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NAS BALADAS

COMEMORANDO 50 ANOS

No último fim de semana,
Walter Goellner comemorou os
seus 50 anos e recebeu os pa-
rabéns de amigos e familiares.
Clarisse Walter cuidou dos pre-
parativos para a festa e rece-
beu a todos com muito carinho.
Como sempre o fotógrafo
Fernando Foster estava regis-
trando o acontecimento e rela-
tando o fato social.

Aniversário de Walter Goellner.

Amigos no aniversário de Walter.

IDADE NOVA
Dia 21 de abril, Eli Macha-

do, gerente da agência da Pre-
vidência Social de Tatuí, come-
morou idade nova. Ele recebeu
cumprimentos de seus ami-
gos, familiares e na rede soci-
al. Parabéns da Coluna Gente
pelos 50 anos.

PARABÉNS

Dia 2 de maio, a professora Célia Grando comemorou idade
nova e recebeu os parabéns de amigos e familiares através da
rede social. Ela é casada com o Pingo e reside em Itapetininga.
Sua família é de Cerquilho.

Célia Grando comemora idade nova ao lado de Pingo.

COMEMORAÇÃO

No domingo (4), João Victor Teles comemorou 15 anos e apare-
ce na foto ao lado do avô Luiz Gonzaga Vieira de Camargo. Gonzaga
assumiu cargo no Conselho Administrativo da Cesp por indicação
do governador Geraldo Alckmin.

Recepção no Dia do Trabalho.

DIA DE CONFRATERNIZAÇÃO

Dia 1º de maio foi dia de confraternização e celebração da ami-
zade na chácara de Antonio Arlindo Lisboa. Muitos amigos foram
prestigiar o novo espaço gourmet e Isaac Vaz pilotou a churrasquei-
ra, substituindo Altair Vieira, que não pode estar presente. Fotos e
texto de Fernando Foster.

Gonzaga e João Victor.

Convidados e amigas no espaço de Antonio Arlindo Lisboa.

Renan Manaus e Luciana
Porto

Cíntia. Carolina e Amanda.

Gabriela Vaz e Renan Verzi-
nhassi.

Dia 3 de maio, Flaviana de Oliveira Fragoso completou mais um
ano de vida e recebeu os parabéns dos familiares e amigos. Ela é
filha de Antonio Fragoso e Rosa Alves de Oliveira Fragoso. Muitas
felicidades á aniversariante!

ANIVERSÁRIO

PROVA DE CICLISMO
No dia 24 de abril, o ciclista

tatuiano Isaac Vaz participou da
etapa da Audax Randonneurs
São Paulo de Ciclismo, sediada
em Boituva. São provas difíceis
de 200 e 300 quilômetros. O
tatuiano recebeu medalha e cer-
tificado pela conclusão de 155
quilômetros dentro do tempo
estabelecido. Foto e texto de
Fernando Foster. Isaac Vaz em foto de Fernando

Foster.

Mensalmente o Clube de
Mães do Lions Clube de Tatuí
presta homenagem às aniver-
sariantes do mês. No dia 04
de Maio  foi a vez  das que fi-
zeram aniversário no mês de
Abril. O bolo e o lanche espe-
cial foram servidos a todas do
Clube e a sorteada com um
bolo especial foi a aluna Maria
da Conceição.

Na ocasião foi apresentado
aos presentes o Prêmio para o
Clube de Mães recebido da
Promoção Humana (Governa-
doria do Distrito) pela participa-
ção e apresentação de traba-
lhos durante a 54ª Convenção
Distrital realizada em Águas de
Lindoia. Estavam segunda-fei-
ra durante as atividades do Clu-
be de Mães  as alunas  que
enviaram seus trabalhos :Ma-
ria Luiza e Maria de Lourdes

CLUBE DE MÃES
“VERA PEIXOTO”

(crochê), Maria Isabela (Pintu-
ra em Tecido) e Sandra R. Sil-
va (Patchcolagem).
   A Dirigente Neusa Dantas
que deu continuidade à Diri-
gente Rosa Seabra e a cola-
boradora Maria Del Carmen lá
estavam expondo o troféu con-
quistado. (uma mini Máquina
de Costura).

HOMENAGEM AO “DIA DAS MÃES”
Neste sábado (9), às 20h30, no Teatro “Procópio Ferreira”, na

Rua São Bento, 415, A Banda Sinfônica do Conservatório de
Tatuí, regida pelo maestro Dario Sotelo, realiza concerto espe-
cial, em homenagem ao “Dia das Mães”. Os ingressos custam
doze reais (meia entrada a seis reais) e são adquiridos na
bilheteria do teatro. O concerto terá participação especial do
saxofonista Rafael Migliani e, nas palavras do maestro Sotelo,
“será especialmente dedicado às mães, com um repertório
variado e muito significativo”.


