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DESTAQUE
Maturidade é viver em paz com
aquilo que não se pode mudar.’

FESTA DE SANTO
ANTONIO - DIA 23
Domingo que vem, dia 23, vai
acontecer na Paróquia de Santo
Antonio (como parte da realização da 97ª Festa de Santo Antonio) um dos destaques desse
tradicional evento, a realização
de um Leilão que terá início às
12h. Durante esse acontecimento, haverá aos participantes
churrasquinho, salgados, refrigerantes e muita música ao vivo. O
leilão em foco é realizado pelos
produtores rurais de Agudos e
região, solidários com o trabalho
social e de evangelização, desenvolvido pela Paróquia por meio de
doações dos animais, tais como
bezerros, garrotes e novilhas de
diversas raças e eras.

ROTARY AEROPORTO:
NOVA GESTÃO
Marcada para noite do sábado, dia 29, no restaurante
Metropolitan, a reunião festiva de
posse da nova diretoria, gestão
2019/2020, do Rotary Club de
Bauru Aeroporto. Desta feita,
serão os novos dirigentes os rotarianos Marco Antonio de Araújo
na presidência do Rotary e sua
esposa Regina Corci de Araújo na
presidência da Casa Amizade. O
casal é bem voltado às atividades
rotárias e junto aos companheiros promete se desdobrar para
execução de uma boa gestão.
Mais detalhes depois...

BTC: FÉRIAS DE JULHO
A diretoria já abriu inscrições
para o BTC Kids Férias do mês
de julho, no período de 15 a 19 e
de 22 a 27/7, das 14h às 17h30.
Como em todos os anos anteriores,
toda a diretoria está empenhada
em preparar entre as atividades
no bosque, acampamentos, esportes, jogos interativos, caçada,
festivais, dinâmicas em grupo,
atividades lúdicas, esconde-esconde, parquinho e muito mais.
O BTC quer fazer neste ano o que
há de melhor, incluindo o BTC Kids
Férias destinado aos pequenos (e
os grandinhos de 5 a 13 anos).
Todos os jogos e atividades serão
supervisionados por equipe de
recreacionistas. Valeu...

AGUDOS: MISSA
E PROCISSÃO

Inauguração – nossa economia em movimento
Foi inaugurada na sexta-feira, dia 14, a nova instalação da Gemmini (Gestora de Equipamentos, Materiais,
Medicamentos e Implantes Nacionais e Importados). A empresa, que fica ao lado do Hospital Unimed Bauru, terá
agora 2 mil metros quadrados, o que permitiu expandir muito sua área física. A construção ficou sob a chancela da
Prata Construtora. Distribuidora de produtos médicos, cirúrgicos e hospitalares, a Gemmini comercializa materiais,
próteses e órteses utilizadas nas mais diversas especialidades, tais como: ortopedia, cardiologia, cirurgia vascular,
neurologia, bucomaxilo, entre outras áreas da saúde. Na foto, Aparecido Donizeti Agostinho, Paulo, José Valério
Neto, Erico Braga, Emerson Luiz Cardia de Campos, João Paulo Issa, Marcus Vinicius Marques, Luciano Humberto
Soares Camargo, Roger Tédde Mansano, Ricardo Cabello, Roberson Antequera Moron e Erico Franciscato Braga.

Arquivo pessoal

Donizete Oliveira homenageado

QUEILA ROBIN:
PRIMEIRO ÁLBUM

Donizete Oliveira, pelos títulos de futebol que conquistou (incluindo até a Taça Libertadores), ganhou uma homenagem especial, que aconteceu no Bauru Tênis e deu seu nome à “Copa Jornal da Cidade” em sua 20ª edição. No BTC,
Donizete foi aplaudido por jogadores da Copa e recebeu uma placa que foi entregue por Gilmar Garmes, Carlos Prando,
João Henrique Ferreira, o cunhado Sarará (ex-jogador da Portuguesinha), pelo filho Giovani, o presidente José Roberto
Segalla, Roger Barude, Guto Capella, Junior Mendes e Zé Luiz (foto). Para todos os participantes, os parabéns da coluna.

Arraiá e jantar da Suavidade no final de semana
Divulgação/Luso

Laura Dower

O Arraiá, rasta-pé e jantar caipira
do Projeto Suavidade da Associação
Luso Brasileira de Bauru vai acontecer neste sábado, dia 22, às 21h. As
mesas com 6 lugares estão à venda
na secretaria do clube para sócios
ou não. O Arraiá vai contar também
com quentão, vinho quente e pipoca
e o pessoal a carater. Vamos participar do tradicional e animado arraiá da
Suavidade! Na foto, Marilena Berriel
Joaquim, Luzia Andreghetto, Zoraide Bianchini, Telma Simão e Elizabeth Carrilho, nas boas promoções.

