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ENCONTRO ESTADUAL DO MFC
Neste sábado (12) e

domingo (13), o Movimento
Familiar Cristão (MFC)

promove encontro estadual
em Tatuí com o tema “MFC e

seu papel na sociedade”.
Este grupo da Igreja Católica
atua na construção de uma
sociedade mais justa, que
permita às famílias realiza-
rem plenamente suas fun-

ções, humanizar e
evangelizar. E também
elabora e aprimora uma

política social familiar que
responda às necessidades

básicas de educação, saúde,
habitação e lazer. Na foto,

uma atividade social do MFC
no Clube da Terceira Idade

em Tatuí.

BOITUVANA

No período de 3 a 6 de setembro, o prefeito Edson Marcusso foi
o anfitrião na Boituvana 2015. Durante este período, o município
vizinho apresenta desfile cívico, shows e muitas outras atrações.
Boituva experimenta grande desenvolvimento mesmo com a crise
e projeta-se nacionalmente através do paraquedismo. Um dos pon-
tos importantes das comemorações foi  na quarta-feira (2), o En-
contro Itinerante de Negócios de Boituva. Nivaldo Assis, secretário
municipal, declarou que Boituva enfrenta os efeitos da crise “e as
dificuldades são grandes, mas a gente é guerreiro”. A Prefeitura
informa que “apesar da crise, Boituva apresenta crescimento na
abertura de empresas”.

FALECIMENTO

Dia 6 de setembro, faleceu o reverendo Nilson Salles, que já
exerceu o ministério na Igreja Presbiteriana de Tatuí. A notícia foi
dada pelo reverendo Mauro Sérgio Aiello e este informa que “sua
enfermidade roubou-lhe pouco tempo de sua preciosa vida”. Nilson
Salles deixa a esposa Divina Salles (na foto) e filhas Priscila, Sandra
e Ana.

Nivaldo Assis secretário municipal no Encontro Itinerante de Negó-
cio de Boituva.

CURSO DE PANIFICAÇÃO

O Lions Clube de Tatuí promove curso de panificação em sua
sede social, na Rua 7 de Setembro, na Vila Dr. Laurindo. Dia 1º de
setembro, a aula foi ministrada por Arlete Macris Ananias, integran-
te do Lions e do Fundo Social de Solidariedade de Tatuí. O curso
visa capacitar suas alunas para conquistar mais uma fonte de ren-
da familiar e aumentar seu orçamento doméstico.

IDADE NOVA

Adriano, Arnaldo, Pingo, Wendell, Waldir e outros convidados.

O aniversariante Adriano co-
memora 60 anos.

Adriano e suas tias Li e Nenê.

Adriano, com sua esposa Denilze, irmãs e convidados.

No domingo (6),
Adriano Ovídio

Rodrigues reuniu
familiares na Fazenda
Bom Jesus de Quadra

para comemorar
seus 60 anos.

Parabéns da Coluna
Gente. Adriano e Tuco, filho do Pin-

go.

INTERODONTO EM TATUÍ

No período de 4 a 9 de setembro, a cidade de Tatuí sediou a
Interodonto 2015. Os jogos foram na A.A.XI de Agosto e o evento
contou com a participação de alunos das dez melhores faculdades
de Odontologia do estado de São Paulo. No período houve uma
interação entre os participantes com participações em festas e dis-
putas de futebol de salão, volei, basquete, handbal , atletismo, na-
tação, truco e tenis de Mesa. Futebol de campo foi só para categoria
masculina.

NO CLUBE DE CAMPO

Neste sábado (12),
21 horas, Rafael Cortez
apresenta-se no Teatro
Procópio Ferreira, do

Conservatório de Tatuí. O
humorista mostra seu show

“De tudo um pouco” e
promete ser um bom

espetáculo. Cortez faz
carreira no CQC da Band.

RAFAEL CORTEZ
 EM TATUÍ

NAS BALADAS

FOTOS:   José Renato.

Dia 25 de setembro, a dupla Matogrosso e Mathias apresen-
ta-se no Clube de Campo de Tatuí. Estes cantores sertanejos
são da década de 1970 e começaram a carreira como João
Batista Bernardo, o Matogrosso, e Anísio Roberto de Carvalho, o
Mathias.

Vanessa, Bianca e Tamires.

Fabiola, Laura e Flavinha.

Viviane e Laura.

Bianca, Camila, Juliana e Roberta.


