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DESTAQUE
Indecisão é quando você sabe muito bem o que
quer, mas acha que deveria querer outra coisa.

BANDA SINFÔNICA
MUNICIPAL, O SHOW
QUE AGRADOU...

SUAVIDADE
PROMOVE JANTAR
“NOITE DA LUZ”

A Banda Sinfônica, sob a
regência de Luiz Marcelo Ferreira, encerrou com “chave de
ouro” sua apresentação final
na cerimônia de premiação dos
vencedores do Concurso de
Trovas, realizado na noite de
sábado, no Teatro Municipal de
Bauru. A plateia presente nesse
evento, ao final de sua excelente
apresentação, aplaudiu de pé
a Banda Sinfônica Municipal,
com destaque muito especial
aos seus jovens componentes,
entre as idades de 11 a 25 anos,
e também à sensibilidade do
maestro Luiz Marcelo Pereira
Ferreira. Nota 10!

O Projeto Suavidade, da Luso,
realizará no próximo dia 31,
sábado de Aleluia, a partir das
21h, a ‘Noite da Luz’. O evento,
promovido na data em que se
que celebra a ressureição de
Jesus Cristo, contará com jantar
com cardápio exclusivo e baile
com animação de Plinio & Cia.
Os convites para aquisição de
mesa (com seis lugares) já estão
à venda na secretaria da Luso e
com a turma do Suavidade

PÁSCOA & CRIANÇAS
NESTA SEMANA
No final de semana, sexta-feira, sábado e domingo, a
comemoração será também das
crianças com a realização de
uma grande oficina de ovinhos
de páscoa, pinturas faciais de
coelhinho e confecção de dedoches. A garotada já está sendo
convidada para estar presente,
sem despesa alguma e com muita
diversão. Como diz o release, as
atividades acontecem em um
espaço especialmente preparado
para proporcionar às crianças
presentes uma experiência lúdica
que venha estimular a interação e
a criatividade. Até o dia 5, o Bauru
Shopping estará oferecendo um
cardápio promocional com sugestões de 25 estabelecimentos
participante do evento.

‘Nova Assenag’
Foi eleita na noite desta última sexta-feira a chapa única para a nova diretoria da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru (Assenag), para o biênio 2018-2020. Quem sucederá o mandato anterior de José Roberto
Martins Segalla é o engenheiro civil Luiz Augusto Braga Franzolin. A nova diretoria propõe dar sequência nos trabalhos
já desempenhados na associação, promover a união de gerações e amparar as necessidades das classes. Na foto, grande
parte da nova diretoria, conselheiros e comissão eleitoral. A partir da esq., Francisco Moura, Fernando Salomão, Cláudio
Ricci, Lélia Lourenço, Luiz Augusto Braga Franzolin, Luis Bataglini, João Herrera, Archimedes Raia Jr., Marcos Alves,
César Pucci e Regiel Gambetti. Sentados, Braz Melero, Emerson Crivelli e José Luiz Carvalho. Parabéns!

Longa sobre inclusão de crianças especiais
Hoje, o longa-metragem “Não me Esqueci de Você” será exibido pela primeira
vez à população bauruense, no Teatro Universitário da FOB/USP, às 19h30. O material foi produzido por meio do Programa
de Estímulo à Cultura da Secretaria Municipal de Cultura de Bauru e aborda sobre
a inclusão de crianças especiais na educação básica. A entrada é gratuita. Na foto,
o diretor do longa, Rene Lopez, durante
entrevista com a especialista em educação
inclusiva Vera Lúcia Messias Capelline.

Com os temas “a influência
das palavras sobre à saúde e as
finanças” e “Superando obstáculos que impedem a realização
do ideal”, a Associação da
Prosperidade da Seicho-No-Ie
da regional de Bauru realiza
nesta quarta-feira, 28, a Conferência da Prosperidade. Estará
presente neste evento o preletor
Arquimedes Tadeu Ventura dos
Santos, da Seicho-No-Ie de São
Paulo, exemplo de autodomínio
e superação. O convite é extensivo a todos que têm filhos
adolescentes, que em maior ou
menor grau enfrentam questões
comportamentais. A conferência
será às 20h, na Seicho-No-Ie de
Bauru, localizada na rua Monsenhor Claro n° 5-35.

