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DESTAQUE
Se você cansar, aprenda a descansar e não a desistir.’

FESTIVAL DE
MÚSICA SORRI
Vai ser nesta quinta-feira,
20h, no Teatro Municipal de Bauru, a realização do “Festival de
Música da Sorri Bauru”, em sua
primeiríssima edição. Todo carinho
e empenho dos organizadores
abrem novas oportunidades de se
comemora com realizações equivalentes, abrindo mais momentos
de crescimento na vida dos usuários. O evento é para ter casa cheia,
com farta apresentação de danças,
músicas e teatro com figurinos e
cenários confeccionados na Sorri
Bauru. O evento está aberto para
os idosos, adultos, adolescentes,
crianças, bebês e os familiares
que sempre se emocionam ao ver
seus queridos brilhando no palco
e nas manifestações culturais. A
musicalização, percussão, teclado e o violão envolvem cerca de
61 usuários e voluntários entre
crianças, jovens e adultos, apresentando-se em grupos.

Aceituno Jr.

Aplauso ao
Confiança
O vereador Mané Losila (PDT) entregou nesta
segunda-feira, no Plenário da Câmara Municipal
de Bauru, Moção de Aplauso ao Confiança Supermercados. A homenagem marca os 35 anos da
rede. Representante da empresa, o diretor de marketing, Eder Vieira, agradeceu, em nome de Jad
Zogheib, a honraria, apoiada por todos os parlamentares. Segundo ele, a expectativa é permanecer, nos próximos anos, servindo à comunidade e
seus interesses. Ao fazer a entrega, Losila listou
as inúmeras ações sociais realizadas pela empresa.
Na foto ao lado, Eder recebe a Moção de Losila.

Banda do Liceu no Santuário Coração de Jesus
Hoje, às 20h, se apresentará na igreja Santuário Coração de Jesus, em mais
um evento do projeto “Cultura do Coração”, a Banda do Liceu (foto), regida
pelo maestro Adalberto Costa. Neste concerto, a Banda do Liceu apresentará um
repertório com músicas internacionais e
brasileiras. O Coral Infantil do Colégio
Cruz Azul também se apresenatrá com a
banda. O padre Junior e a maestrina Sonia
Berriel convidam a comunidade em geral
para mais este espetáculo. Entrada franca, com pedido de um litro de leite integral. Leia mais na pág. 17, no JC Cultura.

SHOW: ELLEN OLÉRIA
Nesta quarta-feira, 20h30, no
Sesc local, haverá uma atração
especial e diferente, com a presença da cantora e compositora
brasiliense Ellen Oléria, criada
em Taguatinga e se tornou amplamente conhecida do público
brasileiro ao vencer o “reality
show” The Voice Brasil em 2012.
Ellen Oléria mostra sua qualidade
combinando ritmos brasileiros em
suas músicas como samba, forró,
carimbó, afoxé e maracatu, incluindo timbres contemporâneos.
Leia mais na pág. 20, no JC Cultura.

AMIGOS DA BOA MÚSICA
Nesta quarta-feira, às 20h, vai
ter mais uma edição dos “Amigos da Boa Música” promovida
pelo Espaço Cultural ‘Cinema 1’,
como ação social dos ABM. Aos
eventuais participantes, é sugerido
levar caixa de leite longa-vida para
doação às entidades assistenciais
da cidade. Na pauta de hoje uma
excelente peça cinematográfica.

BAURU &
SUBPREFEITURAS
O assunto não é novo. Já se
comentou no passado a possibilidade de dividir toda a cidade em
subprefeituras e com isso ajudar
na expansão da cidade, facilitando inclusive a administração
atual e preparar melhor a cidade
ao seu futuro. Essa necessidade
não seria aos 12 ou 15 bairros
existentes, mas sim aos 4 ou 5
maiores bairros. Com a palavra o
prefeito Clodoaldo Gazzetta.

UM SHOW DE
PROFISSIONALISMO
O 9º Simpósio de Enfermagem do Hospital Unimed foi um
sucesso, marcando a presença
de renomados profissionais que
ministraram palestras para cerca
de 150 pessoas que tiveram a
oportunidade de aperfeiçoar conhecimentos e trocar informações
sobre diversos assuntos, com destaque para a transformação digital
e a mudança na relação com o
paciente. Na abertura do evento, o
diretor técnico do Hospital Unimed
Bauru, João Luiz Trentini, falou sobre a importância desse encontro
cientifico, principalmente no que
diz repeito à abordagem. “Gostaria
de parabenizar a organização pela
escolha do tema, que demonstra
também uma preocupação com
a segurança do paciente. Afinal,
quem cuida precisa estar bem
para dedicar-se em o melhor de si
aos pacientes”, declarou o ilustre
médico da Unimed.

