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NAS BALADAS

LIONS GANHA DEZ TROFÉUS
EM CONVENÇÃO DISTRITAL

NOVOS SÓCIOS NO LIONS CLUBE DE TATUÍ

Nesta noite tomaram posse Fábio e Estela e Antonio Arlindo e Cristiane.

No período de 24 a 26 de abril, o
Lions de Tatuí participou da 54ª
Convenção do Distrito LC-2, em
Águas de Lindóia, onde ganhou
um total de dez troféus. Seis de-
les foram conquistados no des-
file de abertura da região, forma-
da pelos clubes de Tatuí, Boituva,
Cerquilho, Itapetininga, Itu e
Capivari, sob a coordenação de
Adauto Pereira Sobrinho: maior
delegação regional, melhor
apresentação geral, destaque
feminino (Isabel Furtado Rocha),
maior número de participantes,
maior conjunto uniformizado ou
fantasiado e melhor evolução.

O tema deste desfile foi “His-
tórias e Lendas Brasileiras” e a
região do Lions de Tatuí foi
sorteada com “O Menino
Maluquinho”. Durante a apre-
sentação nas ruas de Águas de
Lindóia, os integrantes do Lions
desfilaram com fantasias e ade-

reços criados por Rolando So-
ares e cantaram uma música
com referência ao tema, com-
posta pelo companheiro Mauro.

O Lions conquistou ainda os
troféus de maior delegação por
clube do interior, melhor flâmula
alusiva à convenção e compa-
nheira admitida mais recente-
mente (Vera Lúcia Bellaz More-
no). Por fim, o LEO Clube de
Tatuí, que congrega jovens liga-
dos ao Lions, trouxe o troféu de
maior delegação.

A convenção apresentou
ainda a eleição dos dirigentes
distritais para a gestão 2015/
2016. Foram escolhidos: Maria
Luiza da Cunha Marques (go-
vernadora), João Carlos Belda
(1º vice-governador) e Rubens
Mesadri (2º vice-governador).
Participam da votação repre-
sentantes de todos os clubes
do Distrito LC-2.

Na quarta-feira (22), o Lions
Clube de Tatuí realizou sua reu-
nião festiva do mês de abril e ga-
nhou novos associados: Israel
Medina e esposa Antonia
Aparecida Rocha Medina (apadri-
nhados por Adib Millen), Fábio
Soares Vieira e esposa Estela
Regina Briguenti Vieira e Antonio
Arlindo Lisboa e Cristiane de Fá-
tima Pereira Lisboa (ambos apa-
drinhados pro Raul Vallerine).

Nesta data, o clube de servi-
ços recebeu também a visita do
presidente do Lions de
Votorantim, José Carlos Mandt e
esposa Almerinda, juntamente
com o candidato ao cargo de 2º
vice-governador distrital, Rubens
Mesadri, e sua esposa, Marilene.

Foi apresentada moção de
aplausos e congratulações, ou-
torgada pela Câmara Municipal à
Aparecida Maria e Tirson. A partir
do dia 1º de julho, Aparecida irá

assumir a presidência do Lions
Clube de Tatuí, na gestão 2015/
2016. E os associados Izualdo,
Mário Peixoto, Adauto, Marinho e
Francisco receberam “pins” ou-
torgados pelo Lions Internacio-
nal, pelo apadrinhamento de
novos sócios.

Durante a reunião, a asso-
ciada Ivonete falou sobre a
Páscoa e ocorreu entrega de
ovos de chocolate às crianças
presentes. Em seguida, Raul
Vallerine abordou o “Dia Mun-
dial do Escoteiro”, comemora-
do em 23 de abril, e prestou
homenagem aos chefes do
Grupo Tupancy. Os aniversari-
antes do mês também foram
homenageados com o tradici-
onal “Parabéns Pra Você” e
houve o sorteio de um bolo. O
ganhador foi o filho do sócio
Luís Fernando e sua esposa
Denise.

HOMENAGEM AOS ESCOTEIROS

Dia 23 de abril é o Dia Mundial do Escoteiro e de São Jorge, patrono
dos escoteiros. Para comemorar a data histórica foi realizada uma
homenagem no Lions Clube de Tatuí. O escotismo foi fundado em
1907 por Robert Baden-Powell para desenvolvimento dos valores dos
jovens, sempre baseado na Promessa e na Lei Escoteira. O trabalho
é sempre feito em equipe e ao ar livre. O jovem que entra para o
escotismo assume compromissos de fraternidade, lealdade, altruís-
mo, responsabilidade, respeito e disciplina. Em Tatuí, o movimento do
escotismo sempre contou com o GE Tupancy, Goyotin e Desbravado-
res. Uma das grandes entusiastas deste movimento na cidade foi
dona Tereza Colomé. Na atualidade, dados estatísticos apontam que
o Movimento Escoteiro está presente em 216 países com a participa-
ção de 28 milhões de filiados. Texto e fotos de Fernando Foster.

Antonio Arlindo Lisboa e Fábio Soares Vieira, do Tupancy, recebem
homenagens.

Altair Vieira e Fábio Soares na
solenidade do Lions.

Fernando Foster homenageia
Antonio Arlindo Lisboa, do
Tupancy

VERA NO FAUSTÃO

No domingo (26), a atriz
tatuiana Vera Holtz foi homena-
geada pelo Zeca Pagodinho no
programa do Faustão. Fausto
Silva a apresentou como “Vera
Holtz de Tatuí”. Realmente, é um
orgulho para os moradores de
nossa cidade ter uma tatuiana
nos programas e nas principais
novelas da TV Globo.

ANIVERSÁRIO DO GRUPO JUSC

Dia 26 de abril. Aconteceu a comemoração do primeiro aniver-
sário do Grupo JUSC (Jovens Unidos Seguindo a Cristo), da Paró-
quia Nossa Senhora das Graças, de Tatuí. O evento reuniu jovens e
fiéis com muitas atividades e um suculento almoço

NA FOX SPORTS
No sábado (25), quem

acompanha a programação
dos canais pagos Fox Sports
teve uma grata surpresa. No
período da tarde, o Fox
Sports 2 transmitiu o confron-
to New York Yankees x New
York Mets, pela MBL (Major
League Baseball), que acon-
teceu um dia antes, e o
tatuiano Luís Ricardo Galavoti
Camargo era o comentarista
do jogo.

COM OS DEMÔNIOS DA GAROA
Dia 25 de abril, Fernando

Foster e Eliana Ribeiro foram
uns dos privilegiados em assis-
tir uma apresentação do grupo
musical Demônios da Garoa. O
show no Porto Feliz Tênis Clu-
be, celebrou a posse de sua
nova diretoria (biênio 15/17).
Demônios da Garoa foi funda-
do por Arnaldo Rosa, em 1943,
cantando pela primeira vez no
rádio e venceu um concurso de
calouros denominado A Hora da
Bomba, na Rádio Bandeirantes.

Eliana Ribeiro presente no show
dos Demônios da Garoa.

Letícia, Lia e Marielly.

Atais, Silvia e Levi.

Débora e Beatriz.

Comemoração Niver Anelisa.

Geraldo Carvalho e Izael, um reencontro depois de 40 anos.
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