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Não somos ricos pelo que temos e 
sim pelo que não precisamos ter.’

Estiveram em visita ao Jornal da Cidade, na última 
semana, os pastores evangélicos Edson Valentim de 
Freitas Filho e Diego Gomes da Silva (foto ao lado). 
Edson assumiu a presidência e Diego a tesouraria do 
Conselho de Pastores Evangélicos de Bauru. A gestão 
deles é de dois anos - janeiro de 2019 a dezembro de 
2020. No espaço Café com Política, Edson e Diego 
falaram sobre vários assuntos, principalmente sobre 
como o movimento evangélico está ampliando seu 
leque de atuação social e de cidadania. Falaram tam-
bém sobre a Marcha Evangélica, que será em agosto.

Conselho de Pastores
sob nova direção

Julia Grabrielli Pinto, 
Marcelo Ferrazoli 
Lopes; Aloizio Scudeller 
Junior; Raphael Chiaca; 
Bruno Ferraz de 
Almeida; Talitha Placido 
Palhaci; Neide Ferreira 
Martins; Regina Maura 
Soariano Lima; César 
Eduardo Pimentel; José 
Roberto R. Gebara; 
Patrícia Camargo 
Penteado; Leonice 
Lourdes Giraldi; Celina 
Dalva Marques Lima; 
Cláudio Roberto Volpe; 
Orlando Turtelli Júnior; 
Arlete Aparecida Moura 
Zagatto. Aniversário 
de casamento: Manoel 
C. Haddad e Amira Said 
Haddad.

PARABÉNS!

Confirmado para esta ter-
ça-feira, com início às 19h, a 
realização do Chá entre Amigos, 
em sua 8ª edição, nas depen-
dências da Casa dos Cursilhos 
(R. José Henrique, quadra 20).  
Toda a renda dessa realização 
beneficente vai ser destinada 
ao atendimento da entidade 
promotora Sorri-Bauru. Os lan-
ches a serem oferecidos na 
oportunidade custam 25 reais 
por pessoa. A procura tem sido 
grande, pois além do tradi-
cional lanche haverá também 
sorteio de Brindes. João Bidu, 
o presidente da entidade, conta 
com a presença dos amigos e 
bauruenses em geral. 

CHÁ ENTRE AMIGOS

A Corrida da Mulher 
Maravilha, em São Pau-
lo, é um evento que vem 
crescendo não só na capi-
tal, mas também em várias 
cidades do interior. Bauru 
vem ganhando um destaque 
especial com a organização 
da “Equipe de Corrida Su-
peratis”, coordenada pelo 
bauruense Viniciu Barba-
resco. Recentemente, no dia 
26 de maio, um numeroso 
grupo de mulheres foi para 
São Paulo e, sob orientação 
de Vinicius Barbaresco, to-
das participaram da Corrida 
da Mulher Maravilha. Veja 
na sequência os nomes de 
mulheres de Bauru e região 
que lá estiveram e foram su-
cesso: Lilian Viviane Rossi 
Facin, Naiara Luciana Dias,  
Mirian Cristina Joaquim 
Piccello, Adriana Rogatti, 
Maria Helena Bueno Gian-
nasi, Pâmela Bueno de Pau-
la, Janeth Pinheiro Medei-
ros, Dani Roberta de Melo, 
Tânia Mara Brandão,  Maria 

Corrida da Mulher Maravilha

O Arraiá, rasta-pé e jan-
tar caipira do Projeto Sua-
vidade, da Associação Luso 
Brasileira de Bauru, já está 
a todo vapor! Vai acontecer 
no dia 22 de junho, às 21h, 
e as mesas com 6 lugares já 
estão à venda na secretraria 
do clube. O Arraiá vai con-
ta também com quentão, vi-

Arraiá e 
jantar da 
Suavidade

 O XI Fashion Day 
deste ano, que teve como 
tema Meu Brasil Brasilei-
ro, foi um sucesso. A noi-
te de moda, beleza e de-
senvoltura com os alunos 
da Universidade Aberta a 
Terceira Idade (UATI) da 
USC na passarela mostrou 
a riqueza da nossa cultura, 
com um pouco do colorido 
próprio da brava gente que 
enfeita este país. O tema  
Brasil Brasileiro nasceu da 
mistura de raças, índios, 
negros e portugueses... 

Fashion Day: 
sucesso!

No auditório da Associa-
ção Comercial e Industrial de 
Bauru, vai acontecer hoje, às 
18h, a reunião de seus con-
vidados para uma palestra 
focando o tema “Equilíbrio 
para o sucesso”. A promoção 
dessa palestra tem a chancela 
da Crecisp, representada no 
ato por Ricardo Catarinacho. 
Pelas informações antecipadas, 
o tema em foco vai ter boas 
novidades informativas.

EQUILÍBRIO PARA O 
SUCESSO: NA ACIB

No próximo dia 14, às 20h, 
no Sagae Eventos Bauru, Ha-
roldo Dutra, juiz de Direito do 
TJ de Minas Gerais, tradutor do 
Novo Testamento, autor do livro 
Parábolas de Jesus, palestrante 
no Brasil e no exterior, fará uma 
palestra a convite da USE – 
União das Sociedades Espíritas 
- Intermunicipal Bauru.  Os con-
vite para a palestra poderão ser 
adquiridas na Livraria Espírita 
da USE, rua Virgilio Malta, 7-60.

