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FESTA DA CARIDADE

Dia 4 de junho, Corpus Christi, após missa campal celebrada
pelo bispo dom Gorgônio e procissão, milhares de pessoas parti-
ciparam da Festa da Caridade no Lar São Vicente de Paulo. Foi um
dia de atividades intensas para arrecadar verba destinada a cuidar
de quase 90 internos no Asilo de Tatuí, como é conhecido. O fotó-
grafo Fernando Foster esteve presente e registrou momentos im-
portantes da grande festa. O Lar é presidido por Ivan Rezende, que
agradece aos voluntários e colaboradores que contribuíram para o
pleno êxito do evento.

LIONS NA FESTA
Na quinta-feira (4), dia de “Corpus Christi”, o Lar São Vicente de

Paulo realizou a 86ª Romaria e a “Festa da Caridade” em benefício
de seus internos. Muitas entidades e clubes de serviço colabora-
ram neste evento, com a instalação de barracas de comes e be-
bes, tendo renda direcionada ao asilo tatuiano. O Lions Clube de
Tatuí montou uma barraca para venda de frango a passarinho e
polenta frita, onde os associados trabalharam o dia todo, colabo-
rando com essa tradicional festa da cidade.

A barraca de doces foi muito concorrida na festa do Lar. Equipe do Doe Sangue trabalham na barraca de fondue.

Integrantes do Rotary Ternura colaboram com a festa do Lar.

Integrantes da Loja Maçonica Acácia contribuem com a festa.Equipe do Lions Clube de Tatuí e presidente Ivan Rezende na Festa.

Pessoal da Confraria Bartira na festa do Asilo.

Advogado Milton Miranda, do Rotary Ternu-
ra, e Walter Goellner, do Rotary Club de Tatuí.

Deputado Samuel Moreira e Gonzaga na fes-
ta do Lar.

Dr. Saporito, presidente da Câmara, com
Samuel Moreira.

ANIVERSARIANDO

Dia 29 de maio, Paulo Roberto Gonçalves, presidente do
Lions Clube de Tatuí, recebeu homenagem especial pela pas-
sagem de seu aniversário. Na foto ele aparece ao lado da espo-
sa Ivonete Bachega Gonçalves. Paulinho está prestes a se apo-
sentar do Departamento Jurídico da Prefetura de Tatuí. Fotos de
Fernando Foster.

Ivonete e o aniversariante Paulo Gonçalves.

Roseni Peixoto, Isabel Oliveira Cresciulo, Margot e Eliana Ri-
beiro no aniversário de Paulo.

COM  MARCUSSO

Dia 31 de maio, leões de Boituva prepararam um Porco à
Paraguaia com renda revertida para o Lar São Vicente de Paulo
daquela cidade e Fundação Crescer Criança. O prefeito Edson
Marcusso participou ativamente do evento e foi fotografado por
Fernando Foster.

Prefeito Edson Marcusso e equipe preparam o Porco à
Paraguaia.

COM OS ROTARIANOS

Ermani Blanco Pereira recebe distintivo de Walkyria.

Dia 27 de maio, Ermani Blanco Pereira e sua esposa Luzia
passaram a ser integrantes do Rotary Club Tatuí Cidade Ternu-
ra. Seus padrinhos foram Diná e Milton Miranda. A presidente
Walkyria Beltrami entregou o distintivo de rotariano ao novo mem-
bro do clube de serviço. Foto de Fernando Foster.

O jornalista Rogério Lisboa sempre posta no facebook fotos
de gloriosas campanhas esportivas de atletas de Tatuí. Na foto
acima, que o professor José Mesquita dos Santos garante que é
de 1993, aparece o prefeito Veio Quevedo na saída da delegação
tatuiana de atletismo para os Jogos Regionais realizados em
Lençóis Paulista. Em 1993/94, a equipe tatuiana sagrou-se
bicampeã e venceu cidades do porte de Sorocaba e Bauru, infor-
ma o jornalista Rogério. É interessante. Em todos os grandes
empreendimentos de Tatuí sempre aparece o nome do ex-pre-
feito Joaquim Amado Quevedo. Exemplos: Projeto Ayrton Senna,
instalação das classes do pré-primário e mães crecheiras, in-
centivo à área educacional coordenada pelo professor Ciro
Rodrigues Alves, de saudosa memória,  Cat Sesi, pavimentação
da pista do aeroclube e muitos outros empreendimentos.

RECORDAÇÃO DO ESPORTE

90 ANOS

O aniversariante Armando Rodrigues, dona Hilda
Sebastiani Rodrigues, sobrinho Wendell Wanderlei e netos
Renê, Renan, Renato e Júnior.

Armando com as irmãs Nenê, Li e Clélia Del Fiol.

HOMENAGENS NO LIONS

No último dia 29, o Lions Clube de Tatuí realizou a reu-
nião festiva do mês de maio, em homenagem às mães.
Durante o encontro, a associada Mara, que aguarda para
breve o nascimento de seu filho, foi homenageada como
“mãe mais nova” do clube de serviços. Ocorreram também
homenagens aos aniversariantes do mês, dentre eles o da
esposa do presidente do Lions, Ivonete Bachega. O bolo de
aniversário foi sorteado para a associada Claudete.

Na mesma reunião, Adib Millen recebeu o “Pin” de exce-
lência, pelo trabalho na presidência do clube na gestão
2013/2014. O associado Telmo Convento, conselheiro do
LEO Clube, ganhou certificado de colaboração junto a este
clube de jovens do Lions, e Conrado Vivi Convento recebeu
certificado de “Presidente LEO 100%”.

Dia 7 de junho, Armando Rodrigues comemorou 90
anos. No sábado, seus familiares se reuniram em sua re-
sidência para celebrar a data festiva. Armando é casado
com Hilda Sebastiani Rodrigues. Até os 87 anos se dedi-
cou à agricultura e foi pioneiro no plantio de trigo na região.
Durante 16 anos presidiu o Sindicato Rural Patronal de Tatuí
e foi delegado da Federação de Agricultura do Estado de
São Paulo (Faesp). Participou ativamente de clubes de ser-
viços e do Conseg – Conselho de Segurança de Tatuí.

Entrega de certificado para Telmo Convento.

O aniversariante com filhos, genro e noras.
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PRIMEIRO OLHAR
Dra. Teresa Rocha Leite Haudenschild prepara

seu livro intitulado “Primeiro Olhar”. O lançamento
deverá ser  em outubro e versa sobre suas pales-

tras e congressos na área de Psicanálise. A
tatuiana é membro da Sociedade Brasileira de
Psicanálise de São Paulo e ministrou muitos
cursos  na Asseta – Associação de Ensino

Tatuiense, em Tatuí.


