6 BAURU, sexta-feira, 9 de agosto de 2019

DESTAQUE
Todo pensamento positivo te impulsiona na direção certa.’
Malavolta Jr.

Grand Expo 2019

ATRAÇÃO NO TEATRO

A tradicional solenidade realizada todo ano no Espaço Cívico Alcides Franciscato
deu início ontem à maior festa popular de Bauru, a Grand Expo, que deve movimentar
cerca de 300 mil pessoas da cidade e grande região no Recinto Mello Moraes. Nas
fotos abaixo, algumas das autoridades e personalidades presentes ao evento da Arco.
Consultor social: Miguel Daré

DOMINGO DOS PAIS
Muita gente já deve estar pensando e procurando um local para
um almoço especial com seus pais
neste domingo. Uma dica deliciosa
da coluna é o Comprando Nacionais e Importados, que abrirá seu
novo restaurante para o Dia dos
Pais, neste domingo. Funcionará no
horário das 11h às 16h. Já a loja
estará aberta das 9h às 14h para
quem comprará o presente do papai
na própria data reservada a ele. O
almoço terá mais de 550 opções de
vinhos, champagnes e espumantes,
segundo nos informam os irmãos
Carlos e Cesar Prando (foto acima).

Fotos: Renan Casal

João Jabbour, Ricardo Martines, Marcos Mourão, Érico Braga, Elizeu Eclair, Emilio Brumatti,
Gazzetta, Toninho Gimenez, Flavio Faidiga, Marco Antonio C. Oliveira e Kleber Santos

SENAC & “CASA
ABERTA 2019”

Gazzetta, Brito, tenente coronel Ezio,Tatiana Rodrigues e Daniel Camargo

POP/FUNK/DANCE
Nesta sexta-feira, a partir das
23h, a Labirinthus abre suas portas
com Open bar até 4h da manhã
e ao som do DJ Willian Lucena
tocando Pop/Funk/Dance e shows
de Áyrah Stanfaikker e Allyciah
Müller. Estacionamento gratuito
ao lado da casa, na Vila Aviação.

Cap. Angelo, ten. cel. Angelo, cel. Airton Martinez, major Fabio, ten. Sandro, Alcides
Mendonça, Odair Cristovam e Fabio Manfrinato

DR. BACTÉRIA
Quem não se lembra do Dr.
Bactéria, biomédico que ficou muito
conhecido na tv por suas dicas de higiene para casa? Ele estará presente
no “5º Encontro de Biomedicina”, de
14 a 17 deste mês, com palestras,
programação científica e minicursos,
em comemoração aos 10 anos do
curso das Faculdades Integradas
de Bauru (FIB). As inscrições para
o evento se encerram nesta sextafeira. A conferência de abertura, dia
14 de agosto, 19h20, irá discutir as
práticas laboratoriais. A exposição
será conduzida pela médica Fátima
Mazzini Amâncio (Faculdade de
Medicina da Unesp de Botucatu).

Nesta sexta-feira, o Teatro
Municipal “Celina Lourdes Alves
Neves” recebe a Ícaro Cia de Dança
para um espetáculo de inspiração
neoclássica: “By Chopin”, que
utiliza recortes da obra musical
do período romântico na Europa,
baseado na obra do grande Frederic
Chopin. O referido espetáculo é
superinteressante e de alto nível
clássico e foi contemplado pelo
ProAC-ICMS, programa de ação
cultural do Estado, com tem apoio
da Secretaria Municipal de Cultura.
Os ingressos serão vendidos pelo
site www.megabilheteria.com.
São diretores desse evento Glauco
Fernando, Flávio Roberto Freitas e
o design fotografia e vídeos Max
Mendes e Roberto Skora.

Fabio
Delboni,
Emilio
Brumatti,
Rose Araujo
e Guilherme
Marcelino

O Senac Bauru já está confirmando a realização programa
“Casa Aberta 2019”. O evento vai
se apresentar no dia 31 de agosto,
um sábado, das 10h às 16h, nas
unidades da instituição. Na ocasião,
o público poderá participar de diversas atividades gratuitas, entre elas
atendimento de saúde e bem-estar e
beleza e estética, com destaque para
o workshop Dicas de Automaquiagem no Dia a Dia. Interessados em
participar dessa realização podem
conferir a programação e maiores
informações no site do Senac.

INSCRIÇÕES - UATI

A Universidade Aberta à Terceira Idade (Uati) encerra nesta
sexta-feira as inscrições para as
atividades do segundo semestre
deste ano 2019. É apenas para
interessados com 50 anos ou mais
e as inscrições são limitadas. As
atividades do segundo semestre
serão realizadas de segunda-feira
a sexta-feira em períodos variados
e contam com os cursos de línguas,
oficinas, instrumentos musicais,
danças, ginástica, dentre outras.

PARABÉNS!

Marcelo Souza, Levi Momesso, Benedito Meira, Marcos
Mourão e Ricardo Martines

Os interessados em divulgar eventos ou fotos devem enviar as informações para o e-mail: rufino@jcnet.com.br

João Luís de Oliveira
Manduca; Henrique Oldani
Duarte; Adib Jorge Filho;
Gregório Kerche do Amaral;
Viviane Montilha Poletti
Rondon; Sônia Maria
Regina Gonçalves; Ruth
Gonçalves e Silva; Dalva Ap.
Bage; Aparecida Imenes;
Aparecido Caldas; Maria
Lucia Raphaelli Nahas;
Rosangela Pampani; Patrícia
Dario; Fernando Marques
Gimael; José Carlos
Augusto Fernandes; Ivan
José Vechetti; Tânia Regina
Cangussu; Soraia Edilene
Ricci; Maria do Carmo
Mangili; Elza Aparecida
Rodriguei.
Aniversário de Casamento:
Natal Marquezim e Amalha
Viol Marquezim.

Informações prestadas pelos organizadores dos eventos e sujeitas a alterações.