USE TRAZ HAROLDO 
DUTRA DIA 14/06

13 de junho é a data da 
realização do Simpósio de 
Enfermagem das Unidades 
Famesp (Fundação Para o De-
senvolvimento Médico e Hospi-
talar), no auditório do Hospital 
Estadual de Bauru. Neste ano 
as inscrições podem ser feitas 
exclusivamente pelo site www.
eventos.famesp.org.br. O evento 
conta com a presença da psi-
cóloga clínica Simone Bandeli, 
pós-graduada em Psicologia 
Analítica Junguiana pela Pon-
tifícia Universidade Católica 
(PUC) São Paulo. Todos os de-
talhes estão no site do evento. 
Profissionais e estudantes em 
geral pagam uma taxa de 10 
reais e aos profissionais da 
Famesp o evento é gratuito, 
mas é necessário confirmar. 
Mais informações pelo telefone 
14 - 3103 7777- ramal 3331. 
As vagas são limitadas.

SIMPÓSIO DE 
ENFERMAGEM 

Até o dia 5 de julho próxi-
mo, vai acontecer na Biblioteca 
da Faculdade de Odontologia a 
exposição nominada como 
“Flowers & Garden” (uma rea-
lização da USP). Essa mostra 
integra o Projeto Atelier & Arte 
da Seção de Eventos Culturais 
da Prefeitura do Câmpus USP. 
A artista Mirella Campacci, 
nascida em Bauru, expõe cinco 
telas. Ela usa a tinta acrílica 
manchada e explica que faz 
as manchas e em cima delas 
pinta a óleo e às vezes faz tudo 
em tinta acrílica. Mirella escla-
rece que o nome da exposição 
foi escolhido porque sempre 
gostou muito de jardins e flo-
res. Na foto que estampamos  
acima, Mirella apresenta sua 
obra “Delicadeza”. 

FLOWERS & GARDEN: 
EXPOSIÇÃO

O programa Agenda Cultural 
do Templo Bar está marcando 
uma semana agitada de ex-
celentes shows, reunindo para 
esta terça-feira Manu Saggio-
ro (violão/Voz); quarta-feira a 
vez de Roger Pereira (Piano) e 
Douglas (Sax), e na quinta-feira 
“Uma Noite de Chorinho”, com 
Paulo Villaça (Violão), Paulo Maia 
(Acordeon/Piano), Paulo Del 
Nery (Percusão), Ivan Bulhões 
(Flauta) e Eduardo Johansen 
(Trombone). Imperdíveis!

MANU SAGGIORO, 
PAULO VILLAÇA, 
ROGER E MAIS...

Divulgação/Luso

Malavolta Jr.

Povo de raras belezas e 
costumes encantadores. 
A coordenação foi de Ve-

rônica Carneiro Santos e 
ideliazação de Cris Lo-
pes. Os figurinos do final 

do evento foram de lenita 
Cardoso. Nas fotos acima, 
dois momentos vibrantes.

nho quente e pipoca e o pes-
soal a carater. Vamos festejar 
Santo Antônio, São João e 

São Pedro na festança do Su-
vavidade! Na foto, Francisco 
e Ivone Lupo, Oscar e Mary 

Rosa, Lucia e José Redon-
do e Claudio e Maria Estela 
Biem, nas boas promoções.

Zilda Namisaki Puccinelli, 
Maria Madalena Namisaki 
Puccinelli, Angélica Quirino 
Puccinelli, Isaura Maria da 
Silva, Maria Luiza Quirino 
Puccinelli, Laura Quirino 
Puccinelli, Kétima Figueire-
do, Cristiane Zuleica Pedrosa 
Barbaresco,  Josiane Cristina 
Pedrosa, Maria Ângela Devi-
dé, Leticia Giannasi da Silva, 
Daniela Claro Berbel, Rute 
Pelicari, Danielle Mariani 

Domingues Geraldi, Isabela 
de Oliveira Amui, Ana Caro-
lina Araujo Cayres Quintão, 
Rafaela Dias Santos Brug-
natti, Franciane Ap. Rissi 
Teixeira Quatrina, Ana Paula 
Deák Vanini, Eliane Ferraz 
Da Costa, Roberta Antonelli, 
Jeane Izilda De Oliveira Rato 
Vieira, Regina Azzi, Sandra 
Regina Ribeiro Moreira da 
Silva, Christiane Freitas Sou-
za Barbosa Coelho, Cristia-

ne Mariko Tazaki, Adriana 
Kazuko Tazaki, Sandra Wei-
gand Botelho, Cinthia Helena 
Costa Santana, Thaysa Sales 
Tognoli, Maria Aparecida 
Ferreira, Renata Crepaldi de 
Maio, Thais Pereira Rosica, 
Alessandra Fátima Gime-
nes Godoy,  Verena Ferraz 
Vilela, Elaine Maria Secco,  
Solange Soares da Silva Pal-
tanin e Edilaine Ferreira de 
Campos Rafael.

Quem foi, viu e sentiu a di-
mensão neste ano de uma das 
maiores edições do “Arraiá Aé-
reo”, que aconteceu no grande 
espaço do Aeroclube de Bauru. 
A coluna esteve por lá nos 
dois dias acompanhando tanto 
na parte da manhã como na 
parte da tarde, presenciando 
a participação de um público 
dos maiores, formado não só 
por bauruenses, mas também 
por muita gente de toda a 
região. Neste ano partindo do 
princípio que o nosso ministro 
“prata da Casa” Marcos Pontes 
virou uma autêntica celebri-
dade nacional, recepcionando 
em sorrisos e fotos o grande 
público visitante do “Arraiá 
Aéreo”. Nota 10!

ARRAIÁ AÉREO: 
FESTA QUE CUMPRIU 
SEUS OBJETIVOS

RETIFICAÇÃO
Na edição de domingo, 

informamos, erroneamente, 
que o jantar de recepção 
ao ministro Marcos Pontes, 
organizado por seus amigos, 
foi no Buffet Márcia & Marô. 
O correto é Buffet Mantovani, 
que recebeu público seleto 
para a confraternização com 
Pontes e outras autoridades 
políticas daqui e de fora.


