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DESTAQUE
Motive a si mesmo a prosseguir, pois você
é o único que entende suas dificuldades.’

HÍPICA & FEIJOADA
COM SAMBA

Samantha Ciuffa

Lions Norte, nova diretoria
No salão social do Condomínio Estoril 5, o Lions Norte
reuniu todos os companheiros leões e esposas
domadoras, na cerimônia festiva de posse da nova
diretoria desse tradicional clube de serviço. Dentro
das tradições leonísticas, a presidente cessante Nilza
Rodrigues Ventrilho, empossou a nova presidente Selma
Passanezi, que comandará o clube no biênio 2017/2018.
Muitos foram os momentos de integração reunindo
não só associados leonísticos, mas também inúmeros
convidados. Na foto que estampamos ao lado, um dos
momentos da cerimônia reunindo a nova presidente
empossada Selma Passanezi, tendo ao lado esquerdo
o Governador Leonístico Antonio Montanhez e esposa
Leda Montanhez, a ex-presidente Nilza R. Ventrilho e do
lado direito o leão Euloir Passanezi, marido da recémempossada presidente Selma Passanezi.

O evento “Feijoada com
samba” está despertando interesse junto aos bauruenses
com as primeiras adesões. Vai
acontecer no sábado, dia 22,
com início às 12h. O musicista
Plínio, do conjunto “Plínio &
Cia”, por sua vez, já está selecionando as músicas que vão
incentivar animação durante
toda a tarde desse dia. Isso
sem considerar o show das
mulatas e os coqueteis (do
Lelos) animando a feijoada.

O professor de matemática
Carlos Alberto Alves Neves tem a
paixão pelo magistério e a comunicação nas veias. Ele fica muito,
mas muito feliz mesmo quando
é reconhecido por um ex-aluno.
E não passa um só dia sem que
isso aconteça. São incontáveis os
jovens que passaram pelas suas
salas de aula. Afinal, quem é que
pode ostentar um currículo de
sucesso, com mais de 40 anos,
como professor de matemática?
Mais detalhes sobre a carreira dele
e a vida familiar você lê amanhã na
Entrevista da Semana.

CONVIDADA
ESPECIAL
A bauruense Jade Suhaila
estará até segunda-feira na
cidade de Oran, Argentina,
onde ocorre o “Oran Danza
Ciad 2017- VII Certamen y
Encuentro Interamericano de la
Danza”, organizado por Liliane
Massa. A bailarina participa do
evento como jurada, ministra
workshops e dança na noite de
gala do evento, com coreografias de dança do ventre e estilo
tribal junto a grandes profissionais da dança internacional.
Juan Pablo Ledo (Primer Bailarin del Teatro Colon 8), Maria
del Carmen Calneggia (Jujuy),
Charly (Cordoba) e Jade Suhaila
(Brasil), convidada especial.

FESTIVAL DE DANÇAS
Posse da nova diretoria do Lions Norte, reunindo além dos leões e domadoras do clube, o Governador Antonio Montanhez e
esposa Leda, convidados especiais do Lions Norte e, a partir da esquerda para direita, a nominação de todos os
associados do Lions Norte, a saber: Walter Dias, Carlos Neves, Jorge Santos, Maria Solange, Iris Norato, Neide Vicente,
Marisa Zabaglia, Selma Passanezi, Antônio Montanhez, Nilza Ventrilho, Euloir Passanezi, Ulysses Machado, Alcides Mendonça,
Luiz Vicente, Frederico Cutino, Tânia Manfre, Ismael Cabestre, Luciana Cerigatto, Vera Neves, Edilene, Dayana Machado, Ayko
Yoshimura, Leda Montanhez, Maria Ismênia, Regina Mendonça, Giovana, Maria Júlia, Igor, Rafael, Isabela, Gabriela.

Cerimônia
emocionada

Marcada por muita emoção a Sessão
Solene realizada na noite desta sextafeira, no Plenário da Câmara Municipal
de Bauru, que procedeu a entrega da
“Medalha Sebastião Paiva” a Américo
Beghini. A honraria foi concedida com
o aval de todos os vereadores da Casa de
Leis, por iniciativa do parlamentar Roger Barude, que não conteve as lágrimas
ao subir à Tribuna Legislativa para homenagear o primeiro centenário a receber a medalha, dedicada a pessoas com
80 anos ou mais, residentes na cidade.

