Gente
GOVERNADORA DO LIONS EM TATUÍ

A governadora distrital Maria Luiza e a presidente do Lions de
Tatuí, Aparecida Maria, na noite festiva.

Reunião no Lions Clube teve presença da diretora internacional
Rosane Teresinha.

Novos associados tomaram posse no Lions durante a festiva.

LEO Clube também empossou novos sócios

Governadora no café da manhã.

Maria Luiza visita o Lar São Vicente de Paulo de Tatuí.
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ANIVERSÁRIO DO GONZAGA

Gonzaga com Maria José e as filhas Alessandra e Juliana.

Juventude Tucana levou o seu abraço ao ex-prefeito.

PSDB Mulher e ex-conselheiras do Fusstat também presentes.

Dia 25 de setembro, a governadora do Distrito LC-2 do
Lions Clube, Maria Luiza da Cunha Marques (Malu), visitou Tatuí
acompanhada por seu esposo
Roberto João Genta e Wilma
Paolieri Vieira. Os dirigentes foram recepcionados com um
café da manhã na sede do Lions
e cumpriram uma agenda de visitas, ao lado da presidente do
clube de Tatuí, Aparecida Maria
Millen de Miranda, seu esposo
Tirson José Antunes de Miranda
e um grupo de sócios.
A governadora distrital esteve na Prefeitura, onde recebeu
do prefeito José Manoel Corrêa
Coelho (Manu) o decreto de “Visitante Ilustre”. Em seguida,
Maria Luiza visitou a Câmara
Municipal e foi agraciada com
uma placa pelo presidente da
Casa,
vereador
Wladmir
Faustino Saporito. Depois a comitiva visitou o Banco de Sangue
“Fortunato Minghini” da Santa
Casa, que recebe auxílio do
Lions Clube, e inaugurou, na
Praça Martinho Guedes (Santa),
o obelisco restaurado e idealizado por Duílio Sancinetti, para as
comemorações de 60 anos do
Lions de Tatuí. A visita prosseguiu
no Lar São Vicente de Paulo,
onde o presidente Ivan Rezende
mostrou a reforma que ocorre no
local, graças a uma doação do
Lions com a renda obtida na “Noite de Gala”, realizada no Teatro
“Procópio Ferreira”. A governadora e sua comitiva almoçaram no
Restaurante “O Costelão”.
No período noturno, houve
reunião festiva no Lions, que
teve a sede decorada especialmente por Rolando Soares.
Prestigiaram a reunião várias
caravanas vindas da capital e

interior do Estado, dirigentes e
ex-dirigentes do clube de serviços e muitos convidados. Destaque para Rosane Teresinha
Jahnke, de Santa Catarina, diretora internacional 2008/2010
e candidata à 3ª vice-presidência internacional.
A saudação à governadora foi
feita por Hélio Loretti, que também homenageou as associadas e o Lions de Tatuí, pelos 60
anos de serviços prestados à
comunidade. Durante a reunião,
tomaram posse novos sócios
do Lions Clube (Telma Cristina
Tomitão de Oliveira, Claudimir
Rogério Silva e Marcelo Coelho)
e do LEO Clube, entidade que
congrega os jovens ligados ao
Lions (Yasmin Amaral Silva,
Beatriz Caroline de Paula, Thais
Luar de Oliveira Vallerine, Isaque
Fagundes Filho e Laine
Domingues Coelho).
A governadora entregou
“Chevrons”, correspondentes ao
tempo de filiação e atuação no
Lions Clube aos sócios José
Urso Sobrinho (50 anos), Antonio de Camargo Barros (45
anos), Adauto Pereira Sobrinho
(20 anos), Paulo Roberto Gonçalves (15 anos), João Abílio de
Sá (10 anos) e Mário Celso
Pavanelli (10 anos). Em seu
discurso, Maria Luiza relatou as
metas para sua gestão e agradeceu a recepção em Tatuí.
Houve ainda premiação às caravanas. A mais numerosa foi a
de Boituva e a mais distante de
São Miguel Paulista. A noite foi
animada com uma seleção musical apresentada pelo coral do
Lions Clube, regido por Maria
Ângela Mendes de Almeida, e o
jantar preparado por Eleodoro
Camargo e Marli.

NOVA UNIDADE DA COOP

Alexandre, Orlando Teles e Roque Bráulio Antunes com
Gonzaga.

Dia 20 de setembro, a diretoria da Coop ofereceu coquetel para
cerca de 300 convidados para inaugurar sua nova unidade em Tatuí,
na Fábrica Santa Adélia, em prédio tombado pelo Conselho de
Defesa do Patrimônio Histórico. O prédio onde está instalado o
novo empreendimento comercial é de titularidade de Lupércio
Almeida Neto. A inauguração foi feita por Márcio Francisco Blanco
do Valle, sócio-fundador Milton Ferriani e Alex de Souza, representante da OCESP. Segundo a assessoria da Coop foi investido cerca
de R$ 20 milhões para a reforma do prédio, mantendo as características da antiga fábrica.

ANIVERSÁRIO
Dia 5 de outubro, dr.
José Rubens do Amaral
Lincoln foi cumprimentado pelos seus amigos
e familiares pela passagem de seu aniversário.
O ministro Celso de
Mello, do STF, fez
questão de ligar para
desejar muitas felicidades em sua nova idade.
Parabéns da coluna
Gente.

Luiz Paulo, professor Mesquita, Gonzaga e professora Mina.

Dia 30 de setembro, Luiz Gonzaga Vieira de Camargo comemorou 69 anos. Amigos e familiares foram ao seu escritório político cumprimentar o ex-prefeito. Gonzaga agradeceu a
todos o carinho recebido ao longo do dia. Em um vídeo, postado nas redes sociais, o aniversariante faz uma saudação
especial aos funcionários municipais, pois muitos deles o
parabenizaram pela data.

DEVOÇÃO A
SANTO FREI GALVÃO
Paulo Fernandes Pires
Filho e Cláudio Fontana,
devotos de Santo Frei
Galvão, convidam os amigos de Tatuí para as festividades religiosas dedicadas ao primeiro santo brasileiro. No período de 12 a
15 de outubro, 16 horas,
haverá missas no Mosteiro de Luz, em São Paulo.
Paulinho já difundiu a obra
de Santo Frei Galvão em
Tatuí. No Jardim Santa Rita
existe uma igreja dedicada
ao santo e o Santuário
Diocesano de Nossa Senhora da Conceição possui uma imagem e uma
das âmbulas utilizadas no
dia 11 de maio de 2007,
quando o Papa Emérito
Bento XVI, durante sua visita ao Brasil, canonizou
Santo Frei Galvão.
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