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FOTOS:   José Renato.

NAS BALADAS

BANDA DE LARANJAL

No sábado (23), o maes-
tro Fúlvio Scarme regeu a
Banda Sinfônica de Laranjal
Paulista em apresentação do
Projeto Música na Praça, no
coreto da praça central de
Tatuí. O maestro prestou ho-
menagem especial execu-
tando músicas do composi-
tor Bimbo Azevedo, citado na
letra do Hino à Tatuí, de au-
toria de Maria Ruth Luz e
Paulo Cerqueira Luz.

Fulvio Scarme foi o regente
na Praça da Matriz

CUIDAR DA SAÚDE

No sábado (23), o
personal trainer Altair Vieira
acompanhou um grupo para
uma caminhada de 13 quilô-
metros, com saída de uma
academia de Tatuí ao Parque
Residencial Colina das Estre-
las, na Rodovia Senador Es-
tadual Laurindo Minhoto. O
aquecimento começou às
5h50, com saída 6 horas. O
percurso foi realizado em
2h30. Preocupar-se com a
qualidade de vida e praticar

Chegada na Colina das Estrelas após caminhada.

exercícios deve ser a meta de
todas as pessoas. O se-
dentarismo somente traz
complicações à saúde. Altair
tem bons conselhos para
que as pessoas que quise-
rem praticar exercícios corre-
tos e investir em qualidade
de vida. Fotos de Fernando
Foster.

Altair Vieira coordena cami-
nhadas em Tatuí.

Danilo, Mariana e Maria Luiza.

Tiago e Edlaine Looze.
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DOAÇÕES PARA ENTIDADES DE TATUÍ

BATIZADO DE HELENA

No sábado (23), a garotinha Helena, filha de Andrea e Carlos,
recebeu o primeiro sacramento do batismo imposto pelas mãos
do padre Jânio Procópio, na capela do Parque Residencial Colina
das Estrelas. A menina também comemorou seu primeiro aniver-
sário e os avós Zezinho e Marisa Colucci Bomjardim fizeram todos
os preparativos para que a netinha tivesse um dia todo especial.
Texto e fotos de Fernando Foster.

BAZAR SOLIDÁRIO DA APAE

Dia 6 de junho, das 9 às 16 horas, e dia 7, das 9 às 13 horas, a
APAE de Tatuí realiza o Bazar Solidário MMartan, na Avenida Olavo
Ribeiro, sede da entidade. Deverão estar à venda produtos de cama,
mesa e banho a preços competitivos. Parte da renda será destina-
da às obras sociais da entidade. A APAE foi fundada em 25 de julho
de 1976, pelo seu idealizador Nelson Marcondes do Amaral. A sede
da entidade foi doada pelo ex-prefeito Wanderley Bocchi e sua es-
posa Lucila Bocchi (foto).

CANTOR LOUBET NO XI

Neste sábado (30), 23 horas, o cantor Loubet apresenta-se no
ginásio de esportes da A.A. XI de Agosto. O cantor nasceu em Bela
Vista, Campo Grande e começou a compor aos 16 anos. A inspira-
ção vinha da natureza e da fazenda onde trabalhava. O menino
tímido e voz grossa, aos 17 anos ganhou seu primeiro violão. Apren-
deu a tocar rápido e além de trabalhar como domador de cavalos,
vendedor e cobrador, nas horas vagas se apresentava em barzi-
nhos, com repertório de músicas de viola e moda apaixonada. Daí
para o sucesso foi um átimo de tempo.

Wanderley Bocchi e Lucila beneméritos da Apae de Tatuí.

Dia 18 de maio, o Lions Clube de Tatuí, entregou doações para
dez entidades do município, obtidas com a renda da “Noite Italia-
na”, realizada em dezembro de 2014. A entrega foi acompanhada
por integrantes do clube de serviços, sob a presidência de Paulo
Roberto Gonçalves, pelo gerente regional do Grupo Barbosa, Israel
Medina, e funcionários. As doações obedeceram as necessidades
urgentes de cada instituição.

As entidades beneficiadas são estas: Recanto do Bom Velhi-
nho (fogão industrial de seis bocas, chapa para fogão e vinte paco-
tes de fraldas geriátricas), Paróquia da Sagrada Família (forno, um
fogão de uma boca, batedeira e liquidificador), Banco de Sangue
“Fortunato Minghini” (cinco computadores e uma impressora), Litac
– Liga Tatuiana de Assistência aos Cancerosos (doze bancas
aramadas, seis mesas e 24 cadeiras de plástico), GREV – Grupo
de Estímulo à Vida (quatro pneus para a ambulância e um compu-
tador), Casa de Apoio aos Irmãos de Rua (caçarola 50 de alumínio
e bebedouro de aço inox), Associação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais – APAE (lavadora de quinze quilos, secadora de dez quilos
e tanquinho de doze quilos), Lar Donato Flores (toldo), Paróquia
São Lázaro (televisão de 51 polegadas e computador), Lar São
Vicente de Paulo (liquidificador de oito litros).

NO LAR SÃO VICENTE

Dia 4 de junho, será realizada a tradicional Festa da Caridade do
Lar São Vicente de Paulo, de Tatuí. Haverá programação religiosa
com a presença do bispo Dom Gorgônio Alves da Encarnação Neto,
barracas de comes e bebes sob a responsabilidade de clubes de
serviços e instituições de caráter filantrópico e leilão de animais,
doados por pecuaristas da região. Este ano, o Asilo, como é conhe-
cido, é presidido por Ivan Rezende, tendo como seu braço direito a
abnegada professora Célia Holtz. No último fim de semana, Ivan
comemorou um ano de casamento com Denise Gueri. O casal foi
muito cumprimentado e recebeu visitas especiais neste dia.

Denise Gueri, Irmã Madalena que se recupera e Ivan Rezende, presi-
dente do Lar.

Ivan Rezende e sua mulher foram homageados pelas Irmãs da Pro-
vidência em seu primeiro aniversário de casamento.

NOVA IDADE

Na semana passada, Fernando Foster registrou o aniversário
surpresa de Mara Fuglini Ramos, promovida pelos amigos do Gru-
po Espírita Amélia Nogueira, de Cesário Lange. A festa para a ani-
versariante foi preparada na residência do casal Jorge e Maria
Cavina, que se dedicou inteiramente para receber a todos com
muito carinho e dedicação. Parabéns da Coluna Gente.

O casal Jorge e Maria Cavina com a aniversariante Mara Fuglini
Ramos.


