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REUNIÃO FESTIVA

Na sexta-feira (28), o Lions Clube de Tatuí realizou a reunião
festiva de agosto, com homenagens aos colaboradores da “Noite de
Gala”, ocorrida no Teatro “Procópio Ferreira”, do Conservatório. Na
ocasião, Jhonata Willian Ribeiro, presidente do LEO Clube, que con-
grega jovens, deu posse à diretoria para a gestão 2015/2016, com
Tainá de Lara (secretária) e Maria Fernanda Fiuza Vioto (tesoureira).
Três jovens passaram a integrar este clube: Thainara Vieira, Victor
Lisboa e Mariana Vieira de Camargo. O ex-presidente do Lions, Pau-
lo Roberto, acompanhado por sua esposa Ivonete, recebeu do Lions
Internacional um “sponsor”, honraria concedida pelo aumento do
número de associados. Na mesma reunião, Adauto Sobrinho e Izualdo
de Marchi foram agraciados com o “pin” de colaboradores da Funda-
ção Lions. Houve também homenagens aos pais e aniversariantes,
com o sorteio de um bolo, recebido por Edílson Miranda Franco. O
encontro foi animado pela música de Jarbas Sobral Neto (Jarbinhas)
e da dupla Ednei e Juliana.

POSSE NO INTERACT
No sábado (29), com a pre-

sença de Oscar Sallum Filho,
presidente do Rotary, novos
membros foram empossados
no Interact Club de Tatuí. O
Interact é um grupo de adoles-
centes de 12 a 18 anos, patro-
cinados pelo Rotary Club, em
que o principal objetivo é ten-
tar ajudar a sociedade de uma
forma simples, com campa-
nhas, doações, visitas
a creches e hospitais, entre
outras coisas para melhorar,
do meio-ambiente à saúde da
população carente.

EM INDAIATUBA

Na quarta-feira (26), um grupo de sócios do Lions de Tatuí
esteve presente em Indaiatuba, para prestigiar a visita oficial
da governadora distrital Maria Luiza (Malu). Na oportunidade, o
LC Tatuí conquistou o troféu de “Caravana Mais Numerosa”,
que foi recebido pela  presidente do clube, Aparecida Maria
(Cida).

No sábado (29), o Movimento Familiar Cristão realizou um
jantar festivo no Clube Renascer da Terceira Idade. Vários ca-
sais compareceram para prestigiar o evento. A cozinha esteve a
cargo do chef João Cassandre.

Chef Cassandre e o pessoal de apoio do MFC.

Mulheres do MFC trabalharam no evento.

Roberto Custódio da Silva e Anselmo Pilon e suas esposas
prestigiaram o evento.

Marcelo Alciati e esposa.Chef João Cassandre e esposa.

JANTAR DO MFC

David Julian e família no jantar do MFC.

ANOS 80 E 90 NO XI
Dia 12 de setembro, 21 horas, o DJ Everaldo e Tatu Virado

prometem a quem comparecer na A.A. XI de Agosto reviver as
músicas dos anos 80 e 90 do século passado. As reservas são
na secretaria da A.A. XI de Agosto.

NO MUSEU HISTÓRICO

Dia 8 e 9 de setembro, 10 horas, pessoas interessadas podem
participar de oficina do Teatro de Revista e criação de uma pequena
peça a partir de um conto de João do Rio. E, às 15 horas, haverá a
apresentação da peça Cabeça de Papelão, da Cia. Teatro de Revis-
ta. João do Rio, em Cabeça de Papelão, narra por meio de quadros
revisteiros, a história de Antenor que, por dizer a verdade verdadeira
em vez da verdade conveniente, não é aceito em nenhum dos cir-
cuitos sociais do País do Sol, local onde vive. Cansado de não se
adequar, Antenor decide deixar sua cabeça para conserto no relojo-
eiro e coloca em seu lugar uma cabeça de papelão. O museu fica
na  Praça Manoel Guedes, 97, em Tatuí.


