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NAS BALADAS

DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

No sábado (21). na Praça da Matriz, foi
comemorado o Dia da Consciência Negra.
Durante todo o dia, ocorreram apresentações
musicais e artísticas de escolares e grupos
afros da cidade. Muitas pessoas foram
prestigiar o evento.

JANTAR DA PADROEIRA
No sábado (21), na sede

do Lions Clube de Tatuí foi
realizado o Jantar da Padro-
eira, com  muita animação.
O padre Élcio Roberto de

Góes também esteve presen-
te ao evento. Durante esta

semana, o Santuário
Diocesano Nossa Senhora
da Conceição comemora o
Dia da Padroeira de Tatuí.

Equipe da organização do evento.

Mano Camargo e Virginia. Zé Emílio e Viviane.

MISSA DOS ARTISTAS

No domingo (22),  na Paróquia e Santuário Nossa Senhora da Conceição, aconteceu a Missa dos
Artistas, coordenada pela Comunidade Recado. Este dia também foi em homenagem ao Dia do
Músico.

Missa dos Artistas reuniu artistas e músicos da Comunidade Recado.

JUDICIÁRIO EM CESÁRIO LANGE

Na segunda-feira (23), uma forte chuva fez adiar a inauguração
da Unidade Avançada Digital do Poder Judiciário em Cesário Lange.
O evento iria ocorrer na Câmara Municipal, com a presença de
autoridades da região. Um pouco antes, no salão social da Câma-
ra, as autoridades regionais se confraternizaram e a queda de par-
te do prédio, em razão da chuva, interrompeu a solenidade. Uma
nova data será marcada para a inauguração.

Roque Manes (presidente da Câmara), prefeito Ramiro, Gonzaga e
vice-prefeito Dinho.

Renato Camargo (presidente do
PV) e deputado Edson Giriboni
(PV).

Luiz Antonio Voss Campos e o
ex-prefeito  Gilberto Radicce.

COSTELA NA APAE

No domingo (22), muitas pessoas foram degustar uma costela
assada e colaborar com a Associação dos Pais e Amigos do Ex-
cepcionais – APAE de Tatuí. O professor José Mesquita dos Santos
registrou alguns momentos do almoço e publicou fotos no seu
facebook.

Costelão da Apae foi animado no domingo.

Mesquita com Rosemary Caresia, Manoel Rodrigues, Mina Garcia
e Maria Calho.

COPA LIONS DE TÊNIS

Sócios do Lions, organizadores e alguns tenistas premiados
no campeonato.

Enos Moreira e Mário Peixoto, da Comissão de Esportes do
Lions.

No domingo (22), a Comissão de Esportes e Lazer do
Lions de Tatuí promoveu, nas quadras da Associação Atléti-
ca XI de Agosto, jogos finais em três categorias da 2ª Copa
Lions Clube de Tênis, e entregou troféus aos campeões, na
presença de familiares e amigos. A entrega foi realizada por
sócios do clube de serviços. Esta semana, ocorre a
finalíssima da categoria “Dupla B”.

ENTREGA DE ENXOVAIS

     Dia 23 de novembro, o
Lions Clube de Tatuí acolheu
em sua sede, na Rua 7 de
Setembro, na Vila Dr.
Laurindo,  mães carentes
grávidas. Elas  receberam
enxovais doados para seus
bebês e cestas básicas. A
presidente  Aparecida Maria
Millen e a dirigente do Clube
de Mães, Lindalva Millen e
suas colaboradoras entrega-
ram  para as mães presen-
tes e as demais, que não
puderam comparecer,  rece-
berão o enxoval e cesta bá-
sica em suas casas.

ANIVERSÁRIO
Dia 25 de novembro, Antonio

Carlos Ramos recebeu os pa-
rabéns de seu irmão Nenê e fa-
miliares.
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