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• Gustavo Moterani: 1/12, no 
Dona Pinguetta. (14) 99706-
2371.
• Juninho Camargo: 1/12, no 
Sam’s Bar. (14) 99876-0698.
• Juninho Camargo: 2/12, no 
Arena’s Bar. (14) 99876-0698.
• Juninho Camargo: 2/12, no 
Open Botequim. (14) 99876-0698.

• Rita Cabrera e Banda: 2/12, no 
Dona Pinguetta. (14) 99706-2371.
• Lizeth e Wal: 2/12, no Aldeia 
Bar Empório. (14) 99135-7814.
• Banda Brisa: 2/12, no Clube da 
Vovó. (14) 99729-9222.
• Junior Batista: 2/12, no Divina 
Cecília. (14) 98162-6565.
• Fabiano Gonçalves: 3/12, no 

Divina Cecília. (14) 98162-6565.
• Cristian e Gabriel: 3/12, no 
Clube da Vovó. (14) 99729-9222.
• Lizeth e Wal: 3/12, no Luna Bar 
e Confraria de Ideias. (14) 98225-
3318.
• Dinossauros: 3/12, no Dona 
Pinguetta. (14) 99706-2371.
• Juninho Camargo: 3/12, no 

Hulk Lanches. (14) 99876-0698.
• Juninho Camargo: 4/12, no Bar 
do Pinduca. (14) 99876-0698.
• Silvio Rios (Prod. Crepaldi): 
4/12, no Recanto Paraíso. (14) 
99182-4332.
• Rita Cabrera & Wellington: 
4/12, no Divina Cecília. (14) 
98162-6565.

• Arco da Velha: 3/12, às 
20h, na Hipnose Cervejaria. 

Divulgação

Agenda

Composição foi escolhida na escola no último domingo (27)

N
o último do-
mingo (27), foi 
definido o sam-

ba-enredo que guiará 
a escola Mocidade 
Unida da Vila Falcão 
ao longo da avenida 
do Carnaval 2023. A 
composição de Eddie 
Wesley e Nino Ferreira levou a melhor 
na banca de jurados, composta por 
nove integrantes de diversos setores 
da agremiação.

Sob o enredo “O que começou com 
Dito, sempre será bendito”, a letra da 
canção fala sobre a 
história da escola e 
seu legado na cidade 
de Bauru. “O nível 
dos sambas apresen-
tados foi muito bom. 
Tivemos quatro bons 
candidatos”, afirma 
Ricardo Carrijo, se-

LAYLLA PAES

Evento gratuito contou com 
diversas apresentações de 
integrantes da escola

Vinicius Trombini/Divulgação

Mocidade Unida da 
Vila Falcão define o 
seu samba-enredo

gundo tesoureiro da escola.
A festa de seleção ficou ainda mais 

completa com um “es-
quenta” para o evento 
carnavalesco. “Tivemos 
uma excelente participa-
ção dos integrantes das 
escola, apresentação da 
bateria, baianas, desta-
ques e a rainha da escola”, 
complementa Carrijo.

Nova Esperança recebe o ‘Natal EmCantos’ com música

A 
programação do ‘Natal 
EmCantos’ segue nes-
ta quinta-feira (1) com 

apresentações a partir das 19h 
na Praça Myrtes Sakai Bastos 
Pinto, conhecida como Praça do 
Caic, na Vila Nova Esperança. 
A população é convidada a pres-
tigiar a apresentação de Luiz 
Ornelas e Trio, que será realiza-

O Papai Noel também 
marcará presença 
para animar a noite 
da criançada

da em um caminhão-palco.
O Papai Noel também es-

tará presente efetuando a dis-
tribuição de lembranças para 
as crianças. Em caso de chu-
va, as apresentações previstas 
podem ser remarcadas.

A realização do evento é 
da Prefeitura de Bauru através 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Turismo e 
Renda (Sedecon), com o apoio 
da Secretaria de Cultura e de 
diversos parceiros.

LUIZ ORNELAS E TRIO
Músico há 45 anos, Luiz 

Ornelas tem passagens por 
bandas de Bauru e outras 
regiões com o gênero MPB. 
No trio, está há 15 anos com 
apresentações em várias ci-
dades do País. 

O grupo musical é for-
mado por Luiz Ornelas (vio-
lão/voz), Toninho Martins 
(bateria/vocal) e Neto Biga-
relli (teclados/vocal). Jun-
tos, apresentam-se há vários 
anos no aniversário de Bau-
ru e, de acordo com Luiz, 
sempre com as melhores ex-
pectativas por ser uma data 
muito significativa. Luiz Ornelas e Trio animam o evento de Natal nesta quinta

Larissa Bastos

A apresentação é gratuita e aberta para o público externo

O
s estudantes do último ano do 
curso de Teatro do Unisagra-
do apresentam, nesta quinta (1) e 

sexta-feira (2), a peça teatral “A Farsa do 
Advogado Pathelin”. O espetáculo será 
às 20h, no palco do Auditório João Pau-
lo II, com entrada gratuita e portas aber-
tas à comunidade externa. Os ingressos 
podem ser retirados previamente na 
Área de Ciências Humanas (localizada 
no bloco G) ou durante os espetáculos. 
Aos que puderem contribuir, também 
serão arrecadados alimentos não perecí-
veis nos dias de apresentação.

O espetáculo é fruto do trabalho de 
finalização de curso dos estudantes, tem 
orientação do professor Renan Cesar 
Alves e marca a formação da primeira 
companhia de teatro composta por estu-
dantes que serão egressos do curso.

Para a montagem da peça, foi pro-
movida uma parceria com o curso de 
Design de Moda do Unisagrado, que 
confeccionou os figurinos, e com o cur-
so de Design, que trabalhou com a con-
fecção e estruturação do cenário. 

Elenco: Atilla Pedroso, Amanda Fonsaca, 
Gabriel Cruz, João Teruel e Vitor Grassi
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Curso de Teatro 
traz a ‘A Farsa do 
Advogado Pathelin’

SINOPSE
Pedro Pathelin, um advogado fali-

do e espertalhão, bola um plano para 
conseguir roupas novas para ele e sua 
esposa, Guilhermina. Na loja do co-
merciante de tecidos mais avarento da 
região, Guilherme Côvado, através de 
vários elogios, Pathelin o convence a 
vender fiado, justificando que ele terá o 
pagamento durante um jantar com pato 
que sua esposa está preparando. A trama 
também conta com um Pastor de Ove-
lhas chamado Teobaldo que vende a lã 
e come a carne dos animais que perten-
cem a Guilherme.

ESCOLHIDA

Composição de Eddie 
Wesley e Nino Ferreira foi  

a eleita pelos jurados


