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ANIVERSÁRIO DO LAR

No sábado (1º), o Lar São Vicente de Paulo de Tatuí comemorou
110 anos de atividades. O presidente Ivan Rezende marcou a data
com o lançamento da pedra fundamental da “Praça dos Idosos”,
caminhada e plantio de palmeiras imperiais. A madre Irmã Maria
agradeceu a todos os colaboradores em nome das Irmãs da Provi-
dência e os voluntários que contribuem para o bem estar dos ido-
sos. Ao som do grupo Seresteiros com Ternura, um grande bolo foi
servido pelo aniversário do Asilo.  Neste sábado (8), às 10 horas, a
diretoria do Lar inaugura o memorial e galeria de fotos dos assisti-
dos. Às 18 horas, haverá missa solene comemorativa na capela.
Com fotos e texto de Fernando Foster.

Bolo em comemoração aos 110 anos do Lar. Ivan Rezende, presidente do Lar São Vicente de Paulo.

Internos acompanham comemoração dos 110 anos. Idosos do Lar São Vicente de Paulo em caminhada.

Inês, do Seresteiro com Ternura, em apresentação no Lar.

TATUIANOS EM JUNDIAÍ

No domingo (2), muitos
tatuianos participaram da pos-
se festiva  do Conselho do Dis-
trito LEO, na cidade de Jundiaí.
A reunião foi presidida por João
Paulo Silva para o ato de pos-
se de Paulo Henrique de Oli-
veira Souza. Com a presença
da governadora Maria Luiza e
presidente Cida Millen Antunes,
prestaram juramento e tam-
bém foram empossados
Conrado Vivi Convento (vice-
presidente), Frank Willian Ara-
újo (secretário) e Raimundo
Rocha Filho (tesoureiro).
Jhonata Willian Tomitão de Oli-

veira é o atual presidente do
Leo Clube de Tatuí. Foram ad-
mitidos ao movimento, os jo-
vens Mariana Bastos Vieira de
Camargo, Thainara Briguenti
Vieira e Victor Antônio Lisboa.

Raul Vallerine parabeniza os jovens do Distrito Leo.

Membros do Lions Clube Tatuí e Leo Clube de Tatuí na Festiva
de Transmissão e Posse do Gabinete do Distrito LEO LC-2.

FESTA DO TUPANCY

Dia 25 de junho, o Grupo Escoteiros Tupancy de Tatuí reuniu
seus integrantes e convidados para participar de festa junina na
sede da entidade. O evento foi revestido de sucesso com mui-
tas brincadeiras, comidas típicas e sorteios de prêmios. Fotos
de Fernando Foster.

Escoteiros promovem festa junina.

Grupo participa de festa junina de escoteiros.

FAZENDO O BEM

O vereador Antonio Marcos de Abreu (PP) compareceu à Santa
Casa de Tatuí para um ato de filantropia. O parlamentar entregou re-
médios e conclama a todos que colaborem com nosso único hospital
público. Segundo consta, quem tem trabalhado muito pela Santa Casa
é a madre Graça, irmã do frei Bento, novo gestor do hospital. Ela visita
o comércio, explica a situação precária em que se encontra a Santa
Casa. Observadores informam que a religiosa, também enfermeira
padrão, está sendo muito bem recebida em seu trabalho.

VIRADA CULTURAL
DA JUVENTUDE

No sábado (25), Magaldi Produções apresentou o show “Elton
John Tribute” no Teatro Procópio Ferreira, em Tatuí. Rogério Martins
interpretou o ídolo britânico acompanhado por uma banda. O cover
de Elton John chega próximo à perfeição, observa o fotógrafo
Fernando Foster, que acompanhou o show.

EM USHUAIA

Dia 9 de julho, o engenheiro Carlos Roberto Soares de Oliveira
e Maura Sueli de Oliveira voltaram de viagem a Ushuia, na Terra do
Fogo, na Patagônia Argentina. Este território é conhecido como o
fim do mundo. Na foto, o casal tatuiano em pose especial para a
Coluna Gente.

ELTON JOHN TRIBUTE

CLUBE DE MÃES

Na segunda-feira (3), o Clube de Mães “Vera Peixoto” iniciou
suas atividades com a direção de Lindalva Domingues Millen e as
colaboradoras Isabel Cresciúlo, Neusa Dantas e Maria Del Car-
men. A entidade oferece cursos e conta com o auxílio de voluntárias
em seu trabalho em prol da comunidade. Esteve presente Aparecida
Millen de Miranda, presidente do Lions Clube de Tatuí.

Neste sábado (8), das 11 às 23h59, o Grupo Práxis
promove a Virada Cultural da Juventude na Concha Acústica,
em Tatuí. Os organizadores informam que na festa haverá
churrasquinho, esfihas, doces e outras guloseimas a preço
bem baixo. De acordo com a programação, apresentam-se
as seguintes atrações: Manilha Velha, Vodka Joe Lendária,
Stupid, Rock na Veia, Yiê, Erne Emi Banzar, Rapper Way,
Puppa Kanda, Visel MC, Alternativa P, Só Maluco Sagaz,
Grupo Teatral dos Horrorosos e Grupo de Dança Rosinha
Orsi.