Apae recebe
contribuição
Um cheque simbólico foi
recebido pela Apae (Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais), proveniente
do resultado do primeiro trimestre da “Promoção Troco Generoso”, do mercado
Tenda Atacado. A beneficiada Apae muito agradeceu
por essa doação. Estiveram

presentes nesse ato de solidariedade a presidente Olga Bicudo, Roberto Franceschetti

Filho (coordenador geral da
Apae), Izabel Albuquerque
(coordenadora de Captação de

Evaristo Gonzales e Laura Kirita
Em noite das mais emocionantes, comemoraram os
50 anos de casados o empresário Evaristo Gonzales e sua
esposa Laura Kirita. O evento realizado no último sábado
foi comemorado como “Bodas de Ouro” e ganhou uma
celebração muito especial
com a renovação dos votos de
oração de bênçãos pela pastora Miriam, da Igreja Holiness
de Bauru. Na foto, os aniversariantes Bodas de Ouro e os
familiares: Mauro e Lia, os
filhos Gabriel e Fernanda, os
homenageados Evaristo Gonzales e Laura Kirita, Eduardo
e Cibele e os filhos Mateus
e Taís, Lia e Evaristo e filha
Manuela. Parabéns do JC!

Recursos da Apae), entre outros integrantes do grupo deste
trabalho filantrópico.

‘O CÉU NÃO É O LIMITE’
“O céu não é o limite”. Este é
o título do livro de autoria do futuro
astronauta Marcos Palhares, que
traz em seus textos narrações
fantásticas de aventuras dele
descrevendo como um mapa motivacional seu caminho em busca
das estrelas. O autor leva você para
viagens contando em detalhes
as dificuldades enfrentadas, os
planejamentos, os desafios, sua
preparação física, as emoções.
Cheio de mistérios e coincidências,
um livro perfeito para quem deseja
superar limites, empreender e
realizar sonhos. Para ser astronauta, teve que realizar mais de
100 cursos, entre seminários,
fóruns e palestras, especialmente
em temas focados à área de
marketing, negociações, vendas e
palestras. Para abraçar as estrelas
no espaço, como ele diz, Palhares
estudou astronomia, astrofísica e
até o idioma russo. Vale a pena
ler este livro. É surpreendente. A
coluna já leu uma parte dele.

MOSTRA DE DANÇA
A Secretaria de Cultura, por
meio da Divisão de Ensino às
Artes, realiza nos dias 29 e 30 de
junho, às 20h, mais uma edição
da Mostra Interna de Dança, no
Teatro Municipal. O evento já está
na sua quarta edição e é gratuito.
A “IX Mostra Interna de Dança”
será realizada no Teatro Municipal.
O evento é um projeto de trabalhos
coreográficos idealizados, criados,
ensaiados e encenados pelos alunos da área de Dança da Divisão
de Ensino às Artes, com orientação
dos professores. A Divisão de Ensino às Artes atende 851 alunos na
área de dança. Em julho, estarão
abertas vagas para as turmas de
artes, dança, música e teatro.

PARABÉNS!
Aline Yasmin da Silva;
Odilon Delmont Filho;
Vanilda Maria Moreno
Pereira; Gabriel Fantin;
Marcela G. de Souza Lima;
Raeder Rodrigo Ribeiro
Nunes; Rosimeire Miguel;
Hugo Ferreira Pires; Selma
Kassis; Charles Morais;
Renato Duarte; José
Augusto Mansi; Davi Badin
Marques; Rosangela S.
R. de Souza; Vera Lúcia
Juliano Kirchner; Melina
Evangelista Whitaker;
Moacir Caran Júnior;
Carlos Augusto Bonfim;
Rossana Almeida Lima;
Natã Rodrigues de Oliveira;
Anete Marchiori Marques
Pinheiro; Sérgio Zonta
Júnior; Mileni Oliveira
Trefillo. Aniversário de
casamento: Mário Artur
Quatrina e Eloísa Maria
Selmann Quatrina.

Fashion Day - sucesso!
O XI Fashion Day deste ano, que teve como tema Meu Brasil Brasileiro, foi sucesso. A noite de moda, beleza com os alunos da Universidade Aberta a Terceira Idade (UATI) da USC mostrou a riqueza da cultura, com um pouco do colorido próprio da nossa gente que enfeita este pais. O tema ‘Brasil Brasileiro’ nasceu da mistura de raças, índios, negros e portugueses. Povo de raras belezas e costumes encantadores. A coordenação foi de Verônica Carneiro Santos e idealização de Cris Lopes. Os figurinos do final do evento foram de Lenita Cardoso. Nas fotos, dois momentos do evento, com Mariza Pereira, Rosana
Negri, Cris Lopes, Angela Perezin e Cleonice Silva; Sylmara Muzeka, Cristina Bianchini, Angela Nunes, Cris Lopes, Ana Ulian, Nilde Agnelli e Neyde Gimenez.

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.