MEDALHA
“CUSTOS VIGILAT”
Marcada para noite de 12
de abril a homenagem da concessão da “Medalha do Mérito
Custo Vigilat” a uma das personalidades científicas de nossa
Bauru, Roberto Vicente Calheiros. O autor dessa merecida
homenagem é o vereador José
Roberto Martins Segala, pela
Câmara Municipal de Bauru.

A Bild Desenvolvimento Imobiliário, com
cinco empreendimentos lançados em Bauru,
ofereceu um jantar para seus clientes em comemoração ao lançamento do empreendimento Duo Residence Club. O evento, realizado
no Espaço Petrus, reuniu cerca de 150 pessoas. O Duo Residence Club será construído
em uma área de 5 mil metros quadrados na
Vila Aviação e um dos grandes diferenciais
do projeto é sua localização privilegiada,
próximo à avenida Getúlio Vargas, tradicional endereço corporativo e comercial, também voltado ao lazer, em Bauru.

‘Congresso do Sono e Apneia’
A partir de hoje e com extensão até o dia 30 (sexta-feira), vai acontecer nas dependências de um hotel da cidade mais um “Congresso do Sono e Apneia Obstrutiva”, que
tem como coordenador Walter Silva (foto ao lado). Segundo ele, as perspectivas para
esse evento são boas, com aproximadamente 50 pessoas do Brasil, que estarão presentes acompanhando as palestras que serão apresentadas por 10 mestres de diferentes
áreas médicas e odontológicas. Bauru segue como centro de referência de grandes
eventos em saúde nas mais variadas áreas.

Arte com amor
Quem vem se dedicando cada vez mais à arte
da contação de histórias com cantigas é Daniele
Freitas. Aos 37 anos, que completa justamente
neste 27 de março, Dia Mundial do Teatro e Dia
do Circo, ela marca presença com apresentações
mensais por entidades assistenciais de Bauru.
“Na contação, utilizo técnicas teatrais na preparação das histórias e dramatização dos personagens”, destaca. A coluna deseja sucesso sempre.

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

Vai ser no dia 8 de abril,
na avenida Getúlio Vargas, a
realização de uma “Caminhada
pelo autismo”, que está sendo
preparada pelo Mateus, gumieiro autodefensor da Apae Bauru,
juntamente com Luiz Fernando
Pascon, da Bikebrothers, com
apoio de toda a Apae. Os organizadores esperam contar no
mínimo com mil participantes e
os interessados em prestigiar e
ajudar devem comparecer com
a doação de um quilo de alimento não perecível. A concentração
do público será na quadra 15 da
avenida Getúlio Vargas.

“CAMPANHA DA VOZ”
NO DIA 15 DE ABRIL

Lançamento

CONFERÊNCIA DA
PROSPERIDADE

CAMINHADA
PELO AUTISMO

Acertada para o dia 15 de
abril, com início às 9h da manhã, a realização de uma “Caminhada na Getulio” numa autêntica atividade de conscientização,
sobre a saúde da voz. Vale
destacar que essa caminhada
é uma realização promovida
pelo curso de Fonoaudiologia
da Faculdade de Odontologia
da Universidade de São Paulo.
Como comemoração especial
ao “Dia Mundial da Voz”, sempre celebrado no dia 16 de abril
de cada ano. Mais detalhes,
vamos contando depois...

PARABÉNS!
Antonio Marcos Pereira;
Francine Rivoiro Velho;
Antônio Lisboa Ramos;
Tatiana Aparecida
Tomazini; José Roberto
Gerin; Ines Cantao Vioto;
Maria José G. Saggioro;
Araquem Carneiro; Raduan
Trabulsi; Thiago Artioli
Azevedo; Lucy Ellen P.
Lima; Caroline Abes Cury;
Guilherme Franceloso
Tessaimil; Gustavo I.
Pegorin; Evandra Cruz;
Tania Regina Landolffi
Abnur Nour; Márcia Regina
Slaghenaufi; Mariana
Pereira Turtelli; Rosane
Alves de Souza; Lara
Maria Ferraz Costa Fanini;
Roberto Bil Alves Barbosa;
Maria Dolores Costa
Carvalho Lopes; Maria
Regina Madi. Aniversário
de casamento: Carlos
Domingos Zagatto e Arlete
Moura Zagatto.

Informações prestadas pelos organizadores dos eventos e sujeitas a alterações.

