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Não pare de tentar porque a vida fechou uma porta. 
Outras surgirão se você continuar em frente.’

O vereador Fábio Manfrinato entregou ontem Moção de Aplauso à equipe de robótica do Sesi-Senai. A homenagem 
destaca a vitória do grupo e a conquista do Troféu “Rookie AII-Star”, na First Robotic Competition (FRC), realizada em 
Las Vegas, nos Estados Unidos, no mês de março. O resultado garantiu a classificação para a última etapa do campeo-
nato, que aconteceu no Texas, onde o time sagrou-se campeão em abril. A homenagem, prestada no plenário da Câmara 
Municipal, também foi dirigida os diretores do Senai-Bauru, Ademir Redondo, e do Sesi Bauru, Clóvis Cavenaghi. For-
mada por 10 alunos e quatro professores do ensino médio e técnico, a Octopus #7567 é a primeira equipe brasilei-
ra a vencer a competição mundial. O feito inédito rendeu as congratulações do ministro da Ciência, Marcos Pontes, que, 
em vídeo enviado aos alunos, destacou o modelo bem-sucedido de ensino do Sesi e do Senai em Bauru. Na foto, em pé: 
Marcos Rocha Augusto, Cauet Menezes, Jhonathas Santos, Guilherme Gimenez, Erica Biatto, José Roberto Segalla, Ar-
thur Zuliani, Ademir Redondo, Fabio Manfrinato, Clovis Cavenaghi, Luis Ally. Embaixo: Bruno Cesar Domingues, Le-
tícia Cristina de Oliveira, Leonardo Menezes, Leonardo Mandotti, Allana Elisa, Anna Giullya e Yslamaira Milaré.

Aplausos às garotas e aos garotos

Fátima Cristina Martinosso 
de Souza; Antônio Carlos 
Fogolin; Leticia Norma 
C. Rodrigues; Denise Del 
Malto D’Incao; Nelson 
Salmen Filho; Adriana 
Tayano Fanton; Nivaldo 
Cardia; Henrique Carvalho 
Rigitano; Ana Lúcia Daré; 
Flavio Badin Marques; 
Ricardo Carvalho de 
Castro; Maria Maia; 
Lucinéia de Lima Andrade

PARABÉNS!

Ciesp Bauru é uma entidade 
sempre antenada com as coisas 
boas, que tem como  proposta 
despertar interesses de empre-
sários ligados ao setor industrial 
da cidade. Desta feita, a diretoria 
integrada por Gino Paulucci, 
Marco Antonio Pereira e Gisela 
Casarin está convocando os in-
dustriais para uma palestra muito 
importante nominada como “Pre-
sença Digital: inserção e atuação 
de empresas num contexto de 
relacionamento digital”. Referida 
palestra é gratuita e acontecerá 
na noite de hoje, na sede da enti-
dade, a partir das 18h30.

NO CIESP 

Mais uma Festa Flash Back, 
mais um sucesso na Associação 
dos Cabos e Soldados da Polícia 
Militar de Bauru e região. A balada 
foi realizada no último dia 27 e con-
tou com muita gente animada. Este 
evento se torna a cada edição mais 
tradicional e se destaca na agenda 
dos valorosos policiais militares. 

Flash Back

A 20ª edição da Festac está em plenos prepara-
tivos para acontecer neste mês, nos dia 18 e 19, no 
estacionamento do Ceac, na rua Sete de Setembro, 
8-53, Centro. A grande festa do Amor Caridade, 
toda repaginada, vai contar com música, livros, ba-
zar especial, praça de artesanato, brincedeiras infan-
tis, festival de massas, bolinho de bacalhau, quiches, 
pastéis, mini-pizza, taco mexicano, doces variados, 
saladas de frutas e muito mais! Vale a pena prestigiar 
e colaboborar com o Ceac! Na foto, José Silvio Turi-
ni, Lucia Helena Turini e Reginaldo Viana.

Festac: 20 anos

Neste mês, o Sesc Bauru se 
preparou para apresentar uma 
mostra intitulada “O cotidiano 
e as cidades como poesia”.  Na 
pauta dessa realização virá uma 
seleção de filmes apaixonantes, 
dignos de serem prestigiados, 
com exibição todas as terças-
feiras. A mostra abre caminho 
para redescobrirmos a poesia ao 
nosso redor. Hoje, terça-feira, por 
exemplo, já tem a primeira pelí-
cula, “Paterson”, que conta uma 
história de um rapaz (foto abaixo) 
que gosta de escrever belas poe-
sias em seu caderninho.  

POESIAS DO 
COTIDIANO 

As integrantes da Casa da 
Amizade do Rotary Bauru reali-
zarão no dia 8 de maio, a partir 
das 8h, um bazar da pechincha 
da sede da Legião Mirim, que 
fica na avenida Nuno de Assis, 
13-50. Com ótimos itens, entre 
roupas, acessórios e utilidades 
em geral. Vamos colaborar!

BAZAR DA CASA DA 
AMIZADE DO ROTARY

O torneio AX Imobiliária 
Open de Tênis movimentou 
bastante o Bauru Tênis Clube, 
neste final de semana. Cam-
peões de oito categorias foram 
premiados, o que fez da cidade 
a capital do tênis no Estado de 
São Paulo. Foram 170 tenistas 
em ação, representando 25 
cidades de quatro estados. O 
grande campeão da categoria 
Especial foi o tenista de São 
José do Rio Preto Augusto 
Laranja. Leia mais na pág. 9.

MELHOR TÊNIS DO 
INTERIOR NO BTC

O escritor José Mauro Pro-
giante, autor de várias obras já 
publicadas, está lançando mais 
uma, agora intitulada como 
“O Roubo do Sonho Azul.” O 
evento supra vai acontecer no 
Empório Cultural – Shopping 
Boulevard, nesta quinta-feira, 
no horário das 19h. Desta feita, 
o novo lançamento de Progian-
te vai abordar uma temática 
infantil com textos criativos e 
práticos. Valeu...

LANÇAMENTO 

Malavolta Jr.
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Carlos Alberto Geraldo e Noemia NevesOsmir Rodrigues e Silvia Caetano Anesio Pinto e Marinete Ramos Pinto

Beatriz Rigoni e Julia KenesMaribel G. L. Floriano e Ricardo Floriano Cesar Limão e Selma Gomes Celio Bellini e Marilene Ramos

Patricia Grandini e Silvana FreitasJuliana Zanin e Ademir Gonzales Valci Estevam e Rosivani de Carvalho

Nos dias 9 e 10 de maio, 
a Universidade do Sagrado 
Coração realizará mais uma 
“Jornada de Informática”, em 
sua 9ª edição. No primeiro dia, 
haverá 2 palestras, sendo a 
primeira  sobre o exercício da fé 
na era digital, com a participa-
ção da Irmã Maria Lopes Assis 
(coordenadora da Pastoral da 
Universidade) e na sequência 
uma palestra e preparação com  
entrada no mercado de trabalho 
em tecnologia da Informação e 
a ser ministrado  pelo CEO e 
Treinador da Mega Power Per-
formance, Charles Lopes. Mais 
informações, posteriormente.

JORNADA DE 
INFORMÁTICA 

Divulgação

Cristina Amaro


