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DESTAQUE
Para que o homem seja próspero, o dinheiro não
basta. É preciso ser bom, sábio e consciente.’

Renan Casal/JC Imagens

BTC & PRÉCARNAVAL
Neste domingo, dia 4, vai
acontecer no Bauru Tênis Clube
(BTC) o pré-carnaval que deve
“esquentar pra valer” o grande
carnaval do BTC nos dias 10, 11,
12 e 13. Os convites e mesas
estão disponíveis na secretaria
do clube. Animação tem tudo
para ser supra com a presença
do grupo Blá Blá, bacharelado
do Samba e o Dj Wesley Freite.
O BTC, ao longo de todos os
anos, sempre foi muito feliz na
animação de seus carnavais de
noite e de dia. Neste ano, pela
procura de ingressos, há uma
certeza que o sucesso de público e animação serão ao gosto
dos associados e convidados.
Vamos nessa gente...

Carnaval dos Carnavais
A Sociedade Hípica de Bauru realizará seu tradicionalíssimo baile de Carnaval nesta sexta-feira, 2 de fevereiro,
a partir das 22h, com o concorrido Carnaval dos Carnavais.
Como em edições anteriores, a festa será animada pela Banda da Folia, organizada por Roberto Sassi e que traz músicos de renome. A expectativa é de reunir no local um público de até 2 mil pessoas. Convites individuais e as mesas
seguem à venda na secretaria do clube e a procura é intensa.
Além da banda, a festa também será animada pela realeza
do Carnaval 2018, que vai mostrar a alegria e samba no pé
que apresentarão na passarela do samba de Bauru (Sambódromo) nos dias 10 e 12 de fevereiro. Muita gente da cidade,
mas também da região, já confirmou presença, boa parte
com fantasias e blocos. Será uma grande noite!

Samantha Ciuffa/JC Imagens

“Agora ou
Nunca”

O intérprete, compositor e
percussionista Sandamí (ex-vocalista do Sambô) vai abrilhantar o desfile do bloco bauruense
“Agora ou Nunca” neste sábado,
dia 3 de fevereiro, no final de semana que representará a abertura do Carnaval de Bauru, uma
vez que na sexta-feira, dia 2, a
Hípica realizará o Carnaval dos
Carnavais, que tradicionalmente dá o primeiro grito da festa
em Bauru. O “Agora ou Nunca”
vai manter a tradição de sair às
17h de frente ao BB Batatas, na
quadra 22 da rua Gustavo Maciel, e de lá subir até a avenida Getúlio Vargas e depois retornar para o ponto de partida.
Uma tarde/noite imperdível!

LUSO & ANIMAÇÃO
CARNAVALESCA
A diretoria da Associação
Luso Brasileira de Bauru está
confiante no sucesso de seu
pré-carnaval (dia 3 fevereiro)
e no seu carnaval próprio, nos
dias 10 e 11 de fevereiro. Os
preparativos com o salão e o
repertório completo já pronto
da Agage Banda Show estão
afiados esperando um grande
público para diversões durante
todas as noites anunciadas.
Equipes assessoras da entidade
também estarão a postos para o
atendimento nota 10 aos foliões.

MEDICINA & AÇÕES
Na Associação Paulista de
Medicina, seu novo presidente
Marcos Cabelo dos Santos vem
cumprindo com categoria seu
papel de presidente e coordenador administrativo da entidade.
Na reunião de posse da nova
diretoria, viu-se que uma das
propostas da Associação Paulista de Medicina de Bauru é atuar
em gestão das mais profícuas,
no sentido de se despertar no
que é mais útil e se possível, até
como um agente transformador
para nossa comunidade.

Nãna Shara em Bauru
Quem virá a Bauru nesta sexta-feira, 2/2, às 19h30,
para dar testemunho de fé na igreja Avivamento Pleno será
Nãna Shara (filha de Baby do Brasil com Pepeu Gomes).
Nãna e seu marido, Brinco (foto), são pastores e compartilham suas experiências Brasil afora. A Avivamento Pleno
fica na rua Paes Leme, 8-55, Higienópolis (prédio do antigo Clube das Nações/Bancários). A entrada será gratuita.

