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SERESTA COM TERNURA

No último fim de semana,
mais uma vez o grupo
Seresteiros com Ternura agra-
dou o público que compareceu
no Museu Histórico Paulo
Setúbal. A coordenação artística
foi de Maria Inês Camargo, com
participação especial de músi-
cos do Conservatório. Presen-
tes representantes da FIB de
Boituva.  Outra atividade que
empolgou as pessoas presen-
tes no museu foi a apresenta-
ção do Coro Sinfônico do Con-
servatório de Tatuí. Com regên-
cia de Robson Gonçalves, hou-
ve quatro solos e uma apresen-
tação de música natalina. Con-
fira as fotos postadas por Rachel
Fayad, diretora do museu.

Participante do Coro Sinfonico. Seresta no Museu.

Apresentação de coro no Museu.

EM SOCIEDADE

Dia 13 de novembro, o Lions Clube de Tatuí reuniu seus asso-
ciados para mais uma noite de serviço à comunidade. O Dia da
Bandeira, 19 de novembro, foi lembrado por Raul Vallerine, militar
da reserva do Exército Brasileiro. Cíntia Aparecida Gomes dos San-
tos falou sobre o trabalho desenvolvido pelo Lions Internacional

Luiz Henrique fala sobre a sua superação ao lado de Otto.

Presidente Cida Millen e integrantes do Lions. Valerine falou sobre o Dia da Bandeira.

TATUIANOS EM PORTO FELIZ

Dia 14 de novembro, tatuianos se confraternizaram no Sítio
“Aloha”, em Porto Feliz, sendo recebidos por membros do Lions,
José Enéas Fiorezzi e Yvone Rinaldi Fiorezzi. Presentes a go-
vernadora Maria Luiza e seu marido Roberto Genta, do Distrito
LC-2. No encontro, Roseiro (violão), Henrique (flauta) e Rafael
(cavaquinho) encantaram a todos com a boa música de Tatuí.
Participaram ainda desta confraternização representantes de
Boituva, Cerquilho, Itapetininga e Indaiatuba.

Ricardo, Cintia, convidados e Luiz Henrique.

sobre a visão. Esteve presente Luiz Henrique Kichel, natural de
Santa Catarina. Ele é deficiente visual e narrou suas superações,
ao lado do cão guia Otto. Kichel é aluno do Conservatório e da Fatec
de Tatuí, inscrito no curso de Produção Fonográfica. A reunião foi
presidida por Cida Millen.

Na quinta-feira (12), Itapetininga ficou de luto com a
morte do prefeito Luis Di Fiori. Baiano que adotou São
Paulo, como tantos brasileiros, ainda jovem, Di Fiori ven-
deu doces e livros de porta em porta para ajudar no sus-
tento de sua família. Formou-se em Direito e deu início a
uma carreira empresarial nos setores de confecção, cal-
çados, construção civil e empreendimentos imobiliários.
No ano de 2013, assumiu a Prefeitura de Itapetininga.
Sua última conquista foi anunciada um dia antes de sua
morte: a instalação, naquele município, da empresa “OCQ
– Oswaldo Cruz Química”. Ele declarou que “trabalháva-
mos muito junto às secretarias para atrair empresas de
qualidade que possam gerar bons empregos para nossa
população”. Seu grande amigo, o ex-prefeito Luiz Gonzaga
Vieira de Camargo, compareceu aos funerais e represen-
tou a população tatuiana neste triste episódio para a ci-
dade vizinha. Di Fiori lutava contra um câncer de pâncre-
as e morreu no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Vice-prefeito Hiran Aires Monteiro Júnior (atual prefeito)
sucede Luis Di Fiori.

FOTOS:   Vincenzo Daldoss.

NAS BALADAS

LUTO EM ITAPETININGA
Foto: Campanha divulgação

ANIVERSÁRIO
Na segunda-feira (16), Daniel Bueno de Campos, da

“Ari Balanceamento”, comemorou aniversário e recebeu
os cumprimentos de seus amigos e familiares. Parabéns
e felicidades!


