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NAS BALADAS

TATUIANOS NA MANIFESTAÇÃO

NOTA DE FALECIMENTO
Dia 15 de março,

faleceu o advogado
Jaime Fonseca, militan-

te da advocacia na
Comarca de Tatuí. Ele

foi sepultado no
Cemitério Cristo

Rei, na Avenida das
Mangueiras, em Tatuí.

No domingo (15), tatuianos
representaram nossa cidade
nas manifestações de rua em
São Paulo contra os desman-
dos e a corrupção. Como sem-
pre, o povo paulistano deu o
exemplo e mostrou na Aveni-
da Paulista o repúdio pela
corrupção na Petrobras e ou-
tros atos contra os princípios
republicanos, impostos pelo
Partido dos Trabalhadores
(PT) desde que assumiu o go-
verno do País. Em Tatuí, ci-

dadãos saíram às ruas. Foi
louvável o vigor cívico, de mo-
do pacífico e responsável de-
monstrado pelo povo paulista.
Protestar contra práticas no-
civas, deletérias e violadoras
da ordem ético-jurídica come-
tidas pelo aparato governa-
mental é preciso e é neces-
sário. Constitui um gesto le-
gítimo de prática consciente
da cidadania contra atos in-
dignos perpetrados por opor-
tunistas à sombra  do poder.

Amigos comemoram aniversário de Oscarzinho.

Luiz Fernando Casarini na ma-
nifestação em Tatuí.

Paulinho e Karina na manifes-
tação em São Paulo.

Dia 13 de março, Oscar Sallum Filho recebeu os parabéns
de seus companheiros rotarianos. Oscarzinho comemorou ida-
de nova com direito a bolo e “Parabéns a você”.

Manifestação em Tatuí.

IDADE NOVA

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Aparecida Millen Miranda anun-
cia a nova diretoria do Lions.

Paulo Gonçalves preside reunião do Lions.

Conrado faz relato de atividades do Leo Clube. Vallerine recebe o Prêmio Chave.

SERESTEIROS

O fotógrafo Fernando
Foster e Eliana Ribeiro partici-
pam de memoráveis noites
musicais na cidade de
Capivari. O pianista Miguelito
reúne amigos de Tatuí, Pira-
cicaba, Americana, Sorocaba,
Rafard e cidades vizinhas para
participar de noites agrada-
bilíssimas. Nacif Farah, uma
das maiores revelações da
música em Tatuí, que consta
do hino de nossa cidade, nas-
ceu em Capivari.  Fotos de
Fernando Foster.

No mês do Dia Internacional da Mulher, o Lions Clube de
Tatuí celebrou a data com uma palestra de Aurélia Maestri
Vieira. Ela lembrou a violência, desigualdade salarial  e a luta
das mulheres para conquista de seus direitos. Nesta reunião,
Raul Vallerine, além de receber o “Prêmio Chave”, por conquis-
tar novos associados para o Lions, também lembrou do Dia

Mundial da Água (22/3). E,  Maria Aparecida Millen Miranda,
presidente da gestão de 2015/2016 anunciou a composição da
nova diretoria. Conrado Vivi Convento, presidente do Leo Clu-
be, fez um relato sobre as atividades e participação dos jovens
de seu clube na Feira da Saúde, na Praça da Sé, em São
Paulo.

O pianista Miguelito e os convidados.

Cecília e Eliana Ribeiro na
seresta de Capivari.

Na segunda-feira (9), convidadas do Lions Clube Tatuí partici-
param do Chá Beneficente patrocinado pelo Grupo Comolatti. Esse
tradicional evento é realizado no Terraço Itália Restaurante, em São
Paulo, com renda revertida para as instituições beneficentes, tanto
do interior como da capital paulista. Verinha, esposa do Governa-
dor Francisco Mauricio,  recebeu o grupo de Tatuí com muito cari-
nho e simpatia. Texto e foto de Fernando Foster.

Tatuianas participam de chá beneficente no Terraço Itália, em São
Paulo.

NO TERRAÇO ITÁLIA

Michel Vieira e Daiane. Aline.

Nádia e amigas.

Bia e Núbia.

Ariane e amigas.

VISITA DO GOVERNADOR

Na quinta-feira (19), integrantes do Lions Clube de Tatuí estive-
ram presentes na sede do clube de serviços em Itapetininga,
acompanhando a visita oficial do governador do distrito LC-2, Fran-
cisco Maurício Gomes da Silva e sua esposa Vera Lúcia.

A reunião festiva contou ainda com a participação de Maria Luiza
da Cunha Marques, 1ª vice-governadora distrital, membros da

governadoria e equipe feminina e representantes de clubes de Lions
de outras cidades, como Boituva, Sorocaba e Itu.

O Lions de Tatuí recebeu o troféu de “caravana mais numerosa”.
A honraria foi entregue ao presidente Paulo Roberto pelo presidente
do clube de Itapetininga, Wilson José Mattiazzo. O Lions Clube de Itu
ganhou o troféu de “caravana mais distante”.


