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NAS BALADAS

JANTAR BENEFICENTE DO LIONS CLUBE

No sábado (18), o Lions de
Tatuí promoveu um jantar bene-
ficente em sua sede social, em
prol das obras assistenciais do
clube de serviços. O jantar foi
preparado pela equipe de João
Cassandre, sob a coordenação
da Comissão de Eventos e Inte-
resses da Comunidade. Mem-
bros do Lions e do LEO Clube,
que congrega jovens, trabalha-
ram no atendimento aos convi-
dados.

CONCERTO EM SÃO PAULO

A Família Blóes e amigos
prestigiaram na Sala São Paulo
o concerto da Banda Sinfônica
do Estado. A apresentação teve
como regente o norte-america-
no Shaw Smith e o solista Otá-
vio Blóes na flauta. Otávio é pro-
fessor do Conservatório de
Tatuí. Nas fotos, ele aparece
com sua esposa Fabiana, as fi-
lhas Maria Clara e Maria Júlia, a
mãe Norma, a irmã Cristiane, o
cunhado Aguinaldo e os sobri-
nhos Fernando e Carolina e com
os maestros Marcos Sadao
Shirakawa e Shaw Smith.

Durante o jantar, ocorreu o
sorteio de muitos prêmios, do-
ados pelo comércio da cidade
e associados do Lions Clube. A
família Martin – Fernanda,
William, Natália e Beatriz – foi
contemplada com o maior prê-
mio da noite, uma TV LED de
22 polegadas. Ao final, o Lions
agradeceu a todos que
prestigiaram o evento e os só-
cios cantaram a música “Ami-
gos Para Sempre”

MORRE PEDRO GATO
Na quinta-feira (16), mor-

reu aos 65 anos, vítima de
um infarto, Pedro Sérgio Dias
da Rosa, o Pedro Gato. Seu
velório e sepultamento, no
Cemitério “Cristo Rei”, acon-
teceu na sexta-feira (17).
Pedro Gato deixou mulher, fi-
lhos e netos e teve atuação
na comunidade católica e na
filantropia. Foi presidente do
PSDB e assessor do deputa-
do federal tucano Samuel
Moreira e trabalhou também

como assessor do ex-prefei-
to Luiz Gonzaga Vieira de
Camargo em suas duas ges-
tões, de 2005 a 2012.

NA BISTECA DO CAIPIRINHA

No último dia 14 de abril, o vice-governador Márcio França (PSB)
visitou a região em compromissos oficiais e esteve em Tatuí para
almoçar. Escolheu a “Bisteca do Caipirinha” e tirou foto com o pro-
prietário Ataíde. Márcio França é “chef” de cozinha, segundo infor-
mações do site do político na Internet. A página traz uma área total-
mente dedicada às receitas do socialista, com direito a foto, vestido
a caráter. Dentre as receitas, destaque para casquinha de siri, ba-
calhau, linguado e carne seca.

O aniversariante Pardal e amigos.

HORSEBALL DE BATOM

Dia 17 de abril, o Horseball de Batom completou um ano de
existência. O grupo é formado por aproximadamente 20 mulhe-
res, que resolveram iniciar treinamentos na Hípica Centaurus,
para aliviar as tensões que o dia a dia proporciona. As brinca-
deiras com cavalo e bola rapidamente foram perdendo espaço
para as aulas técnicas e táticas. As metas e sonhos mudaram,
os treinamentos tornaram-se cada vez mais técnicos e inten-
sos. Exigiam mais determinação e empenho. Sempre supera-
dos facilmente dentro de uma perspectiva técnica. E essa pai-
xão pelo esporte, formou um grupo no facebook, onde divulgam
fotos, vídeos, marcam eventos e reuniões sociais. O grupo tor-
nou se um instrumento de contato com outras pessoas do
mundo inteiro. Seguidores da Alemanha, Portugal, França,
Espanha já fazem parte do cotidiano.  O treinador é Lucas Toledo.
Fotos: Jhony Salles e Stéfan Blanco (Xpres).

Com os maestros.

ANIVERSÁRIO

Reinaldo Sallum completou 60 anos e amigos comemoram a
data. Ele recebeu as felicitações e Fran postou algumas fotos no
facebook. Parabéns pela idade nova.

Com a família.

Isabela e amigas.

Isabela e Pâmela. Ariane.

Ana Paula e Sabrina.

Annie e Vagner.

A família do jornalista
Dilceu Vieira está em festa.

Nos últimos dias,
comemoraram-se os

aniversários de sua esposa,
Maria José de Jesus Soares,

e de seu genro, Wagner
Silva. Ambos receberam o
carinho e os cumprimentos
de familiares e amigos, que

cantaram o tradicional
“Parabéns Pra Você”.

ANIVERSÁRIOS


