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Hallel terá música, louvor e diversão
Gratuito, festival trará para a Praça Rui Barbosa atrações artísticas de diferentes estilos e muito mais neste domingo

Neste domingo (17), será 
realizada a 3.ª edição do 
Hallel Bauru. Com o in-

tuito de promover a revitalização 
do Centro da cidade e a integra-
ção de diferentes grupos e tribos 
por meio da ocupação do espaço 
urbano, a edição de 2019, que 
tem o JC como parceiro, será 
realizada na Praça Rui Barbosa, 
aberta ao público, e repleta de 
atrações artísticas diversificadas. 

Com início às 8h, o even-
to contará com apresentações 
musicais desde esse horário, 
no palco secundário do festival, 
destinado às bandas e artistas 
locais. A Feira Pet – espaço para 
recreação dos animais de esti-
mação dos participantes do Hal-
lel – também será aberta logo 

no começo do dia e se estenderá 
até as 12h. O público também 
poderá acompanhar cinco mó-
dulos diferentes de workshops e 
palestras sobre temas como ju-
ventude, espiritualidade e con-
vivência na diversidade.

Seguindo a proposta de um 
evento que deseja provocar 
também um impacto social na 
cidade, será montado, ainda no 
espaço do festival, um hemo-
núcleo, onde profissionais da 
área de saúde realizarão a arre-
cadação junto aos participantes 
que desejarem doar sangue, 
bem como ficarão disponíveis 
para esclarecer eventuais dúvi-
das e informar o público sobre 
a importância do gesto.

BISPO
Às 16h30, todos os pre-

sentes poderão acompanhar 
a Santa Missa, presidida pelo 
bispo da Diocese, dom Ru-
bens Sevilha. Após as 18h, ha-
verá abertura das atrações do 
palco principal, que seguem se 
apresentando até as 23h. 

Ana Gabriela, da Comuni-
dade Shalom, Thiago Brado, 
Ministério Vineyard Piratinin-
ga, Banda Axé Jacke Trevisan 
e o rapper Thigor MC são al-
guns dos artistas que agitarão 
a noite do Hallel Bauru.

SERVIÇO
O Hallel Bauru – Festival 

de Artes Integradas ocorre 
neste domingo (17), a partir 
das 8h, na Praça Rui Barbosa. 
A entrada é gratuita.

INTEGRAÇÃO
Hallel Bauru 2019 irá 

reunir diferentes grupos 
e tribos no Centro

As crianças que estiverem no festival também 
poderão aproveitar um dia inteiro de diversão: o 

evento contará com uma área com brinquedos infláveis, 
distribuição de brindes e apresentações artísticas volta-
das exclusivamente aos pequenos, o Hallel Kids.
Ao mesmo tempo, quem prefere algo mais radical 
também terá seu próprio espaço: o Hallel Radical será 
a parte do evento dedicada a competições de skate, que 
dará, inclusive, prêmios em dinheiro aos vencedores 
das diferentes modalidades.

Crianças e skatistas

Assim como ocorreu no ano passado, Hallel Bauru deverá ter um ótimo público nesta edição

Divulgação

Universidade oferece 
tratamento dentário

O Unisagrado, através do 
curso de Odontologia, 
abriu vagas para trata-

mento odontológico de prótese 
total (dentadura). Os atendi-
mentos serão realizados gratui-
tamente na Clínica de Odonto-

logia, localizada no 3.º andar 
do Bloco K do câmpus. No 
entanto, a prótese será cobrada 
diretamente pelo protético.

O interessado deve ter 18 
anos completos ou mais e não 
possuir nenhum dente na parte 
superior e/ou inferior. O agen-
damento vai até 19 de novem-
bro. O Unisagrado fica na rua 
Irmã Arminda, 10-50, Jardim 
Brasil. Os telefones para agen-
dar são: (14) 2107-7364, (14) 
2107-7269 e (14) 2107-7346. 

Os resultados são obtidos pelo site da 
Caixa Econômica Federal. A publicação atualizada 

das extrações depende do horário dos sorteios 
em relação ao fechamento da edição.

Site oficial: loterias.caixa.gov.br

      QUINA 5121
13/11/2019

01 - 42 - 45 - 49 - 75
Ganhadores Prêmio
Quina (1) R$ 2.422.438,00
Quadra (80) R$ 6.125,84
Terno (4.814) R$ 153,08
Duque (116.421) R$ 3,48

   MEGA-SENA 2207
13/11/2019

06 - 10 - 11 - 43 - 53 - 55
Ganhadores Prêmio
Sena (0) R$ 0 
Quina (39) R$ 49.905,76
Quadra (2736) R$ 1.016,25

LOTOFÁCIL 1890
13/11/2019

01 - 02 - 04 - 05 - 07
08 - 09 - 10 - 11 - 13
15 - 16 - 17 - 21 - 23

Ganhadores Prêmio
15 acertos (1)  R$ 1.872.831,78
14 acertos (471)  R$ 1.747,81
13 acertos (18430)  R$ 25,00
12 acertos (231661)  R$ 10,00
11 acertos (1141741)  R$ 5,00

    FEDERAL 05440
13/11/2019

    Bilhete Prêmio (R$)
1º 60072 500.000
2º 08531 27.000
3º 59503 24.000
4º 44485 19.000
5º 22712 18.329

LOTERIAS

Unisagrado tem 
vagas para prótese 
total; só dentadura 
será cobrada


