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NA ACE DE TATUÍ
No sábado (10), o empresá-

rio Alencar Burti, presidente da
ACE de São Paulo e da Federa-
ção de ACEs do estado, esteve
na Associação Comercial de
Tatuí e foi recebido pela direto-
ria, comerciantes e presidente
Lúcia Paes Bonini Favorito. Burti
possui empreendimentos no
município há muitos anos e trou-
xe uma mensagem de otimis-
mo aos comerciantes que atra-
vessam uma crise econômica
e política no País. Também pre-
sentes no evento Claudia Fiúza
Cancian, presidente da ACE de
Boituva, Marisa Vieira Grandino,
de O Boticário, Eric Proost, da
Antuérpia Turismo,  e prefeito
José Manoel Correa Coelho. No
mesmo dia, a ACE realizou um
evento especial para entrega de
cupons na Praça da Matriz, para
homenagear o Dia das Crian-
ças. Fotos Ananda Alves. Alencar Burti em visita à ACE de Tatuí.

Bonini, Burti e colaboradores da ACE de Tatuí.

MANHÃ DE LAZER

Dia 11 de outubro, para comemorar o Dia das Crianças (12/10),
o Lions Clube de Tatuí coordenou uma manhã de lazer na Praça
Ayrton Senna. Presentes o Grupo de Escoteiros Tupancy, integran-
tes do LEO Clube. O evento contou com o apoio da Comissão de
Esportes do clube, houve distribuição de pipoca, algodão doce e
proprietários do Bar Degão distribuíram cachorros quentes e sa-
quinhos com doce para a criançada.

Marli e Renato Santos.

Organizadores da Manhã de Lazer. Representantes do Bar Degão distribuiram cachorros quentes.

Até bruxa teve presente na festividade das crianças. Brinquedos para animar a petizada na Praça Ayrton Senna.

FESTIVAL DE MÚSICA CATÓLICA

No domingo (11), a Comunidade Recado realizou o Festival de
Música Católica, edição de 2015, no Teatro Procópio Ferreira. A
proposta do festival foi evangelizar através da música e todos os
representantes receberam troféu pela participação de seus gru-
pos. Com fotos de Fernando Foster.

Evangelização através da música foi objetivo do festival.

Festival de Música Católica no Teatro Procópio Ferreira.

CUIDANDO DA VISÃO

Dia 5 de outubro, alunas e voluntárias do Clube de Mães do
Lions Clube de Tatuí colaboraram com testes de acuidade visual.
O evento foi patrocinado pelas Óticas Carol, de Roberto Custódio
da Silva. As pessoas que necessitarem receberão óculos. Em reu-
nião de serviço, o Lions comemorou o Dia do Professor (15/10),
lembrado em discurso proferido por Raul Vallerine. E, finalmente,
dia 6 de outubro,  outra atividade desenvolvida pelo clube de servi-
ço foi um Curso de Panificação, em parceria com o Fundo Social
de Solidariedade de Tatuí. Durante a cerimônia, a aluna Tatiana
Aparecida Arruda foi sorteada com um forno microondas.

Teste da acuidade visual patrocinado pela Carol.

Teste de acuidade visual realizado pelo Lions e Carol.

Dia 10 de outubro, integrantes dos Interacts Clubes de
Tatuí levaram alegria para pessoas internadas na Santa Casa
de Tatuí. Este grupo de jovens é orientado pelo Rotary Club e
tem por objetivo desenvolver a cidadania.

Interact de Tatuí leva alegria na Santa Casa.

Crianças recebem o carinho dos integrantes do Interact.

VOZES DO CEU
Segunda e quinta-feira,

das 10 às 20h30, a profes-
sora de canto Magali Ribei-
ro ministra aulas de canto
gratuitas no Centro de Artes
e Esportes Unificados
(CEU), com apoio de Nilce
Rodrigues. O CEU fica na
Vila Santa Helena, próximo
ao velho curtume. Com fo-
tos de Fernando Foster.

NA SANTA CASA DE TATUÍ

Dia 10 de outubro. Marli e Renato Santos reuniram amigos e
familiares para participar de seu noivado, com benção evan-
gélica. Fernando Foster registrou os momentos felizes da
confraternização.

NOIVADO

Visita contou com a presença de comerciantes e prefeito.

Alunas participam de aulas de Magali.


