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DESFILE AINDA REPERCUTE

O tradicional desfile cívico
do dia 11 de agosto, data que
Tatuí completou 189 anos, ain-
da repercute na comunidade.
Através desta apresentação, a
comunidade  conhece como
nossos antepassados se pre-
ocuparam com o futuro da ci-
dade e a dotaram de
infraestrutura básica para tor-
nar a Tatuí dos dias atuais.
Enfim, são 189 anos de lutas
e muito trabalho de nossos
antepassados para tornar Tatuí
pujante. Bons governantes de-
vem conservar este patrimônio
e as conquistas nos quase du-
zentos anos de história.

Raul Vallerine e família no defile do dia 11 de Agosto. Ivan Rezende e colaboradora Ana, representando o Asilo no dia 11
de agosto.

Ubirajara Feltrin, diretor do Lar
Donato Flores. Esta instituição
foi construída com o fundo de
panelas por tatuianos abnega-
dos (Cantina do Lar).

AINDA A REPERCUSSÃO
DE MÁRIO EDISON

Ainda repercute nos meios sociais de Tatuí a apresentação
do pianista Mário Edison Camargo Farah no dia 9 de agosto, no
Teatro Procópio Ferreira. Neste dia foram comemorados 60 anos
do Lions Clube de Tatuí e 110 anos do Lar São Vicente de Paulo
(Asilo).

Denise Cristina Cuziol Scarne e Fúlvio com a atriz Vera Holtz no
show de Mário Edison.

Família Corradi Azevedo no show do pianista Mário Edison.

Mirela, Zé da Pizza, dona Dina e seu Giuseppe Arena prestigiam
show de Mário Edison.

 ANIVERSÁRIOS

O fotógrafo Fernando Foster registrou a comemoração dos
aniversários de Ottávio Lisboa, 4 anos, e seu irmão Gustavo,
10 anos. O irmão mais velho Victor Antonio também aniversa-
riou dia 2 de agosto. Eles são filhos de Cristiane e Arlindo
Antonio Lisboa.

Antonio Arlindo Lisboa e Cristiane Lisboa na hora do “Para-
béns Pra Você” para os filhos Ottávio e Gustavo Lisboa

Cristiane, Antonio e família em festa.

Na sexta-feira (14), ocorreu
a 2ª reunião de serviços do
Lions Clube de Tatuí, na ges-
tão 2015/2016, sob a presidên-
cia de Aparecida Maria Millen
de Miranda. Durante o encon-
tro, houve homenagem ao “Dia
dos Pais”, através do associa-
do Raul Vallerine. A instrução
leonística foi feita  por Caeta-
no Galdi Neto, designado pela
Governadoria do Distrito LC-2,
da qual o Lions de Tatuí faz
parte, como “coordenador do
centenário”. Ele será um dos

LIONS EM AÇÃO

JUBILEU DE PRATA
Na semana passada,

em um culto na Igreja
Evangélica de Pinheiros
(IEP), de Tatuí, o pastor
Euclydes Ferreira Júnior
(Clidão) comemorou 25
anos de unção pastoral.
Euclydes, popularmente
chamado de Clidão, foi
vereador, exerceu diver-

sas atividades empresari-
ais e por seis anos

comandou o Departamen-
to Comercial do Jornal

Integração. Ao pastor, as
bençãos para que conti-
nue em sua jornada de

evangelição. Parabéns da
coluna Gente.

Euclydes Ferreira Júnior, ao
lado de sua esposa Cida, co-
memora unção pastoral.

responsáveis pelos preparati-
vos das comemorações dos
cem anos de serviços do Lions
Internacional em 2017.

Na sequência, o presiden-
te do LEO Clube de Tatuí,
Jonatha William de Oliveira
Ribeiro, agradeceu a todos que
se fizeram presentes em sua
posse, ocorrida na cidade de
Jundiaí, e apresentou seu pla-
nejamento para os próximos
meses. A presidente do Lions
falou em seguida e agradeceu
os associados pelo êxito da

“Noite de Gala”, no Teatro
“Procópio Ferreira”, do Con-
servatório, pela colaboração
recebida na realização do “ba-
zar da economia” e participa-
ção no desfile cívico do ani-
versário de Tatuí, no dia 11 de
agosto. Aparecida Millen de
Miranda recebeu presentes da
diretoria social, pela passa-
gem de seu aniversário. O jan-
tar de encerramento foi prepa-
rado pelos “chefs” Camargo e
Marli, auxiliados por “Boca” e
Dilza.
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NO TATUÍ FEST

Neste sábado (22), 16 horas, haverá a apresentação de
“Minions – Aventuras no Teatro”. A produção informa que
são “os amarelinhos que conquistaram o mundo depois de
Meu Malvado Favorito e Meu Malvado Favorito 2”. Os in-
gressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro por R$
30,00 inteira e R$ 15,00 meia entrada para crianças de 3 a
12 anos, estudantes com carteirinha, funcionários públicos
e idosos.

NO TEATRO
PROCÓPIO FERREIRA

Fotos: Fernando Foster

PARABÉNS
Dia 18 de agosto, José Orlando da Cruz completou 63 anos.

Ele foi cumprimentado por familiares, amigos e colegas da
Câmara Municipal de Tatuí. Parabéns da coluna Gente.


