6 BAURU, sábado, 3 de fevereiro de 2018

DESTAQUE
Experimente alegria. Pessoas alegres
enxergam crescimento em tudo.’

Douglas Reis

MISSA CARISMÁTICA
Neste sábado, às 19h30, nas
dependências da Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus,
na praça Rodrigues de Abreu,
acontecerá uma edição da tradicional “Missa Carismática, com
alta espiritualidade”. O evento
conta com ajuda de voluntários
que se envolvem com todos os
partícipes dessa cerimônia. O
tradicional evento religioso está
aberto aos interessados.

Rainha e Rei
na Entrevista
da Semana
A rainha Larissa Celestino e o Rei
Momo Sílvio dos Santos, que formam a
realeza do Carnaval bauruense, falam ao
JC neste domingo (Entrevista da Semana)
sobre a representação da festa e o esforço
de voluntários para que as escolas de samba consigam concluir os preparativos para
o desfile. Para o casal real, não haveria
desfile sem o engajamento da comunidade
sambista em diferentes bairros da cidade.

Grupo Felicidade
e “Páscoa Bis”

BROMÉLIAS
FOTOGRAFADAS
Neste sábado, às 10h, o Jardim Botânico inicia a realização
de uma exposição Bromélias
de autoria da fotógrafa Fátima
Sandrin. Essa mostra vai ser
realizada no Centro de Visitação
dessa instituição, que tem na presidência Luiz Carlos de Almeida.
Para pessoas interessadas em
ver de perto essa mostra, é uma
oportunidade para conhecer a
diversidade dessa coleção mantendo exemplares da Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
e Pampa. A expositora Fátima
Sandrin (foto) é doutora em Ciências Biológicas, mestre aposentada e fotógrafa da natureza desde
2011. A exposição “Bromélia”
continua até o mês de março e
resulta desse percurso no Jardim
Botânico nos últimos quatro anos.

O Grupo Felicidade já deu a largada em
nova campanha solidária, desta feita com vistas à “Páscoa Bis” que vem chegando. Luciene
Galbiati se mostra sempre incansável quando
o objetivo é se dedicar a quem precisa. Como
ela acrescenta, “para participar da campanha
da Páscoa Bis não precisa muita coisa, basta
querer doar, abrir o coração e entrar em contato com o nosso grupo de mulheres dedicadas
na área da solidariedade”. Os contatos podem
ser feitos com o grupo através das redes sociais, facebook e Instagram. Na foto, Vanilza
Cherry, Valéria Assis, a coordenadora Luciene
Galbiati Martins e Simone Tonelli Grassi.

GINÁSTICAFOLIA
PARA EMBALAR
Neste sábado, às 10h, a
Academia do Bauru Tênis Clube
(BTC) irá promover uma aula
especial de ginástica no ritmo
de Carnaval. O ‘aulão’ reunirá
várias modalidades e contará
com a participação dos professores de ginástica do clube. A
GinásticaFolia é para betecistas
de ambos os sexos. A regra é
muito simples. É só ir fantasiado, animado e pronto para se
divertir gastando muita energia.
Haverá uma confraternização
comunitária após o evento,
para todos os participantes.
Academia BTC pede para que
os presentes levem sucos e
pratos de salgados, bolos etc.
Informações na secretaria.

PRÉ-CARNAVAL
ESQUENTA BTC
Antes da superfesta de duas
noites e duas matinês do BTC
Folia 2018, marcada para os
dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro,
o BTC abrirá as festividades carnavalescas com seu tradicional
Pré-Carnaval, neste domingo, a
partir das 16h. Haverá show do
grupo Blá Blá, Bacharelado do
Samba e DJ Wesley.

Agora ou Nunca:
só alegria hoje!
A foto que a coluna está estampando na
edição de hoje relembra o sucesso do “Agora ou Nunca” do ano passado. Veja como a
alegria e descontração são reflexos que todos os participantes sentem não só durante
a caminhada, mas também quando estão
defronte ao BB Batata. Hoje, sábado, essa
festa vai se repetir. Na imagem, os foliões
Gislaine e Ricardo Macegoza, Sandra Boconcello, Shelen Strada, Kátia Cardoso,
José Ricardo Rodrigues, Silvana Cavichioli,
Rubsmar Germino, Marcos Poiani, Jaime,
Fabiana Bernardo, Gabriela, Nelson Yoshiura e Marcos Bonifácio.

