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CONFETE E SERPENTINA...

SÁBADO NA PRAÇA

Tatuí apresenta todos os sábados, a partir das 11 horas,  o
projeto Música da Praça. Muitas pessoas  podem apreciar as diver-
sas atrações dos mais variados gêneros musicais. Dia 7 de feve-
reiro, apresentou-se a  Banda Jovem da Associação Cultural Pró
Arte de Tatuí, sob a regência do mestre de bandas Marcelo Apareci-
do Afonso. O repertório foi de marchinhas de carnaval, relembrando
tradicionais bailes de carnaval nos clubes de Tatuí. (Texto e foto de
Fernando Foster).

Fotos: Davi Araújo – Xpres

Este ano, o tradicional car-
naval de Tatuí não vai existir.
Quem vai perder? A nossa ci-
dade que sempre foi palco do
tradicional carnaval de rua, con-
siderado um dos melhores do
interior do Estado. O comércio
já teve um janeiro péssimo pela
desastrada política econômica
do governo de Dilma Rousseff.
E agora vai amargar a falta de
investimento no turismo carna-
valesco. Carnaval é  momento
atrair divisas para o município,
atrair gente para gastar no co-
mércio da  cidade. Um exem-

plo é o carnaval do Rio de Ja-
neiro E, mais importante, dar
distração ao povo. Aquele que
sofre o ano inteiro para pagar
impostos e mais impostos. O
prefeito de Boituva Edson
Marcusso possui outra visão
administrativa. Ele investe pe-
sado no carnaval boituvense
porque sabe que o retorno polí-
tico e econômico é garantido.
Com certeza, muitas pessoas
de Tatuí, por falta de opção na
cidade, vão aproveitar o lazer
proporcionado pela Prefeitura
de Boituva.

SEMPRE PALMEIRENSE

Apesar da derrota para o Corintians por apenas 1 a zero, Paulo
Fernandes Pires Filho continua empunhando a bandeira do seu
glorioso Palmeiras. Para comprovar sua fidelidade ao “verdão”,
Paulinho aparece ao lado do símbolo do seu time do coração.

Maestro Marcelo Afonso comanda esta excelente corporação musi-
cal.

FORMATURA EM ITAPETININGA

Dia 29 de janeiro, a Faculdade de Direito, o IIES/UNIP, de
Itapetininga, realizou solenidade de formatura no tradicional Clube
Venâncio Aires. Na foto, aparece o professor José Rubens do Amaral
Lincoln ladeado por algumas formandas após o encerramento da
cerimônia.

PROJETO MAIS VERÃO

O animador e locutor Alexandre Bossolan promoveu mais um
Projeto Mais Verão. Dia 1º de fevereiro, o Clube de Campo foi palco
desta animada realização com apresentação de danças, dicas de
saúde e atrações recreativas. Fotos de José Renato (coluna Xpres).

97 ANOS
Dia 6 de fevereiro, dona Iracema Antonia da Silva Oliveira

completou 97 anos e recebeu os parabéns de seus familia-
res. Como ela gosta de ler e estar bem informada a respeito
dos acontecimentos de Tatuí, sua neta Liliana Ribeiro pre-
senteou-lhe com uma assinatura do Jornal Integração. Pa-
rabéns à dona Iracema  pela nova idade.
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