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NAS BALADAS

VISITA DO GOVERNADOR DE ROTARY
Na semana passada, o go-

vernador Seiko Goya e sua mu-
lher Maria José Duarte Goya fo-
ram recepcionados em Tatuí pelo
Rotary Club de Tatuí, presidido
por Oscar Sallum Filho, e Rotary
Tatuí Cidade Ternura, sob a pre-
sidência de Rubens Leite de
Paula. Acompanhado de
rotarianos da cidade, Goya visi-
tou a Prefeitura Municipal, Marco
Rotário na Avenida Sales Gomes
e Rádio Notícias de Tatuí. Em vi-
sita à Casa do Bom Velhinho, os
dirigentes dos Rotary tatuiano
lançaram a pedra fundamental
para construção de um refeitório
aos internos da entidade. O go-
vernador e sua mulher foram
recepcionados com noites festi-
vas na sede do Rotary, na Rua
Santa Terezinha.

Governador Seiko Goya visita marco do Rotary. Goya visita Rádio Notícias.

Rotarianos exibem diplomas. Rubens Leite, Goya, Ana Virgínia e Maria José Duarte Goya.

Solenidade oficial no Rotary Ternura, presidida por Rubens Leite de Paula.

IDADE NOVA

Dia 17 de agosto, Maria
Cavina, do Grupo Espírita Amélia
Nogueira, de Cesário Lange,
comemorou idade nova e rece-
beu os parabéns de amigos e
familiares. A comemoração foi
registrada pela lente da máqui-
na do fotógrafo Fernando Foster.

ESCOTEIROS
NO ELO NACIONAL

Dias 15 e 16 de agosto, escoteiros do Grupo Tupancy, de Tatuí,
participaram do 26º Elo Nacional em Salto de Pirapora. Nesta ativi-
dade, os escoteiros desenvolvem conhecimentos nas áreas física,
intelectual, emocional, social e vivenciam a fraternidade escoteira
para construção de um mundo melhor. Fernando Foster, que regis-
trou o evento em foto, informa que três conceitos embasam e inspi-
ram o evento: energia, inovação e hamonia.

Jovens do Tupancy às 5 horas da manhã.

Fábio Soares Vieira coordena
26. Elo Nacional.

Escoteiro João Pedro Assunçao.

TATUIANOS EM CERQUILHO

Dia 20 de agosto, tatuianos foram prestigiar a apresentação da
Banda Municipal de Laranjal Paulista, sob a regência do maestro
Fúlvio Scarme, no Teatro Municipal de Cerquilho. No repertório as
músicas “Primavera” e “Regina” do compositor tatuiano Bimbo Aze-
vedo.

EXPOSIÇÕES NO MUSEU

A artista plástica Raquel Fayad colocou em cartaz duas exposi-
ções no Museu Histórico de Tatuí, na Praça Manoel Guedes, 98.
“3x4 Tangerina Bruno” e “O Alinhavo das Memórias”, com Nádia
Barbosa, ficam em cartaz até do dia 20 de setembro. A visita pode
ser feita de terça-feira a sábado, das 8h30 às 17 horas e sábado,
domingo e feriados das 8h30 às 18 horas.

NO CONSERVATÓRIO

Dia 19 de setembro, 13h30, a cantora e violonista Lala Nelly
(foto) coordena evento denominado “Voz e Corpo: da Fala ao
Canto”, no Salão Villa-Lobos, no Conservatório, na Rua São
Bento, 415, em Tatuí. São cinqüenta vagas com preferência
para atores ou pessoas com experiência em artes cênicas.

Na quarta-feira (19),
associados do XI de

Agosto participaram de
mais uma ação benefi-

cente, com a doação de
alimentos para a Santa
Casa de Misericórdia de
Tatuí. Os víveres foram
arrecadados juntos aos
atletas que participam

de treinamentos e jogos
da equipe de futebol dos

associados agostinos.
Todos os meses, este

grupo procura realizar
uma ação social e

beneficiar entidades
filantrópicas.

DOAÇÃO DE ALIMENTOS

 HUMOR EM TATUÍ
Dia 12 de setembro,

Rafael Cortez estará em
Tatuí.  Desta vez, ele não
vem por causa de atraso
em construção de ponte

ou outra obra. Às 21
horas, o humorista

apresenta-se em show
de humor no Teatro

Procópio Ferreira. Ver
preços na bilheteria do

teatro na Rua São Bento,
próximo à Rodoviária.


