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FESTA JUNINA NO COLÉGIO OBJETIVO

Como sempre o Colégio
Objetivo de Tatuí organizou
sua tradicional festa junina
com a presença de pais e

alunos. A animação foi total e
não faltou a tradicional

quadrilha, comidas típicas e
alunos vestidos à caráter.
Fotos de André Loretti e

alunos do curso de fotografia
Asseta Pólo Impacta.

Alunos do colégio participam da festa. As caipirinha do Colégio Objetivo de Tatuí.

Noivas participam da festa do Objetivo.

Professoras e alunos do Colégio Objetivo na festa caipira.

Mães participam da festa.

ÚLTIMA REUNIÃO DO LIONS

Na sexta-feira (12), ocorreu a última reunião de serviço da
gestão 2014/2015 no Lions Clube de Tatuí, presidida por Paulo
Roberto. Em comemoração ao “Dia dos Namorados”, as espo-
sas dos sócios receberam botões de rosas, oferecidas por seus
maridos. A instrução ficou a cargo de Hélio Loretti, que abordou
o tema: “protocolo leonístico” e esclareceu dúvidas dos novos
associados.

Na ocasião, Raul Vallerine recebeu um “pin”, em razão do
trabalho de “abrir as portas” do leonismo a novos sócios. O
presidente Paulo Roberto e sua esposa Ivonete receberam das
mãos de Alzira Loretti, relações públicas do clube, um álbum
contendo todas as notícias das atividades realizadas pelo Lions
na gestão 2014/2015. Por fim, Marli Sebonchini entregou ao
presidente a flâmula do Lions de Tatuí, premiada em 1º lugar no
concurso realizado durante a convenção do Distrito LC-2.

DOAÇÃO DE ENXOVAIS

Na segunda-feira (1º), a comissão feminina do Lions Clube
entregou enxovais para várias mães de recém-nascidos na
Maternidade “Maria Odete Azevedo”, da Santa Casa de Tatuí. Os
enxovais foram doados por sócias do clube de serviços, pelo
presidente do Lions Clube, Paulo Roberto, e por sua esposa,
Ivonete.

Paulo Gonçalves preside sua última reunião de serviço da atual
gestão.

POSSE NO ROTARY
Na próxima sexta-feira

(26), às 20 horas, o Rotary
Club de Tatuí irá realizar a
solenidade de posse do
novo presidente e conselho
diretor para o ano rotário
2015/2016. Na oportunida-
de, Oscar Sallum Filho as-
sumirá a presidência des-
se importante clube de ser-
viços. A cerimônia ocorrerá
na sede do clube, na Rua
Santa Terezinha, nº 71.

NA TRATTORIA
VITÍMAS DO TEMPO

Comemoração do aniversário de dona Zuma.

Dia 10 de junho, dona
Zuma Salatti Visciglia

comemorou idade nova. No
domingo passado,  familia-
res se reuniram na Trattoria

Della Nonna para dar os
parabéns à aniversariante.

Dona Zuma comemora seu
aniversário.

ANIVERSÁRIO
Dia 13 de junho, João

Prior comemorou 70
anos e recebeu os

parabéns de amigos e
familiares. Felicitações

da coluna Gente.

Na quarta-feira (24),
Joana Juremeira Goehring,
assídua leitora deste sema-
nário, comemora aniversário
e recebe os parabéns de
seus familiares e amigos. A
coluna “Gente” também a
cumprimenta.

PALESTRA NO TERNURA

ANIVERSÁRIO

O palestrante José Luiz Vieira de Paula e presidente Walkyria.

Na semana passada,
José Luiz Vieira de Paula foi o
convidado para falar sobre
meio ambiente no Rotary Club
Tatuí Cidade Ternura. A presi-
dente Walkyria Beltrami rece-
beu José Luiz e na mesma
reunião Wellinton Hoshino fa-
lou sobre sua participação na
Conferência do Rotary Interna-
cional, de 6 a 9 de junho, em
São Paulo. Também presen-
tes Claudete e Augusto Lopes
do Rotary de Araçoiaba da Ser-
ra.  Foto e texto Fernando
Foster.

Claudete Lopes do Rotary de
Araçoiaba da Serra.

ENCONTRO DE PALMEIRENSES

No domingo (14), aconteceu na A.A. XI de Agosto o “1º
Encontro de Palmeirenses de Tatuí”. Muita gente compare-
ceu para prestigiar o evento, que contou ainda com a parti-
cipação de ex-jogadores, como César Lemos, Velloso,
Sérgio e Amaral. Presença marcante de Paulo Fernandes
Pires Filho (segundo maior palmeirense tatuiano, o pri-
meiro é o Kiko Barth) e Leo Altafini Filho, conselheiro do
Palmeiras. No evento, as cores vermelha e preta do XI fo-
ram substituídas pelo verde e branco do clube paulista.
Um dos organizadores do evento foi Renato Pereira de
Camargo.

Léo Altatinia e Paulo Fernandes Pires Filho.

Os palmeirenses Renato Camargo, João Renato, Christian
Pereira e João Pedro Amaro Garcia.

COM PELÉ
Aroldo Rosa

da Silva foi colega
de Pelé na facul-
dade em Santos.
Na foto postada
por Raquel Orsi
Rosa, Aroldo apa-
rece ao lado do
maior jogador de
futebol de todos
os tempos, o insu-
perável Edson
Arantes do Nasci-
mento. É uma bela
recordação ao
lado do ídolo do
futebol mundial.

FOTOS:   José Renato.

NAS BALADAS

Larissa e Vitória.

Alessandra e Priscíla.

Luiz, Larissa e Jéssica.


