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DIA DOS PROFESSORES

Dia 13 de outubro, o grupo “Seresta com Ternura” fez uma ho-
menagem especial ao Dia dos Professores, no Clube da Terceira
Idade. O evento teve participação especial do Museu Histórico Pau-
lo Setúbal. Sua direção entregou rosas e certificados aos professo-
res presentes. As fotos são do site do Museu Histórico de Tatuí.

Homenagem aos professores no Clube da Terceira Idade. Maria Inês e seresteiros prestam homenagem aos professores.

Seresta pelo Dia dos Professores.

O Fundo Social de Solidariedade, o Museu Histórico
de Tatuí e outras entidades contribuíram para colorir de
rosa a cidade de Tatuí durante o mês de outubro. Desta-
que para a palestra sobre prevenção do câncer de mama
proferida pela  psicóloga Luciana Holtz, do Instituto de
Oncologia de São Paulo, e o lançamento do livro “Você
me viu por aí?”, da escritora Cristiana Castrucci. As fotos
são do facebook de Raquel Fayad, diretora do Museu His-
tórico de Tatuí.

TATUÍ FICA ROSA

Outubro Rosa no Museu Paulo Setubal.

Familia Camargo Barros prestigia palestra de Luciana.

Raquel e escritora Cristiana Castrucci.

Prefeitura promove campanha do Outubro Rosa.

Grupo de Escoteiros Tupancy na campanha Outubro Rosa.
Foto de Fernando Foster.

JOVENS FAZEM O BEM

Dia 18 de outubro, jovens do LEO Clube de Tatuí servi-
ram uma feijoada com renda destinada à Liga Tatuiana de
Assistência aos Cancerosos (Litac). O evento foi animado
por Dijane Paixão e Betinho Violeiro. Todas as pessoas
que participaram do almoço receberam mensagem e laço
cor de rosa, alusivos à campanha “Outubro Rosa”, destina-
da a prevenir o câncer de mama.

Feijoada em prol da Litac.

GENTE NOVA
Dia 7 de outubro, nas-

ceu o garoto João
Guilherme, filho de Ana
Tereza Cruz Foizer e
Guilherme Foizer. Ele
recebe as boas vindas

de seus avós José
Orlando e Deise e das

bisavós Terezinha
Camargo Cruz e Olga

Benavides.

Advogado Neto Cruz e seu
sobrinho João Guilherme.

IDADE NOVA
Dia 14 de outubro, o

engenheiro agrônomo Ari
Camargo comemorou

idade nova e foi cumpri-
mentado por amigos e
familiares. Ao Arizinho,

melhor goleiro de Tatuí, os
cumprimentos da

coluna Gente.

Jeane, Roseli, Juliana, André e Dete comemoraram aniversá-
rio de Ari.

 ANIVERSÁRIO

Dia 17 de outubro, Beatriz Soares Amaro, diretora da ETEC
“Salles Gomes”’, comemorou mais um aniversário ao lado do jor-
nalista Christian Camargo e seus filhos. A coluna Gente parabeniza
a aniversariante.

CONCURSO MUSICAL
“VOZ E VIOLÃO”

Na quarta-feira (14), na sede
social do Lions de Tatuí, a Co-
missão de Educação do clube
de serviços, dentro da 9ª edição
do “Projeto Cidadania”, organi-
zou o concurso de interpretação
musical “Voz e Violão”. A ativida-
de teve a participação de alunos
das Escolas Estaduais “Barão
de Suruí”, “José Celso de Mello”,
“Chico Pereira” e “Lienette
Avalone Ribeiro” e da ETEC
“Salles Gomes”.

Quinze apresentações, ape-
nas com utilização de voz e vio-
lão, foram avaliadas pelo corpo
de jurados, formado por Vilma
Pacheco de Medeiros, Jarbas
Sobral Neto, Pedro Paulo Leite
de Paula, Dorival Roseiro, Fran-
cisco de Souza Bueno e Sandro
Márcio do Rosário. A animação
ficou a cargo do radialista e locu-
tor André Aguiar.

O vencedor do concurso foi
Rhamon de Castro Malheiros,
da Escola “Chico Pereira”. Em 2º

Equipe de trabalho do Lions acompanha o concurso musical.

lugar ficou Rafaela de Paula
Sperandio, também do “Chico
Pereira”, e o 3º lugar foi de
Thiago Vinícius Guimarães, da
Escola “José Celso de Mello”. Os
estudantes receberam troféus e
brindes e os representantes das
escolas ganharam certificados.
A premiação foi entregue pela
presidente do Lions Clube,
Aparecida Maria Millen de
Miranda.

A presidente da Comissão de
Educação, Alzira Farah Loretti,
falou sobre as atividades desen-
volvidas pelo Lions e agradeceu
a participação e presença de di-
retores, professores e coordena-
dores escolares, pais, amigos e
convidados dos alunos. Hélio
Loretti apresentou aos estudan-
tes os jovens que integram o LEO
Clube e seu trabalho junto à co-
munidade. O evento terminou
com novas apresentações mu-
sicais e um lanche servido a to-
dos os presentes.

Aparecida Maria, presidente do Lions, premia o vencedor Rhamon.

Alunos participantes do concurso promovido pelo Lions Clube.

Representantes das escolas foram agraciados com certificados.


