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JANTAR DANÇANTE

No sábado (24), o Ready
Teds, de São Bernardo, animou
um jantar na sede do Lions de
Tatuí com músicas dos anos 50
e 60. Com decoração específi-
ca, pessoas vestidas à caráter,
o baile contou com a presença
de um cover do “Elvis Presley.
Pedrinho Rocha e  Isabel, vesti-
dos à caráter, foram a sensação
do  jantar.  Houve premiação
para os melhores caracteriza-
dos e os vencedores  recebe-
ram os troféus do presidente
Paulo Roberto Gonçalves e
Ivonete. Paulo agradeceu a pre-
sença de todos e com esta fes-

ta iniciam-se as atividades do
Lions no ano de 2015 e os no-
vos projetos para atender a co-
munidade.

FAZENDO O BEM

Dia 22 de janeiro, Marinho e Neusa e Izualdo e Del Carmen,
diretores sociais do Lions Clube, entregaram  alimentos não pere-
cíveis ao Grupo de Estímulo à Vida (Grev) e ao Lar São Vicente de
Paulo. Os alimentos foram arrecadados no jantar Noite Italiana,
realizado em dezembro de 2014 pelo clube de serviço.

NA LUTERIA

PEDRO PAULO & ALEX

O primeiro grande show de 2015 em Tatuí será com Pedro Pau-
lo & Alex, a dupla sertaneja do momento. Segundo consta, o Clube
de Campo local receberá a atração. O show é da Ternura FM e
Rádio Notícias AM.

MAIS VAMP!

Depois do sucesso na TV com Vera Holtz, a novela “Vamp”, que
foi ao ar pela Rede Globo em 1991/1992, ganhará uma adaptação
musical para os palcos. A estreia em palco carioca será no segun-
do semestre deste ano.

Maria Celia e Celinha Holtz no Conservatório.

Na sexta-feira (23), Maria
Célia Azevedo de Abreu, acom-
panhada de Célia Holtz, visitou o
curso de Luteria do Conservató-
rio de Tatuí. Maria Célia, esposa
do roteirista de novelas Sílvio de
Abreu, disse que ficou entusias-
mada com o trabalho realizado
no Conservatório. Ela conta que
tem um parente interessado no
assunto e visitou a luteria para
transmitir a ele o trabalho desen-
volvido em Tatuí. O curso de
Luteria  foi fundado  em 1980, na
gestão do professor José Coe-
lho de Almeida, pelo luthier itali-
ano Enzo Bertelli, que por mui-
tos anos trabalhou no Conser-
vatório. O trabalho teve sequência
com seu filho Luiggi Bertelli e por
motivos alheios à sua vontade,
não mais trabalha na escola de

CHRISTIAN NO AR
O jornalista Christian Perei-

ra de Camargo, diretor de jorna-
lismo da Central de Rádio de
Tatuí, substituiu por alguns dias
o radialista André Aguiar, no pro-
grama “No Comando da Notí-
cia”. A reportagem esteve na
Casa de Apoio aos Irmãos de
Rua. A entidade precisa do auxí-
lio da população, principalmen-
te de pó de café e copinhos
descartá-veis. Segundo a rádio,
em 2014 a entidade atendeu a
1.800 pessoas neste importan-
te trabalho social.

ENTREGANDO OBRA
No último fim de semana, o

prefeito José Manoel Correa Co-
elho entregou a primeira etapa
da interligação da Vila Dr.
Laurindo com o Jardim Bela Vis-
ta. Esta obra foi realizada por
uma empresa particular com
interesses comerciais nesta
área da cidade. Para o prefeito
este é um novo vetor de cresci-
mento de Tatuí e futuramente
este trecho estará integrado ao
anel viário.

PROJETO “MAIS VERÃO”

Idealizado pelo animador e
locutor Alexandre Bossolan, este
projeto tem como objetivo reu-
nir os associados dos clubes de
Tatuí e oferecer a eles um dia
de lazer e entretenimento. Nes-
ta temporada, o projeto “Mais
Verão” ocorre em três clubes,
com diversas atrações artísticas
e recreativas, como desfile de
moda, apresentações de dan-
ça, dicas de saúde e alimenta-
ção, som mecânico com DJs,
gincanas com sorteio de brin-
des e animação com locutores.
Dia 18 de janeiro, o projeto foi
desenvolvido na Associação
Atlética XI de Agosto, e no dia 25,
no Cat-Sesi “Wilson Sampaio”.
Neste domingo (1º), será a vez
do Clube de Campo.

música tatuiana. Enzo Bertelli fez
um trabalho inédito em parceria
com o Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT). Em 1983, o
Conservatório de Tatuí solicitou
ao IPT  o desenvolvimento de um
estudo das madeiras brasileiras
em substituição às europeias
tradicionais utilizadas na cons-
trução de instrumentos musicais
da família do violino. Deste estu-
do resultaram dez madeiras com
grande potencialidade para
substituir as importadas. O Pi-
nho do Paraná,  Grumixava e o
Pau-ferro foram utilizadas para a
construção dos primeiros violi-
nos dos alunos. O luthier Bertelli
tem seu trabalho catalogado no
Dicionário Universal dos Luthiers
e na Enciclopédia da Tchecos-
lováquia.

Alguns clubes da cidade já anunciam a programação de
Carnaval 2015. Dia 31 de janeiro, no Clube Renascer da 3ª
Idade, acontece o tradicional “Verde & Branco”. Dia 14 de
fevereiro, o XI de Agosto promove o Baile do Bonde. Ingres-
sos já à venda.

BAILES DE CARNAVAL

Os participantes do “desfile de moda verão”.

Associados divertem-se com aula de hidroginástica.

Modelo desfila na Associação
Atlética XI de Agosto.

ANIVERSÁRIO

Maria Bernadete de Campos Poles comemora seu aniversario
na Trattoria Della Nonna. Ela recebeu os parabéns de seu marido
Sebastião Ângelo Poles e seus familiares.

45 ANOS DE CASADOS

Missa na Paróquia Sagrada Família, em Tatuí, comemorou os 45
anos de casados do casal Ângela e Saladino Simões de Almeida
Filho. Na foto, eles estão ao lado das filhas, genros, netos e amigos.

Mel e Ramon. Lavinia e Gustavo.

Fernanda e Lincon. Paulo e Francine.

Flávia, Olivia e Otávio.
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