Show de Big Gilson
Big Gilson é atração nesta quarta-feira com grande show
gratuito na área de convivência do Sesc Bauru. Big é um guitarrista brasileiro que foi indicado ao Prêmio Grammy Latino
e com 30 anos de carreira tem seu nome sempre na mídia
como um grande artista. No momento, a boa fase de Big Gilson é a sua indicação ao Grammy Latino e o lançamento do
disco “XXX”. Imperdível... (Leia mais na página 21).
Rafael Maia Valente/Divulgação

CURSOS DE
DANÇA VÊM AÍ!
A Divisão de Ensino às Artes, da Secretaria de Cultura,
realiza nesta semana inscrições para os cursos de música
(Violão, Flauta Doce, Flauta
Transversal, Leitura musical e
Canto Coral). Os interessados
devem se dirigir ao Centro Cultural “Carlos Fernandes Paiva”
(avenida Nações Unidas, 8-9),
de segunda a sexta-feira, das
8h às 18h. É necessário apresentar RG, CPF e comprovante
de residência. Informações
pelo telefone 3235-1193.

Terceira Idade: Rei e Rainha
A Associação dos Aposentados de Bauru vibrou com a eleição de seus tradicionais companheiros Carlos José da Silva Danelon (65 anos) e Helena de Oliveira Danelon (63 anos), escolhidos na última sexta-feira, como novos Rei e Rainha do Carnaval 2018. Ambos fazem parte
da escola de samba Mocidade Unida da Vila Falcão e receberam a coroa e faixa das mãos do
Rei e Rainha da Melhor Idade do Carnaval 2017, João Pereira e Maria Inês da Silveira (foto).
Carnaval em Bauru/Reprodução/Facebook

Carnaval em Bauru/Reprodução/Facebook

Reprodução/Facebook

“TISTOU” HOJE NA
MOSTRA DE TEATRO
Hoje é a vez do espetáculo
“Tistou”, com o Solar Núcleo de
Teatro, atuar na Mostra Paulo
Neves. A peça será encenada
às 20h, no Teatro Municipal.
A direção é de Elio Andreotti
e Rafael Maia. O espetáculo
é uma adaptação da obra de
Maurice Druon, escritor francês do pós-guerra, que retrata
uma sociedade disfuncional,
onde miséria e opulência convivem mediados pelo poder.
Em meio à cidade bélica de
Mirapólvora, nasce uma criança - Tistou, filho dos donos da
cidade, que sofre por não ser
uma criança igual as outras.
Mais um excelente momento
dessa mostra consagrada.

Carnaval no abrigo
Pelo 19º ano consecutivo, o Grupo Voluntários em Ação realizará neste sábado, dia 3, um Carnaval especial para os
abrigados da Associação Beneficente Cristã (Paiva). Com marchinhas e músicas carnavalescas, decoração e convidados
do samba, como o Rei Momo e Rainha da Terceira Idade, rainha de bateria e outros, a animação será do DJ Brian. Os
voluntários estarão a caráter. No intervalo, serão servidos lanches, refrigerantes e sorvetes. Haverá a coroação do Rei e
da Rainha do Carnaval do abrigo. Este Carnaval, todos os anos, é muito aguardado e comemorado entre todos! Nas fotos, Maria Inês Silveira, Edmar Donizete e Natalia Bertizoli, convidados especiais que estarão no Carnaval do abrigo.

Os interessados em divulgar eventos ou fotos devem enviar as informações para o e-mail: rufino@jcnet.com.br 		

PARABÉNS!
Diogo Estevão Linhari Pereira;
Sérgio Alves Arcângelo;
Ticiane Medina; Larissa
Tomazini Mortari; Marcos
Roberto Trassi Paixão; Aline
Camargo Volpe; Luciana
Vicari Úngaro; Francisco de
Assis Nogueira; José Carlos
dos Reis Bueno; Paulo César
de Souza; Marcelo de Lima;
Teresa Maria Pardini; Salimar
Demetrio; Vera Lúcia de
Oliveira; Sonia Bianchi D.
da Silva; Michelle Beatriz
Godoy Santos; Bruna Navarro
Braga; José Carlos Garcia;
Simone Rodrigues Horta;
Luiz Bocci; Raquel Mariana
Licursi; Lucinha Svizzero;
Adriano Vieira Neves; André
Luiz de Freitas Caetano;
Claudia Marisa Alves da
Silva; Marideli da Silva
Furtado; Airton Duchatsch;
Juliana Augusta Spinelli da
Silva Teles. Aniversário
de casamento: Francisco
Ângelo Literio Di Flora e Maria
Lucir Schroeder Di Flora.

Informações prestadas pelos organizadores dos eventos e sujeitas a alterações.

