Paris. Eles visitaram os pontos turísticos da Cidade Luz e os
monumentos históricos espalhados por toda a cidade. Na foto, eles
aparecem na frente da Torre Eiffel, símbolo da capital francesa.

Carlinhos e Maura em Paris.

Vanessa e amigos.

Natiele e Carlos. Lucila e Ricardo.

Leidimara, Cíntia e Bruna.

Flavia, Andrea e Thally.

ERRAMOS - Na última edição
esta coluna publicou na legenda
da foto acima que Simeão José
Sobral estava caracterizado de
Melvin Jones. Na verdade, o per-
sonagem é Francisco Camargo
Penteado, um dos fundadores
do Rotary Clube de Tatuí, como
estava no texto da matéria.
“Melvin Jones” foi fundador do
Lions Clube Internacional. Ao
fundar este clube, em 7 de junho
de 1917, Jones ficou célebre pelo
seguinte questionamento: “E se
esses homens que são bem-
sucedidos devido à sua iniciati-
va, inteligência e ambição, pu-
sessem seu talento para traba-
lhar em benefício de suas comu-
nidades?

NO ORIENTE MÉDIO

Paulo Fernandes Pires Filho, sua esposa Sandra Cubas Pires
e a filha Karina passeiam pelo Oriente Médio. Paulo utiliza o
facebook para mostrar lugares maravilhosos e inusitados. Ele pas-
sou por Istambul. Esta é a única cidade do mundo que fica em dois
continentes. Istambul é cortada pelo Estreito de Bósforo (Europa),
unindo o mar Negro ao mar de Mármara (Ásia). Com certeza,
Paulinho vai contar muitas histórias de sua viagem.

Paulo Fernandes Pires, Karina e Sandra no Oriente Médio.