Unimed e Campanha do Agasalho
PEDRO SALOMÃO HOJE
Nesta quarta-feira, o show no
Sesc que vai começar às 20h30
contará com a presença do artista
Pedro Salomão, que já viajou
para o Brasil todo mostrando os
efeitos de sua carreira artística,
que vivenciou nesse período a
experiência de ser um “Palhaço
do Hospital”. Ele aprendeu mais
ministrando curso de capacitação
para novos palhaços e apresentando sempre peças de humor e
muita movimentação. Salomão é
um artista também muito ligado
em poesias que ganhou um excelente espaço em sua vida de
shows. Recentemente, Salomão
começou divulgar seus versos na
Internet e na sequência também o
que ele gosta muito são as músicas. É um artista versátil que vale
a pena ver e aplaudir na área de
conivência do Sesc Bauru.

Nesta quinta-feira, dia 20,
vai acontecer na vizinha cidade
de Agudos um evento religioso
que já se tornou tradicional
todos os anos na cerimônia de
Corpus Christi. De uma só vez,
será celebrada uma Santa Missa às 16h na Paróquia São Paulo
Apóstolo e na sequência haverá
uma bem organizada “procissão” pela rua 7 de Setembro,
com bênção final em frente à
Paróquia Santo Antonio. Como
detalhes especiais, haverá tapetes por onde o Jesus Eucarístico
vai passar pela procissão e as
paróquias organizadoras pedem
que seja realizado um ato de
solidariedade, com doação de
fraldas geriátricas (Matriz São
Paulo), leite e macarrão (Matriz
Santo Antonio). A solenidade
“Corpus Christi” surgiu no Século 13 quando a Igreja Católica
sentiu necessidade de relançar
a presença real do “Cristo” no
pão consagrado.

Em apenas uma semana, foram arrecadadas de uma só
vez as primeiras 400 peças da “Campanha do Agasalho
2019”, que tem como organizadora e responsável a Unimed
Bauru. Os cobertores, roupas e sapatos chegaram a surpreender nosso companheiro Miguel Daré, coordenador do grupo Voluntários em Ação. Empolgado pelo sucesso, Miguel
destacou os donativos que serão distribuídos para moradores
de rua de Bauru e nas comunidades carentes incluindo os
pobres que vivem nas ruas na área central. A Unimed, com
essa entrega para ser distribuída, não para por aí, continua
arrecadando os agasalhos para pessoas e pets até o dia 31 de
julho. As doações podem ser depositadas em caixas localizadas na sede administrativa da Unimed, na rua Gustavo Maciel, 11-30. Na foto ao lado, Jacira Prudente, Irinea Facin (do
Grupo Voluntários em Ação), Márcia Palhacci (gerente de
marketing da Unimed) e Douglas Gavioli (Unimed Bauru).

Divulgação/Unimed

A nova cantora bauruense
Queila Robin, ligada no estilo
musical gospel, está no momento vivenciando o lançamento
de seu primeiro álbum, apesar
de muito nova na profissão
de cantora. Queila Robin vem
ganhando aos poucos seu espaço e agradando plateias. Seu
prestígio hoje tem como base o
ato de ter alcançado o primeiro
lugar do “Festival de Música
Gospel”, realizado na Universidade Sagrado Coração. Bola pra
frente e sucesso são os votos da
coluna para Queila Robin!

PARABÉNS!
Glauber Augusto
Chieregato; Guilherme
Penteado Posca; Nilson
Bertolucci Júnior; Léa
Grapeia Castilho; Plinio
Roberto Amarante;
Dionísio Campos Pintor;
Célia Regina Maganha;
Luiz Antonio Gomes;
Jorgeane Bertolacine
Lopes; Cynthia Alvarez;
Ângela Maria Samano;
Natália Helena dos Santos
de Toledo; Cezar Camello
de Aguiar; Regina Célia
Lopes Contador; José
Renato Rodrigues de
Souza; Reny Almeida
Marono; Willie Wellichan;
Maria Luiza Silveira Rocha
de Souza; João Ribeiro
Teixeira; Rafaela Costa
e Silva Schubert; Lúcia
Cruz Silva; Grégory Giorgio
Pereira Guerrisi.

‘Vida em Verso em 4 Tempos’
Apresentação da exposição nominada como “Vida e Verso em 4 Tempos” da USP local, realizada recentemente, foi um sucesso de público que agradou a promotora Cris Deziró e também
o público que esteve por lá vendo de perto essa mostra que reuniu 38 trabalhos, entre poemas
e desenhos de Cris, natural de São Manoel e que reside em nossa cidade. Nessa exposição, a
artista uniu a poesia com ilustração e afirma que acredita no uso de linguagem artística variada
como meio de chamar atenção das pessoas. Sobre esse tema, assim se expressou: “Eu acho que
qualquer expressão artística é uma forma da pessoa colocar para fora seus sentimentos, seus
pensamentos, suas críticas e seus monstros interiores. Então, de alguma forma gratificante você
colocar o que sente e funciona como terapia”. Veja na foto Cris Deziró e suas poesias ilustradas.

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

Informações prestadas pelos organizadores dos eventos e sujeitas a alterações.

