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NAS BALADAS

FESTA DO MILHO VERDE

Nos últimos três fins de
semana revestiu-se de pleno
sucesso a 7ª Festa do Milho
Verde, promovida pela Paró-
quia Sagrada Família, em seu
barracão de festas na Aveni-
da das Mangueiras. Muitas
pessoas compareceram para
prestigiar a iniciativa do pa-
dre Edivilson de Godoy e sa-
borear as del íc ias dos
quitutes feitos com milho
verde.

Milton Cleto e familiares marcam presença na festividade.

Ana Lourenção e familiares prestigiam a festividade.Família Mantovani saboreia verdadeiras delícias do milho.

Padre Edvilson de Godoy e equipe de colaboradores da festa.

Gabriela, Arthur e Renata Monteiro em pose espe-
cial na festividade.

Guina, Sueli e Rosângela trabalham na tradicio-
nal festa da Sagrada Família.

FESTIVA DO LIONS

Na última reunião festiva do Lions Clube de Tatuí, aconteceram
homenagens aos aniversariantes do mês e pelas Bodas de Prata
(25 anos) do casal Telmo e Raquel Convento e Bodas de Ouro (50
anos) do casal Júlio e Heloísa Villa Nova. A apresentação musical
ficou a cargo de Pedro Paulo e músicos convidados. Os sócios
receberam também a visita dos professores José Mesquita dos
Santos e Mina Alves Garcia, organizadores da “Corrida Feminina”,
evento esportivo comemorativo ao “Dia Internacional da Mulher”, que
recebe apoio do clube de serviços.

ANIVERSÁRIO

Dona Georgina de Camargo completou 103 anos e foi
cumprimentada por seus familiares. Na foto ela aparece ao
lado de seu neto advogado Renato Pereira de Camargo.

Dona Georgina completou 103 anos.

LEO CLUBE EM AÇÃO

No sábado (28), integrantes do LEO Clube de Tatuí, entidade
ligada ao Lions e que congrega jovens, atualmente sob a presidên-
cia de Conrado Vivi Convento, entregaram grande quantidade produ-
tos de limpeza à Casa dos Irmãos de Rua. Os produtos foram obtidos
durante uma campanha de arrecadação promovida pelo clube.
Acompanhando os jovens nesta ação social, estiveram Telmo Sávio
Convento e Tirson Antunes, associados do Lions de Tatuí.

IDADE NOVA

Dia 8 de março, Mirian Loureiro comemorou idade nova. No
sábado (7), a aniversariante reuniu amigos e familiares em uma
pizzaria para celebrar a data. A noite foi animada e com o tradicional
“Parabéns a você”. Fotos de Fernando Foster.

Mirian Loureiro comemorou idade nova.

Mirian e seus familiares na comemoração da idade nova.

Gabriela, Thaís e Viviane.

Juliana e amigas.

Danilo, Helena e Mariana.

Mirian recepciona convidadas em seu aniversário.

O Centro Cultural de Tatuí apresenta uma exposição especial
em comemoração ao “Dia Internacional da Mulher”, celebrado no
último dia 8. A mostra traz quadros da artista plástica Damares
Fornazari, com temas femininos. A visitação é gratuita e pode ser
feita até dia 31 de março, de segunda a sexta-feira, das 9 às 21
horas, e sábados, das 10 às 14 horas. O Centro Cultural funciona
na Praça Martinho Guedes (Jardim da Santa), nº 12.

EXPOSIÇÃO
HOMENAGEIA MULHERES
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