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NAS BALADAS

FESTIVA DO LIONS CLUBE

ALMOÇO BENEFICENTE

No domingo (29), o Rotary
Tatuí Cidade Ternura, presidi-
do por Walkyria Beltrami, rea-
lizou um almoço beneficente
na sede do clube com a renda
revertida para a Fundação
Rotária. O casal governador
2014/15, Lílian e Cesar Martire,

A reunião festiva do mês de
março do Lions Clube de Tatuí
foi marcada por homenagens às
mulheres, pelo “Dia Internacio-
nal da Mulher”, celebrado em 8
de março, com entrega de bo-
tões de rosa e bombons. Na
ocasião, Raul Vallerine também
recebeu o “Distintivo de Prata”
do clube, em razão de ter apa-
drinhado o maior número de
associados em 2014. O prêmio
veio acompanhado pela mensa-

gem do presidente internacio-
nal Barry Palmer (2013/2014):
“O aumento de sócios fortale-
ce os clubes e aumenta a ca-
pacidade de servirmos”.

Nesta reunião, o Lions de
Tatuí ganhou mais quatro só-
cios: André Luiz Moisés
Cancian e esposa Ana
Gabriela Trujillo Cancian (apa-
drinhados por Jair Correa
Antunes Júnior e Edimara),
Luís Fernando de Oliveira e

Participantes do almoço beneficente do Rotary Ternura.

Walkyria Beltrami preside o Rotary Ternura.

Zuma Salatti Visciglia e Lilian Martire.

Ana Francisca e Décio presen-
tes no almoço beneficente.

Eudes Machado e família no al-
moço rotário

FOTOGRAFANDO PIRAPORA

Dia 3 de abril, aproveitando o feriado de Sexta-feira Santa, religi-
osos e fotógrafos costumam visitar Pirapora do Bom Jesus. Este
dia relembra a crucificação de Jesus Cristo e sua morte no Calvário,
que antecede o Domingo de Páscoa.  Para celebrar esta passa-
gem da Bíblia, muitos peregrinos levam nos ombros uma grande
cruz, imitando Jesus Cristo a caminho do Calvário. A cidade é
margeada pelo Rio Tietê, bastante poluído neste trecho. No início
do povoado, este rio era a via de transporte, comunicação, energia,
subsistência, irrigação e lazer. (Texto e fotos de Fernando Foster).

Romeiros levam cruz à Pirapora.

William de Moraes, Maurício Almeida, Juvenal Marques Rodrigues
e Ivany e Eliana Ribeiro.

NA DISNEY

O engenheiro Carlos de Oliveira e seus familiares passaram
alguns dias em Orlando (EUA). O Magic Kingdon, onde eles apare-
cem na foto, foi um dos parques visitados pelos tatuianos. A Disney
é sempre uma festa e vale a pena conhecer este centro de diver-
sões na Flórida.

DECLARAÇÃO DE AMOR

Que bom estar ao seu lado em mais um aniversário e foram
muitos. E a impressão que tenho é que a cada ano se torna mais
especial dividir a minha vida com você. É claro que não é fácil con-
duzir um casamento. As dificuldades existem e não podemos ne-
gar. Mas é certo também que com paciência e carinho, consegui-
mos realizar milagres. Neste dia, tão significativo, gostaria de agra-
decer o apoio que sempre me deu. São esses detalhes que fazem
a diferença. Se hoje posso lhe desejar felicidades com tanta since-
ridade e amor, é porque soubemos cuidar muito bem do nosso
casamento. Eu te amo e quero, realmente, que se sinta feliz com a
vida. Agradeço a Deus por tudo que lhe proporcionou e não se
esqueça um só minuto que estarei ao seu lado, em todos os mo-
mentos, por mais difíceis que sejam. Seu aniversário é motivo de
muita alegria, então sorria e deixe esse dia ser especial, assim
como você. Parabéns pelo seu aniversário neste dia 04/04/15, e
também pelo nosso aniversario de casamento que neste dia 8 de
abril completa 37 anos. E que dure por muitos e muitos anos. Eu te
amo. Felicidades Suely.

Sueli Aparecida Martins da Silva e Roberto Custódio da Silva, dire-
tor das Óticas Carol de Tatuí.

Elen, Alfredo, Adriano e Mara.

Gislaine Mota, Geise Sanches e Janaina Moraes.

prestigiou o almoço e, em bre-
ve, estará em Tatuí para come-
morar o aniversario do clube.
(Fotos Fernando Foster).

esposa Denise Maria S.
Rodrigues de Oliveira (apadri-
nhados por Mário Celestino
Peixoto e Roseni), José
Bonjardim da Silva e esposa
Marisa Colucci Bonjardim
(apadrinhados por Eleodoro
Alves de Camargo Filho e Mar-
li) e Vera Lúcia Bellaz More-
no (apadrinhada pelo esposo
José Edison Moreno). Os ani-
versariantes do mês também
foram homenageados e ocor-

reu o sorteio de um bolo, que
teve como ganhador Juvenal
de Medeiros Filho.

LANÇAMENTO DE CD
O seresteiro tatuiano Pedro Paulo de Paula está com

novo CD, que leva o título: “Seresta e Serenata - Vem
cantar comigo”. No repertório deste trabalho, estão al-
guns clássicos do cancioneiro nacional, como “Roma-
ria” e “Rancho Fundo”. O lançamento oficial será na
Praça da Matriz, por ocasião do Dia das Mães.