HISTÓRIAS E CONTAÇÃO
No bosque do Sesc Bauru,
acontecerá neste sábado (15h)
uma atividade que tem tudo
para ser sucesso e agradar a
todos os presentes. Trata-se
de uma ação específica da
Cia. Circo de Trapo, que quer o
máximo de participantes para
ouvir contos e histórias que
vão ficar na mente de todos.
O tema em foco tem o nome
de “Pelo Mundo com História”,
que representa bases em contos que viajaram da África até
aqui. Adultos e crianças são
convidados a se aventurar num
universo cheio de mistérios e
belezas que dão sentido à vida.
A apresentação faz parte da
mostra “Vem que te Conto!” e
a atividade é gratuita e aberta
ao público em geral.

ROTARY VITÓRIA
RÉGIA & DOE VIDA

LAB & BALADA
Na tradição dos sábados,
a Labirinthus promove hoje, a
partir das 23h, mais uma balada
que promete ser sucesso, com a
presença do DJ Lucas Medeiros
(foto), um dos mais renomados na
linha de “House e Tribal”. Além
do tradicional “open bar”, que
continua até as 5h da manhã,
haverá também o funk e sertanejo sob a execução do DJ. William Lucena, show no ambiente
interno com Eletrônica e também
os DJs Diego Oliveira e Henry
Seaga. Início sempre às 23h.

Profissional do Ano
O Rotary Club Bauru Terra Branca, por unanimidade, nomeou o tenente-coronel Flávio Jun
Kitazume como Profissional do Ano 2017. Kitazume, após longa jornada na Polícia Militar,
agora aposenta-se. Quem já o substitui interinamente é o major Fabiano de Almeida Serpa. Na
foto, o presidente 2017/18, Luiz Antônio Caetano, e o tenente-coronel Flávio Jun Kitazume.

Márcia Nuriah: internacional
A bauruense Márcia Nuriah nem bem chegou de sua permanência no Brasil (entre São Paulo e Bauru) e já foi convidada para
integrar o “Juri Internacional” do concurso PXKids Got a Talent,
realizado no Teatro PX Volendam, na Holanda (onde Márcia reside
há vários anos). O concurso em foco contou com a participação de
crianças e adolescentes nas modalidades de canto e dança e foi um
grande sucesso. Na foto enviada por Márcia à coluna, da esquerda para direita: Ilze Leeflang (Holanda), Prayianka (Sri Lanka),
Márcia Nuriah (Brasil), Ede Bunk (Alemanha) Ramon (Holanda),
Lizze (Holanda) e Carola (Holanda).

Rotary Clube de Bauru Vitória
Régia, no seu estilo atuante nas
atividades solidárias, programou
para o dia 7 de fevereiro (das 7h
às 11h30 e das 13h às 15h30)
a “Campanha de Doação de
Sangue e captação de doadores
de medula óssea”. Essa ação
solidária da entidade acontece
há 10 anos junto ao Hemonúcleo de Bauru (rua Monsenhor
Claro, 8-88). Presidente rotária
Dayse Maria Fonseca e demais
companheiras do Rotary Vitória
Régia estarão todas unidas nessa
campanha colaborando para que
pessoas tenham novas oportunidades, novos sonhos e novas
chances de recomeçar.

PARABÉNS!
Thais Cristina G. E. dos Santos; Sophia Cafisso Vieira;
Roberval Braz Padovan; Rodrigo César Allegro
Righetti; Warlene L. Beckemann Fournier; Ângela
F. Gabriele; Maria Lúcia Ferreira Cardoso; Gloria do
Val P. Leite; Jair Lot Vieira; Etuko Yokomizo; Dirce
Mascaro; Denise Maria Leite; Donice Beznos; Ligia
Lazare; André Louzado Andrade; Mirtis Manfrinato;
Gabriel Scota Fernandes; Cláudia Regino Fantin
Amaral; Ana Cláudia Ferreira Martins; Edvaldo
Mariano; Cassio Augusto Bevilacqua; Jesus
Mendes; Bruna Fabrício Debia.

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.

