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VERA HOLTZ NA FESTA DO DOCE
Na sexta-feira (10), Vera Holtz

roubou a cena na abertura da
Festa do Doce de Tatuí. A atriz
posou para fotos ao lado de ad-
miradores de seu trabalho nas
novelas da Rede Globo de Tele-
visão. No último fim de sema-
na, a Praça da Matriz foi o local
de concentração popular da ci-
dade. O público pode apreciar
muitas apresentações musi-
cais e degustar iguarias em 54
estandes, que ofereciam doces
finos, chocolates, bolos, tortas,
churros, crepes e os famosos
doces “ABC” de Tatuí. O profes-
sor Renê Fernandes, diretor de
Projetos do Centro de Empreen-
dedorismo da FGV/SP, sugere
que na próxima edição, os co-
merciantes de Tatuí também
participem do evento. Segundo
Renê, a Associação Comercial
e Empresarial de Tatuí pode se
mobilizar para que o comércio
permaneça aberto durante a
Festa do Doce. Com a mobi-

O estande de Sueli Bolos foi muito concorrido.Vera Holtz se delicia com os do-
ces de Tatuí. Foto: PM Tatuí

Trattoria Della Nonna apresentou muitas novidades em doces finos.

Secretaria da Educação Angela Sartori, Vera e Juliana Prado.

Sodiê Doces fez sucesso na Festa do Doce.

Vera Holtz foi a atração na Festa do Doce.

lização de consumidores da re-
gião para Tatuí, com certeza as
vendas do comércio aumentari-
am no período, estima o profes-
sor de Empreendedorismo. (Fo-
tos de Juliana Prado com a má-
quina de Fran Campos)

Wellinton Calixto, Davi Vieira e Yasmim Caroline representaram uma
loja de festas.

DIRETORIA DO LIONS

Na sexta-feira (10), a nova diretoria do Lions Clube, presidida
por Aparecida Maria Millen de Miranda, realizou a primeira reunião
de serviço da gestão 2015/2016, que utiliza o lema: “Servir e Com-
partilhar”. Este foi o tema das palavras proferidas por Antônio Arlindo
Lisboa, durante os “Cinco Minutos de Leonismo”. Em seguida, Raul
Vallerine prestou homenagem às avós, cujo dia é comemorado em
26 de julho, através da leitura de uma redação.

Também na reunião, Conrado Convento, eleito 1º vice-presi-
dente distrital dos LEOs Clubes, falou sobre a posse do novo pre-
sidente do LEO de Tatuí, Jhonata Willian Tomitão. Hélio Loretti rece-
beu cumprimentos por ter sido escolhido pela Governadora Maria
Luiza (Malu) como patrono do “1º Conselho Distrital”, que será rea-
lizado no próximo dia 25 de julho, na Assembleia Legislativa de São
Paulo, durante a Instalação da Governadoria 2015/2016.

A comissão do Banco de Sangue “Fortunato Minghini” e diver-
sos associados se mostraram indignados com a notícia divulgada
pela Santa Casa na imprensa, sobre a situação do referido banco.
Diante disso, decidiu-se pelo envio de um comunicado à popula-
ção, esclarecendo como o Lions Clube colabora com o Banco de
Sangue, cuja responsabilidade de manutenção é de inteira res-
ponsabilidade da Santa Casa.

DE CASAMENTO MARCADO

O advogado Renato Pereira
de Camargo e Ana Flávia
Rodrigues de Almeida estão de
casamento marcado. O edital já
foi publicado na edição do dia 4
de julho do Jornal Integração.
Renato é um dos assessores
do ex-prefeito Luiz Gonzaga
Vieira de Camargo, que já se
articula politicamente para as
próximas eleições municipais.

FESTA JULINA NO XI
Neste sábado (18), a partir das 17 horas, a Associação

Atlética XI de Agosto promove sua festa julina para associ-
ados. Os convites podem ser adquiridos na secretaria do
clube. A animação será feira pela dupla Ivan e Anderson.

FEIJOADA ÀS SEXTAS-FEIRAS

Todas as sextas-feiras, a partir das 17h30, o Rotary Club de
Tatuí comercializa suculenta feijoada com finalidade filantrópica. O
objetivo da arrecadação é construir um novo refeitório no Recanto
do Bom Velhinho, conta o rotariano Márcio Gomes da Silva. A feijoa-
da é servida para viagem a R$ 25,00 e a porção deve ser retirada na
sede do Rotary, na Rua Santa Terezinha, 71, entre a Avenida Salles
Gomes e Firmo Vieira de Camargo.

Ivan Rezende, presidente Oscar Sallum Filho e Joaquim Castanho,
responsável pelo preparo da feijoada.

MARCHA PARA JESUS

Na quinta-feira (9), grande concentração popular na Con-
cha Acústica Municipal marcou a 12ª edição da “Marcha para
Jesus”. Neste dia, milhares de jovens participaram do evento
organizado por igrejas evangélicas de Tatuí. (Fotos: Xpres/
José Renato)


