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Destaques
EspecialCom Miguel Daré

O piloto de motocross e supermotard Marcel Sona Cardoso recebeu um quadro 
com sua foto no Hall de Personalidades da Câmara Municipal de Bauru. A entrega 
da homenagem foi feita pela vereadora Chiara Ranieri (DEM) durante o intervalo 
regimental da Sessão da Câmara da última segunda-feira (13/12) – atendendo ao Re-
querimento 1de autoria do então vereador Fábio Manfrinato. Também participaram 
da homenagem a mãe de Marcelo, Ruth Sona Cardoso; a irmã, Márgara Cardoso de 
Moura; e a mulher, Juliana Silveira - além dos vereadores presentes na Sessão.

No Hall de Personalidades

A Apiece recebeu no último dia 13 de dezembro a doação de 32 ces-
tas básicas do Sindicato Rural de Bauru, entregues pelo presidente da 
entidade, o agropecuarista José Maurício de Mello Lima Verde Guima-
rães. “Gostaríamos muito que fosse publicada a nossa gratidão a esses 
beneméritos que, mesmo em dias de luta, nunca deixam de olhar para 
os deficientes mentais da Apiece Bauru”, afirma a líder da entidade, 
Catarina Carvalho. Ela e Zé Maurício estão na foto ao lado.

Doação à Apiece

Neste dia 19 de 
dezembro, comemora 
40 anos de feliz vida 

conjugal (Bodas de 
Esmeralda) o casal 

Magaly e Antônio Au-
rélio Lordelo Moraes. 

Receberão o carinho 
e cumprimentos dos 
familiares e amigos. 

Nossos parabéns a 
eles!

Bodas de Esmeralda

Os médicos Ch-
ristiano de Giacomo 
Carneiro e Camila de 
Giacomo Carneiro fo-
ram palestrantes do 51° 
Congresso Brasileiro 
de Otorrinolaringolo-
gia, realizado em Forta-
leza, no Ceará, nos dias 
25 a 27 novembro. Fi-
lhos do renomado mé-
dico bauruense Arakem 
Fernando Carneiro, os 
irmãos otorrinolaringo-
logistas aproveitaram o 
encontro para uma foto 
e nos enviaram.

Palestrantes em medicina

Paulo Roberto Parmegiani e Ana Eliza Sparza pas-
saram dias felizes no Rio de Janeiro. Entre cafés, almo-
ços e festividades, o casal esteve na icônica Confeitaria 
Colombo, como mostra a foto. Viva a vida!

Felicidade

Na última quarta-feira, o Grupo de Pesquisa Comunicação, Mídia e Sociedade 
(GPECOM), ligado aos cursos de Comunicação Unisagrado, lançou o livro “Comu-
nicação em Transformação”, pela editora Canal 6. O lançamento do livro “Comuni-
cação em Transformação” foi realizado no auditório “Clélia Merloni”, com a pre-
sença dos autores, organizadores e convidados. A obra reúne 19 artigos, resultantes 
de pesquisas desenvolvidas por 29 pesquisadores, entre professores e estudantes 
de graduação dos cursos de Comunicação, nas áreas de Jornalismo, Publicidade e 
Propaganda, Marketing e Relações Públicas.

‘Comunicação em Transformação’

Chiara, Marcel e a mãe Ruth, a irmã Márgara e a esposa Juliana

Thiago Roque/Assessoria Chiara Ranieri

É dentro de você que o Ano Novo 
cochila e espera desde sempre!
Carlos Drummond de Andrade


