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DESTAQUES

Agenda
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Lençóis
Paulista

Leda
Fernandes
durante
apresentação
do Workshop
“Por que
contar
histórias?”

O workshop “Por que contar
Histórias?” reuniu mais de
100 pessoas ao Espaço
Cultural Cidade do Livro , em
Lençóis Paulista, no dia 20
de março, no Dia do Contador
de Histórias. O workshop
abriu a semana do contador
de historias que vai até o dia
29 de março, em bibliotecas
das cidades de Lençóis
Paulista e Macatuba, como
parte do projeto “A Hora do
Conto” com patrocínio da Lwart
por meio do ProAC e apoio das
Prefeituras de Lençóis Paulista
e Macatuba.

BARRA BONITA
BARRA
BONITA
NNNeste

domingo (25), Barra Bonita receberá
dançarinos de pelo menos 25 cidades paulistas
para o 2º Festival Dance Style no ginásio Victório
Alponti, a partir das 9h, com entrada franca. No
local também haverá venda de cachorro quente
artesanal e exposição de arte. Mais informações:
(14) 3642-4014 ou (14) 99703-2784.
BOTUCATU
BOTUCATU
NNO TCP 299 Motoclube realiza neste domingo
(25) o almoço beneficente “Porco no Rolete” na
Associação Atlética Ferroviária (AAF) e toda a
renda será revertida ao Hospital Estadual Botucatu (HEBo) para a compra de um aparelho de
laser ao ambulatório de oncologia.
NNSegue até o dia 31 de março, a exposição “Bem
me quero, mal me quero”, instalada na vitrine da
livraria Empório Cultural Botucatu, no Shopping
Botucatu, de segunda a sábado, das 10h às 22h.
Domingos e feriados: Praça de Alimentação (11h
às 22h) e lojas (14h às 20h).
NNA

Laura Câmara e Rosa Emília
Pelegrin

Prefeitura de Botucatu realizará nos dias 13,
14 e 15 de abril, a festa do 163º aniversário do
município. A artista gospel Gabriela Rocha se apresentará no primeiro dia, a partir das 21h30; artistas da cidade participam no sábado dia 14, a partir
das 14h, e a dupla sertaneja Fernando & Sorocaba
no domingo, a partir das 21h. Os shows serão realizados no Largo da Catedral, em frente à Praça
Martinho Nogueira e a Escola Estadual Cardoso
de Almeida, EECA. A festa do 163º Aniversário de
Botucatu é uma realização da prefeitura, com o
patrocínio da Caixa Econômica Federal.

Mari Alves da Silva, Leda Fernandes e
Rosinete Martins

Leda
Fernandes
e Laura
Câmara
Leda Fernandes, Laura Câmara,
Nilceu Bernardo e Thiago Cardinali

Agudos
Fiéis das seis comunidades que compõem
a Paróquia São Paulo Apóstolo realizaram
uma Caminhada pela Paz, que foi
distribuída pelos bairros da cidade, no dia
18 de março. A iniciativa foi da equipe da
Pastoral da Campanha da Fraternidade que,
neste ano, trabalha o tema “Fraternidade e
superação da violência”.

GARÇA
GARÇA
NNO 4º Moto Rock Festival de Garça será nos dias
7 e 8 de abril no Lago Municipal Artificial Prof.
J.K.Williams. As atrações confirmadas: Banda
Rotor e covers do U2, do Raul Seixas e do Creedence. A organização é do Tríplice Motociclista
com apoio da Prefeitura de Garça.
NNO Circuito Sesc de Artes será realizado em Garça no próximo dia 6 de abril (sexta-feira), na Concha Acústica do Lago Artificial J.K.Williams com
apresentação do Circo Puntino.
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Caminhada
pela Paz na
comunidade
Nossa
Senhora
Aparecida

LENÇÓIS PAULISTA
LENÇÓIS
PAULISTA
NNA 41ª Facilpa já tem a sua programação de
shows definida. Entre as atrações estão: no dia
27 de abril (sexta-feira) a cantora Anitta; no dia
28 (sábado) a dupla Simone e Simaria; no dia 3
de maio show com a banda Raimundos (entrada
gratuita); no dia 4 de maio Jorge & Mateus e no
encerramento João Bosco & Vinicius.
IACANGA
IACANGA
NNA

44ª Festa do Peão de Iacanga será realizada
de 16 a 18 de abril de 2018. As atrações são:
Thaeme & Thiago dia 19, GH&R dia 20, C&A dia
21 e Jéssica & Jennifer no dia 22.
JAÚ
JAÚ
NNO 7º Passeio Ciclístico será no dia 15 de abril em

comemoração ao 32º aniversário do 27º Batalhão
de Polícia Militar do Interior (BPMI/I) de Jaú.
PEDERNEIRAS
PEDERNEIRAS

NNNo

Comunidade Nossa Senhora das
Graças participou da caminhada

dia 30 de março será realizada a Caminhada de Meditação. A saída é às 7h da Praça
do Cruzeiro, no início da avenida Nossa Senhora
Aparecida, no Jardim Modelo. Informações pelo
14-3283-8810.

PIRAJUÍ
PIRAJUÍ
NNA 11ª Corrida São Jonas será neste domingo.
A largada às 8h defronte à Prefeitura de Pirajuí.
Inscrições pelo site (www.incentivosesporte.
com.br).
MACATUBA
MACATUBA
NNO Grupo de Teatro “Padre José Corsini” revive,
a partir deste domingo (25), a Bênção dos Ramos, os últimos dias de Jesus Cristo na Terra. A
procissão sai da Praça do Cruzeiro e segue até
a Matriz de Santo Antônio, a partir das 7h, onde
será celebrada a Santa Missa. Às 10h, está marcada a Bênção dos Ramos no Centro Educativo
“Mário Rosa” seguida de procissão até a Igreja
Cristo Rei, no Jardim Bocaiuva.

Vera Betti (à direita) é integrante da Comunidade Santa
Cecília e entrega mensagem em supermercado

Caminhada pela Paz na comunidade São Francisco

Os interessados em divulgar eventos ou fotos devem enviar as informações por escrito pelo fax (14) 3104-3149, e-mail: circuitorg@jcnet.com.br ou para a sede do JC, na rua Xingu, 4-44, Higienópolis, Bauru-SP, CEP 17013-510.
Informações prestadas pelos organizadores dos eventos e sujeitas a alterações.

