6 BAURU, sábado, 20 de abril de 2019

DESTAQUE
Quando você acreditar em uma coisa, acredite
até ao fim, de forma implícita e inquestionável.

MULHERES CMC
& PALESTRA
O Ministério de Mulheres
CMC programou para o dia 4
de maio (sábado), no salão da
Comunicação e Missão Cristã,
a presença da pastora Simone
Chagas que, há 15 anos, vem
atuando na área de acontecimento pastoral, cura, libertação e restauração da alma
feminina. Há 7 anos, a pastora
e seu marido, o pastor José
Roberto Chagas, ministram o
curso DNA (Desenvolvimento
Novas Atitudes) fundamentado
em princípios bíblicos com o
propósito de levar as pessoas
em curas e maturidade para a
alma ferida. Mais informações,
posteriormente na coluna.

SESC & CANTORA DE
JAZZ, ROCK, ETC.
Vale conferir: hoje, às 16h,
tem show gratuito da cantora
“expert” em jazz Nill Guimarães
na área de convivência do Sesc
Bauru. Nill é uma artista mineira
muito ligada também ao rock e
ao blues, garantindo, assim, um
excelente repertório com músicas que prometem agradar em
cheio a plateia. Como detalhe, o
show é intitulado “Body and Sou”
e conta, no palco, com sexteto
completo que propicia o encontro
entre estes fenômenos musicais
com arranjos próprios e de muita
qualidade. Fica o recado a todos
da cidade e região.

Malavolta Jr.

Rosa Tolon na ABDA Filarmônica
Depois de três anos longe do mundo musical em Bauru, está de volta
por aqui a ex-mestre da Universidade Sagrado Coração, Rosa Tolon. Ela
foi contratada por uma das ações do
grupo empresarial Zopone, a ABDA
Filarmônica, na qual ministra aulas
de piano em grupo para um total de
60 crianças. Rosa, profissionalmente,
mostra-se proativa, lecionando também no Conservatório Bauruense e
também no Souza Lima de Lençóis
Paulista. Parabéns.

ENTREVISTA
DA SEMANA
Neste domingo de Páscoa,
o entrevistado da Semana é
Cleiton José Senem, que chegou
em Bauru em 2007 para estudar
e trabalhar. Psicólogo, também
formou-se em teologia e filosofia. Atualmente, é professor de
ética e cultura religiosa e atua
na área da psicologia escolar.
Também dá aulas de ensino
religioso no Colégio São José
e é coordenador do curso de
psicologia da USC.

Gestos e doações
Vários grupos de alunos do primeiro e do quarto
anos do curso de farmácia da Universidade Paulista de
Bauru (Unip) fazem, em etapas, desde o dia 12 e 15,
visitas aos pacientes em tratamento no ambulatório de
oncologia pediátrica do Hospital Estadual de Bauru.
O evento, além das ações reconhecidas e das gestões,
recebeu também a colaboração e acompanhamento da
equipe de psicologia do hospital e, na área de doações,
os alunos da Unip estão premiando os pacientes da oncologia com bombons em alusão à Páscoa, sendo que
os chocolates doados (arrecadados durante o trote solidário promovido pela instituição de ensino). Na foto
ao lado: Camila Ramiro Esteves, Mariza Maza (professora), Natália Silva Vasconcelos, o coelho, enfermeiro Paulo Boldo (HEB), Sara Maria Ferreira Silva e
Ana Lívia Souza Marciano.

JARDIM BOTÂNICO,
UM SHOW DE VISÕES
Os 25 anos de existência
do nosso tradicional Jardim
Botânico e seu cenário que
faz a festa dos olhos expõem
bromélias, seu novo orquidário, lago de plantas aquáticas,
jardim medicinal sensorial, sua
atraente praça e aconchegantes
trilhas e tantos outros espaços.
É ótima uma ideia do presidente,
Luiz Ricardo de Almeida Neto,
em criar um livro de fotografias,
mas não só de fotos, incluindo
também textos pontuando toda
sua riqueza natural desse tão
lindo recanto. Será algo mais
do que especial para mostrar
nossa Bauru e sua criatividade
em verdes e show de cores de
visão naturalista. Aguardemos.