LAB & 2ª NOITE DA UTI
Neste sábado, a partir das
22h30, na Labirinthus, acontece
a 2ª Noite da UTI, com os DJs
convidados Johnny Bass e Sweet
Beatz, ambos de Piracicaba,
apresentando o projeto Funtasy,
de música eletrônica e animando
a galera. Na pista externa, o DJ
Willian Lucena com o melhor do
Pop e Funk, shots de drinks na
faixa durante a sirene e show de
Valentina Pryns. Fazendo o auto
check-in no site www.labirinthus.com.br converte o valor da
portaria em consumação.

FEIJOADA COM BLÁ BLÁ
Neste sábado, tem a tradicional roda de samba 360º no
Buteco do Rastro, a partir das
12h, com feijoada completa a
vontade. No palco, o grupo Blá
Blá, que está fazendo muito
sucesso em Bauru. Convites e
informações na Roth Getúlio e
Flipper lanches.

ENTREVISTA
DA SEMANA

Bodas de Ouro

DOMINGO DE
ORDENAÇÃO
Um dos maiores eventos
religiosos da história de Bauru, a ordenação episcopal
de monsenhor Luiz Ricci,
nomeado bispo auxiliar na
Arquidiocese de Niterói, já
mobiliza muita gente. A cerimônia, que acontece neste
domingo, às 15h, no Santuário Diocesano do Sagrado
Coração de Jesus, contará
com estrutura suficiente para
as mais de 2 mil pessoas
esperadas. Leia na página 7
e na edição de amanhã.

50 anos juntos
O casal da foto acima Acary Nabor dos Santos e
Sonia Maria Rodrigues dos Santos completa hoje 50
anos de feliz união conjugal - Bodas de Ouro. Durante
todo o dia, receberão os cumprimentos de familiares e
amigos. Parabéns da coluna!

Antonio Querubim (Noca) e Irene Nacimento Querubim
completam hoje 50 anos de casados (Bodas de Ouro). Os
filhos Ricardo, Fabio e Karina, as noras Camila e Sandra,
o genro José Carlos e os netos Henrique, Vinícius, Isabela,
Davi, Ana Luiza, Felipe, Samuel e Gabriel, e os bisnetos
Davi e Miguel parabenizam o casal por essa data tão importante e que tenham muitos anos de vida conjugal. Parabéns!

Bauru tem sido, de um tempo a esta parte, uma cidade
muito prestigiada na presença
de inúmeros grupos de danças,
distribuídos entre aqueles que
sempre estão se apresentando
ao público e outros tantos que
promovem os ensinamentos de
danças, mas não participam.
Neste sábado (dia 15), um dos
exemplos está na realização do
“Festival de Danças em Ação de
Solidariedade” e vai acontecer
no Teatro Municipal, com início
às 17h30. Está à frente dessa
realização o Centro de Dança Giracorpo, um dos muitos
grupos existentes. O ingresso
é 15 reais e mais um quilo de
alimentos não perecíveis..

PARABÉNS!
Rickielme William Alves
Cervatti; Rodrigo Bernava;
Matheus Ávila Cardoso;
Laury Ferrarini; Zilma C.
Duque; Letícia C. Dias;
Marco Antonio Affonso;
Sebastião Barbosa
da Silva; Cesar José
Sant’Anna; Valter Sotero
de Castro; Virgílio Augusto
T. de Soares; Paulo Cesar
Bueno; Regina Célia da
Silva Abreu; Thais Lima
Magion; Emerson Di
Flora de Oliveira; Virginio
Guarnetti; Elaine Pereira
Terrassi; Ibonês Pereira dos
Santos; Graziela da Silva
Palhaci; Mônica Ferraz
Costa Fanini; Lucas Faccin
Basso. Aniversário de
casamento: Acary Nabor
dos Santos e Sônia Maria
Rodrigues dos Santos.

3ª Arraiau dos Pets
Vestidos xadrezes, chapéus de palha e muita cor
tomarão conta do 3º Arraiau
dos Pets, no próximo sábado (22 de julho), no estacionamento do Shopping Boulevard, a partir das 14h. O
tradicional evento realizado
pela Associação Bauruense
de Proteção Animal – SOS
Gatinhos completa 3 anos, e
prepara uma festa recheada
de muitas atividades com
um arraiá só para nossos
amiguinhos de 4 patas.

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.

