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NOITE DE GALA  NO PROCÓPIO FERREIRA

No domingo (9), o pianista
Mário Edison Camargo Farah e
sua banda foi a atração da Noite
de Gala, promovida pelo Lions
Clube de Tatuí, no Teatro
Procópio Ferreira, do Conserva-
tório Dramático e Musical “Dr.
Carlos de Campos”. Neste even-
to foram homenageados Adalto
Soares, trompetista e fundador
da extinta Banda Lyra Tatuí,
Alberto Carlos Amadio, professor
de Educação Física formado pela
faculdade de Tatuí, na década de
1970, doutor em Ciências do Es-
porte e membro da Reitoria da
Universidade de São Paulo
(USP), Júlia Martins de Souza,
farmacêutica e doutora em Bio-
química, Vera Holtz, atriz da Glo-
bo de destaque internacional e
Mário Edison, pianista e diretor
artístico do Baretto/Fasano. O
ministro Celso de Mello, decano
do Supremo Tribunal Federal
(STF), também deveria ser ho-
menageado, mas declinou do

convite em decorrência de traba-
lho na Suprema Corte, em
Brasília.

A importância de R$ 20 mil,
arrecadada com a venda dos in-
gressos, foi entregue por
Aparecida Maria Millen de
Miranda, presidente do Lions, a
Ivan Rezende, presidente do Lar
São Vicente de Paulo de Tatuí.
Este dinheiro deve ser emprega-
do em obras sociais e aos inter-
nos do Asilo, quando a entidade
completa 110 anos de atividades
no município. A platéia estava
lotada com familiares, amigos e
admiradores dos homenagea-
dos da Noite de Gala. Os
instrumentistas do show ficaram
hospedados gratuitamente no
Hotel Del Fiol, o almoço foi ofe-
recido pelo Lions, em sua sede
social, e após o evento Pedro
Vanin, proprietário da Churrasca-
ria “O Costelão”, ofereceu um
jantar aos músicos, convidados
e homenageados.

Dr. Simeão Sobral e Alberto Carlos Amadio. Ivan Rezende, presidente e representante do Asilo.

Júlia Martins de Souza. Atriz Vera Holtz e pianista Mário Edison.

COMEMORANDO 30 ANOS

No último fim de semana, o pastor Euclydes Ferreira Júnior
e fiéis de Tatuí participaram de culto em comemoração aos 30
anos da Igreja Evangélica de Pinheiros de Vila Flora. No ato foi
realizada a unção apostolar do pastor Osmil. Outra atividade
festiva na IEP, em Tatuí, foi a comemoração dos 29 anos de
atividades no município, sempre liderada pelo pastor Euclydes.

Momento de descontração e foto na Noite de Gala.

Comemoração da IEP em Tatuí.

Pastor Euclydes Ferreira na Igreja de Vila Flora.

EMENDA PARLAMENTAR
A vereadora Rosana do

Supermercado informa que o
deputado federal Guilherme
Mussi atendeu reivindicação
de Tatuí e através de Emenda
Parlamentar destina R$ 250
mil para aquisição de equipa-
mentos para a área da saúde
no município. Para Rosana,
esta conquista é de grande
importância para a saúde pú-
blica e visa agilizar exames e
cirurgias para a população.
Nas últimas eleições para a
Câmara Federal este deputa-
do recebeu muitos votos em
Tatuí. Ele cumpre seu dever
de devolver à população

tatuiana o apoio recebido na
cidade.

Deputado Guilherme Mussi,
Jeferson Farpella e vereadora
Rosana.

INAGURAÇÃO DE
MEMORIAL NO LAR

No sábado (8), a diretoria do Lar São Vicente de Paulo inau-
gurou o Memorial e Galeria de Fotos em comemoração aos 110
anos de história da entidade. Este trabalho foi realizado pelo
presidente Ivan Rezende, pesquisador Alcebíades Paes, fotó-
grafo Fernando Foster, Jorge Rizek e arte final de Thier Aquino. A
galeria será permanente e contou com a colaboração das Ir-
mãs da Providência e voluntários que prestam serviços ao Asi-
lo. Texto e fotos de Fernando Foster.

Alcebiades, professor José Coelho de Almeida, Ivan e padre Mil-
ton Rocha.

José Carlos da Silva, Ivan, Irmã Maria e Guiga Peixoto.

Ivan, Irmã Maria, madre superiora do Lar, Fernando Foster e
Alcebiades.

Irmãs da Providência descerram fita do Memorial do Lar.

Na sexta-feira (7) e sábado (8), o Lions Clube de Tatuí promoveu
o “Bazar da Economia e Brechó” em sua sede social. Foram dois
dias de trabalho intenso das associadas, para atender as pessoas
que procuravam roupas, sapatos, bijuterias, eletrodomésticos, uten-
sílios de cozinha e outros artigos em bom estado, com preços con-
vidativos. As doações para o bazar foram feitas pelos integrantes do
Lions e colaboradores e a renda obtida com as vendas será reverti-
da para os projetos sociais do clube de serviços.

BAZAR DA ECONOMIA

Hélio Loretti, Ivan Rezende, Pedro Vanin, proprietário do Costelão
e pianista Mário Edison.

“Chefs” Marli e Camargo preparam almoço no Lions para os visi-
tantes da Noite de Gala.

COMEMORAÇÃO
AO DIAS DOS PAIS

No sábado (8), Flaviana Romagnolo postou fotos e mostrou
lances do jantar em comemoração ao Dia dos Pais, na Associação
Atlética XI de Agosto. Foi mais uma boa ideia da diretoria em pro-
porcionar noites agradáveis aos associados e convidados. Rosana
Camargo de Almeida Moraes, uma das colaboradoras da
agremiação esportiva, garante que recreação no XI sempre será só
alegria.

No jantar do XI em ritmo de comemoraçAo ao Dia dos Pais.

Geraldo Correa, Elizabete Tavares e Evandro Mantegazza no XI.


