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Ofertas válidas para Bauru, somente para 29/04/2017 ou enquanto durarem os estoques.

cheques para 
clientes cadastrados

22/06
sem juros

10/08
com juros BEBA COM MODERAÇÃOÉ PROIBIDA A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE IDADE. NÃO ESQUEÇA SUA EMBALAGEM REUTILIZÁVELO MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMA: Após 6 (seis) meses de idade, continue amamentando seu filho e ofereça novos alimentos.

AÇÚCAR 
CRISTALÇÚCAR 
UNIÃO

8,75
5KG

ATEMÓIA5,45
KG

KIWI 
NACIONAL 3,97

KG

LEITE LONGA 
VIDA NILZA

2,27
TIPOS 
1L

LEITE EM PÓ NINHO 
FASES 1+ PREBIO

26,15
LATA 
LEVE 800G 
PAGUE 
700G

MAMINHA BOVINA

19,98
CRYOVAC
PEÇA 
KG

FRANGO INTEIRO 
BIG FRANGO

3,89
KG

LINGUIÇA 
SUÍNA SADIA

10,95
KG

SORVETE KIBON 
CREMOSÍSSIMO 10,98

SABORES 
1,5L

SALAMINHO 
ITALIANO SADIA

49,90
PEÇA
KG

CERVEJA 
BRAHMA

1,98
LATA 
350ML

REFRIGERANTE 
GUARANÁ 
ANTARCTICA

3,98
TIPOS 
2L

ÓLEO DE 
SOJA LIZA

2,69
900ML

50%
DE DESCONTO

NA 2ª UNIDADE

R$
CADA 
UNIDADE

19,61PAGUE

PONTA DE 
PEITO NOBRE 
MONDELLI BOVINA

15,98
PEÇA 
KG

MELÃO 
DOCE  REDINHA /
MAMÃO PAPAIA

2,97
KG

LIMITE POR COMPRA /
CLIENTE

DE  24  UNIDADES

ARROZ 
TIPO 1  EMPÓRIO
SÃO JOÃO

13,59
5KG

De malas prontas para a Itália

Hoje, um grupo de 30 
alunos da Universidade 
Aberta à Terceira Ida-

de (Uati) da USC embarcam 
para a cidade de Castelrai-
mondo, na Itália. Eles ficarão 
por lá durante o mês de maio 
para um intercâmbio que pos-
sibilitará a prática da língua 
italiana, vivência cultural e 
passeios por pontos turísticos. 

O grupo participa da ativi-
dade Cultura Italiana, ministra-
da dentro da Uati por Angela 
Zuntini, que já morou alguns 
anos na Itália e, agora, oferece 

30 alunos da 
Universidade Aberta à 
Terceira Idade (Uati) da 
USC farão intercâmbio

esta oportunidade para a tercei-
ra idade. O intercâmbio será 
na escola Campus Magnolie, 
local onde os intercambistas 
ficarão hospedados também, 
podendo participar de aulas 
de estudo do idioma e cultura 
italiana. “Estou indo com meu 
irmão e a minha cunhada para 
esta viagem, que vejo como 
uma experiência nova. Falo 
para todos os meus familiares 
que, agora, estou fazendo um 
intercambio na terceira idade”, 
comenta, animada, Heloísa 
Maria Segalla Bevilácqua.

Angela está muito entusias-
mada em poder proporcionar 
esta viagem aos alunos. “Fico 
feliz em poder realizar o sonho 
de tantas pessoas e de aprender 
sempre mais”, comenta.

Pela primeira vez viajando 

para o Exterior, Rocia Bragaia 
conta que está curiosa para co-
nhecer lugares e culturas. 

Para Ana Maria Alves 
Ferreira, o intercâmbio possi-
bilitará, além do conhecimen-
to de outra língua, a interação 
e fortalecimento da amizade 
com todos do grupo. Ela e 
mais 14 colegas não voltarão 
no fim de maio da Itália; eles 
partirão para Bari, que fica 
na região da Apúlia na Itália, 
para um cruzeiro de oito dias 
pelas Ilhas Gregas.

