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ELEIÇÃO E SAMBA
No domingo (15), Ivan
Rezende foi reeleito

presidente do Lar São
Vicente de Paulo, nosso

Asilo. Na reunião, na sede
da instituição, na Rua
Francisco Pereira de

Almeida, Ivan apresentou
o relatório  das atividades
realizada na gestão 2013/
2015. Após a Assembleia
geral de posse, o presi-
dente solicitou apoio de
toda a diretoria reeleita

(foto) para dar continuida-
de aos trabalhos planeja-
dos para os próximos dois

anos.

Na segunda-feira a Banda
do Bonde, do XI de Agosto, sur-
preendeu os internos com uma
apresentação carnavalesca no
Lar São Vicente de Paulo. Ivan
Rezende, comovido, agradeceu
os carnavalescos tatuianos
com o seguinte texto: “Quero
prestar profundo agradecimen-
to ao Maestro Lagartixa, Jaime
Pinheiro, Shirley Oliveira e a
toda equipe da Banda do Bon-
de e convidados que estiveram
presentes hoje no Lar, trazen-
do um carnaval alegre, recrea-
tivo... movimentando os assis-
tidos e também fazendo com
que muitos deles lembrassem
dos bons momentos que já vi-
veram. Quero também agrade-
cer aos amigos Edson
Tambelli e Délia Tambelli pela
doação dos pastéis que foram
servidos no café da tarde e aos
amigos Aristides e Zilá Ferreira

BANDA DO BONDE NO LAR

Presença marcante da Banda do Bonde no Asilo.Alguns internos até participam
da batucada.

Presidente Ivan Rezende brinca o carnaval com os internos.A alegria contagiante no Lar.

Ivan e Aristidinho no carnaval do Lar. Banda do Bonde no Lar São Vicente.

Presidente Ivan Rezende e Délia
Tambeli.

Músicos levam alegria carnavalesca aos internos do Lar São Vicente.

pela doação do sorvete.O nos-
so Deus lhes Pague em nome
de todos os nossos internos,
irmãs da Providência e direto-
ria”.

TATUIANOS NA PRAIA
Muitos

tatuianos aprovei-
taram o feriado

de carnaval para
passar alguns
dias na praia.

Edson Cavalcanti
Orsi e Jenifer

Tucunduva
Cavalcanti Orsi

estavam em
Bertioga e

postaram foto
no facebook.

PELO LIONS DE TATUÍ

Dia 13 de fevereiro, o
Lions Clube de Tatuí re-
alizou  a primeira reunião
de de 2015. Raul
Vallerine, presidente da
Comissão de Instruções
Leonísticas,  lembrou a
todos  que no dia 21 de
fevereiro  comemora-se
a vitória da FEB (Força
Expedicionária Brasilei-
ra) na  Batalha de Mon-
te Castelo, ocupado pe-
los alemães em 1945. A
FEB escreveu a mais
gloriosa página da histó-
ria do Brasil em seus fei-
tos na Segunda Guerra
Mundial (1939/1945). O
contingente brasileiro
enviado  foi de 25 mil
soldados  para as fren-
tes de combate na Itá-
lia, ocupada pelo nazi-
fascimo. Destes, 465
morreram e entre eles o
tatuiano José Fernandes,
o Juquita. Ele foi sepul-
tado no Cemitério de
Pistóia, na Itália, e seus
restos mortais e de ou-
tros heróis brasileiros
foram trasladados para o
Monumento à FEB, no
Aterro do Flamengo, no
Rio de Janeiro.

Prêmio Chevron e
homenagem às

mulheres

Durante a reunião, Ál-
varo Colchiesqui Lisboa
recebeu documento assi-
nado pelos vereadores da
Câmara Municipal de
Tatuí  de uma “ Moção de
Aplausos e Congratula-
ções pelo recebimento do
Prêmio Chevron, outorga-
do pelo Lions Internacio-
nal, “pelos 20 anos no
Lions Clube de Tatuí , ser-
vindo à Comunidade”.

Dia 8 de março, a Co-
missão de Esportes do
Lions realiza a 1ª Corrida
Só Para Mulheres. O
evento é em parceria com
a Prefeitura e comemora
o Dia Internacional da
Mulher. E na reunião foi
anunciada a data da Con-
venção Distrital do Lions.
Está programada para o
período de 24 a 26 de abril,
em Águas de Lindóia.

José Aníbal, amigo do tatuiano Ademir Cleto, pode
surpreender na política paulista. Segundo consta, o
governador Geraldo Alckmin reserva uma posição de
destaque ao seu ex-secretário de Energia no gover-
no anterior. O STF arquivou  denúncia contra José
Aníbal que tramitava na Suprema Corte. Em uma de
suas postagens na internet, Aníbal afirma que “no
Caso Siemens, carta anônima, falsa e sem assina-
tura foi usada para perseguir políticos da oposição.
O STF reconheceu a farsa. É lamentável que o Mi-
nistério da Justiça esteja sendo usado por essa gen-
te para a fabricação de dossiês fajutos”.

ARQUIVADO NO STF

José Anibal em foto de George Gianni.

O Lar Donato Flores
foi  contemplado com R$
65 mil para manutenção
do projeto “Lar Espaço
Feliz”, que atende me-
ninas e jovens, com di-
versas atividades de
educação e lazer. A do-
ação foi feita pelo Ban-
co do Brasil.

LAR DONATO FLORES