Ajuda a quem precisa
Unimed Bauru procedeu a uma doação de 68 latas/pacotes de leite
em pó à Sociedade Cristã Maria Ribeiro. Os produtos doados se referem à arrecadação junto aos participantes do 1º Simpósio de Laringologia do Hospital Unimed Bauru, realizado nos primeiros dias de
abril. O simpósio em foco foi dos mais produtivos e teve na sua coordenação o médico Christiano de Giácomo Carneiro, que ficou muito
satisfeito com a expressiva participação de 100 profissionais da área
da saúde, entre médicos, fonoaudiólogos e estudantes. Essa ação foi
realizada através da AMU, braço filantrópico da Unimed Bauru com
objetivo de desenvolver projetos sociais por meio da voluntariedade
e com apoio da cooperativa. Valeu. Na foto, Helena Iutaka (AMU),
Edinéia Saddi (AMU), Tatiane Oliveira (representante da creche) e
Ivone Santiago dos Santos (Cehub).

Laura e Thiago

PARABÉNS!
Fotos: Foto Art Botucatu

A cerimônia de casamento da arquiteta Laura Fernandes Rodrigues e o engenheiro Thiago Abdala Coracini aconteceu na noite de sábado no altar do Santuário Nossa Senhora de Fátima. No momento da celebração religiosa, o silêncio e a atenção
dos familiares e amigos presentes para testemunharem os noivos serem abençoados
como marido e mulher. No olhar de todos a visão surpreendente de um cenário de
flores de várias cores à vontade, enfeitando não somente a cerimônia religiosa, mas
também se estendendo ao salão social Roccaporena, inspirado no estilo do casal,
tornando o momento marcante e inesquecível para todos. Os noivos não escondiam
a felicidade e os sorrisos e, com muita descontração, recepcionaram os convidados
da festa. Laura e Thiago, agora casados, viajam em lua de mel para Itália. Parabéns!
Os noivos Laura e Thiago, unidos no amor
Vejam pelas fotos alguns momentos da cerimônia. Fotos de Foto Art Botucatu.

LAB E
ATRAÇÕES
Chega de São Paulo a atração deste sábado (dia 20), na
Labirinthus, do Jardim Marabá: Las Bibas From Vizcaya, a
cantora e produtora musical
crossdresser do Brasil que sempre traz ao público um DJ set
inovador, performático e cheio
de alegria nos remixes quase
sempre exclusivos produzidos
pela própria artista. O início,
como sempre, será às 23h.

Pai do noivo, Ricardo Coracini, Laura e Thiago e Renata e
Natan Coracini, mãe e irmão do noivo

Diego Araujo Simão e esposa Lívia, irmã da noiva, Laura e
Thiago e a mãe da noiva Leila Maria Vieira

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

Felipe da Silva Rodrigues;
Fernando de Aguiar
Ometi; Regina Maria
Boni Shima; Maria
Madalena Da S. Dalben;
Thales Porfirio Dutra;
Fernanda Montanher
Matheus; Bruna Manfio
Gabriel Mantovani;
Benedito Carlos da Silva
Machado; Nelson Micuci
Jr.; Laura Martins; Paulo
Gonçalves; Perla Tatiana
Rossi; Luciano Lopes de
Souza; Mauro Gonçalves
de Freitas; Lucimeire
Rodrigues; Maria Antonia
Bertoni; Paula Ignez Pillar
Lemos Barbosa; Orlina
Abreu Pinheiro; José
Leopoldo Constâncio; João
Vitor Zwicker Tsuzuki;
Luiz Rafael Cruz Freitas;
Emanoel Mansano
Leite. Aniversário de
casamento: Rosangela
Farha Diban e Miguel
Jorge Diban Riad.

Informações prestadas pelos organizadores dos eventos e sujeitas a alterações.