A coordenadora da Uati, 
professora Gislaine Aude 
Fantini, acredita que o inter-
câmbio será uma inspiração 
para todos. “Também tenho 
certeza que o período será 
produtivo para eles, pois sem-
pre é tempo de aprender”, diz.

Na foto (em cima) : Vania Moretto, Heloisa Bevilácqua, Marlene, Anésia Nunes, Rocia Bragaia, Irma 
Slaghenaufi, Ana Maria Ferreira, Rosana Negri, Marcia de Anna e Marilene Dominoni. Embaixo: Gislaine 
Aude, Paulo Degelo,  Lourdes Borges, Clarice Manji, Mariza Pereira , Maria José Dias, Ângela Zuntini, 
Conceição Souza, Conceição Galdino, Vilcineia Bianconcini, Maria Inês Piesker e Osni Segalla

Divulgação

Casais terão quartos na Vl. Vicentina
Os apartamentos serão inaugurados dentro de, no máximo, 15 dias; os recursos do último Churrasco Vicentino garantiram a construção dos espaços

Cada apartamento tem três cômodos: sala, quarto e banheiro

Samantha Ciuffa

A Vila Vicentina, em 
Bauru, terá, agora, dois 
apartamentos para ca-

sais, que serão inauguradas 
dentro de, no máximo, 15 
dias. Os recursos do último 
Churrasco Vicentino garanti-
ram a construção do espaço. A 
ideia é abrigar cônjuges, for-
mados dentro ou fora da Vila.

Presidente da instituição, 
José Roberto Pires Machado 

destaca que nenhuma entidade 
assistencial é obrigada a tomar 
uma iniciativa do tipo, porém, 
acredita que a situação possa 
levar à mudança da legislação. 
“Existem muitos casais em si-
tuação de risco, que têm de ter 
sua privacidade”, justifica.

Há seis meses, um casal se 
formou dentro da Vila Vicenti-
na e a expectativa é de que pas-
sem a ocupar um dos quartos. 
Cada espaço é dividido em três 
cômodos - sala, quarto e ba-
nheiro - adaptados, inclusive, 
para a cadeira de rodas.

ATÉ VEGETARIANO
Graças ao último Chur-

rasco Vicentino, a Vila con-
seguiu construir os dois 
apartamentos. Como há mui-
to mais a se fazer, a entidade 
continua em busca de recur-
sos e já divulgou a data da 
66.ª edição do evento: 9 de 
julho, das 9h às 17h. Entre as 
novidades, está a inclusão, 
no cardápio, da carne suína e 

de refeição vegetariana.
Segundo o coordenador 

de comunicação da entidade, 
Marcos Perassoli, o objetivo é 
aumentar a adesão à iniciativa. 
Inclusive, a organização busca, 
neste ano, “abraçar” o públi-
co universitário. Diante disso, 
a expectativa é de que 40 mil 
pessoas passem pelo local.

Além das novidades, as 
guloseimas já tradicionais, 
tais como o bolinho de ba-
calhau, os doces, o cachor-
ro-quente e o milho verde, 
serão mantidas neste ano.

SERVIÇO
O 66.º Churrasco Vicenti-

no ocorrerá no dia 9 de julho, 
na Vila Vicentina, que fica na 
rua Jorge Pimentel, 2-5, na 
Vila Engler, em Bauru. Os 
convites para o almoço, no va-
lor de R$ 40,00, já estão sen-
do vendidos, desde que haja 
reserva de mesas. Para tanto, 
basta entrar em contato através 
do telefone (14) 3103-0055.

CINTHIA MILANEZ

Existem muitos 
casais em 
situação de risco, 
que têm de ter sua 
privacidade’

José Roberto 
Pires Machado, 
presidente da 
Vila Vicentina

Atualmente, a 
Vila Vicentina 

conta com 47 abriga-
dos e 30 integrados 
ao Centro Dia - no 
qual os aposentados 
passam o dia na Vila 
Vicentina e vão embo-
ra para as suas respec-
tivas casas, sempre no 
final da tarde.

Vila em 
números


