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Eu sei que todos os dias quando eu 
acordo Deus dá um sorriso e me diz: 
estou te dando a chance de tentar de novo.’

Luciana Pires, a 
cantora “prata da casa”, 

vai abrir neste sábado, 
às 19h30, a realização 
da Virada Cultural que 

vai acontecer ter shows 
no sábado e domingo, 
no Parque Vitória Ré-
gia. Luciana Pires não 

estará só, mas acom-
panhada de sua banda 

formada pelo Caio 
Santos (teclado), Lucas 
Bernardo (baixo), Israel 

Felipe (bateria), Tiago 
Barreta (Sax) e Paulo 

Santini (trompete).

Luciana 
é show

Lais de Souza Jeronimo; 
Aurelio Fernandes 
Alonso; Diego Roxo; João 
Victor Varella Guerra; 
Nadir Manrique Barone; 
Ana Maria Rodrigues 
Conti; Cláudio Noboru 
Shima; Paulo Eduardo 
Filho; Clorinda Queda; 
Roberto Paulo Girardi; 
José Henrique Guizardi; 
Pedro Grava Zanotelli; 
João Irineu Domingos; 
Juliana Genovez Pini; Luiz 
Guilherme Bozzini; Carlos 
Augusto de Mendonça 
Beato; Lúcia Ferreira 
De Luca; Jorge José 
Schneider; Fábia Lisboa 
Mendes; Solange Parra; 
Nelly Regina de Mattos; 
Valentina Zwicker; Samuel 
Santos. Aniversário de 
casamento: Jonas Libel 
Prado e Abélia Prado; 
Fabiana Francine Ferreira 
Pozo e Júlio César Pozo.

PARABÉNS!

Amanhã, com início às 13h, 
acontece o tradiocional brechó 
bimestral em prol das atividades 
sociais filantrópicas realizadas 
pelo Grupo Voluntários em Ação. 
Com roupas das mais diversas, 
artigos decorativos, brinquedos, 
sapatos, eletrônicos e muitas 
utilidades. Estará em funciona-
mento na Getúlio Vargas, 22-48.

BRECHÓ

Atração da Labirinthus desta sexta-feira Espe-
cial marca a presença de androginia com Dmittry 
e Tayllor (foto). O dj Willian Lucena preparou um 
bom repertorio para esta noite e os clientes da casa, 
presentes nesse evento, vão ganhar um copo per-
sonlizado de 10 anos da LAB. Início hoje às 22h. 

Sexta especial

O livro “A morte social: mistanásia e bioética”, de autoria do agora 
monsenhor Luiz Antonio Lopes Ricci, futuro bispo de Niterói, foi lança-
do na semana passada. Juntamente com a Diocese de Bauru e a Univer-
sidade do Sagrado Coração (USC), o autor levou a comunidade para o 
lançamento da obra, que também contou com a palestra “Bioética e Mis-
tanásia: por uma Bioética afirmativa e vivencial”. O evento foi realizado 
no Auditório João Paulo II, da universidade, que ficou repleto. Nota 10!

Monsenhor Ricci e seu livro

Acontece neste domingo, às 
14h, o 12º chá beneficente em 
prol da Associação Beneficente 
Cristã, no Espaço Paiva, rua Alto 
Purus, 7-51, Bela Vista. Com va-
liosos prêmios, lanche natural e 
refrigerante à vontade. Os convites 
estão à venda com a diretoria e 
voluntários da entidade pelo fone 
3222-5171. Vamos colaborar!

CHÁ BENEFICENTE

Na Catedral do Divino Espí-
rito Santo, tem sequência neste 
final de semana mais uma de 
suas concorridas quermesses, já 
programadas para este sábado e 
domingo. Voluntários que ajudam 
na coordenação desse evento 
informam que no domingo  haverá 
também, às 12h, um almoço de 
confraternização e com adesões 
já disponíveis aos interessados. 
Na animação do evento, o des-
taque de música ao vivo, comi-
das típicas e sorteio de brindes.

FESTA DO DIVINO

Às 19h30 de hoje, na Casa do 
Advogado (quadra 30 das Nações 
Unidas), haverá celebração da 
“Missa de Santo Ivo”, o padroei-
ro dos advogados. Segundo a 
diretoria da OAB, a ‘Santa Missa” 
será celebrada pelo padre Gus-
tavo da Natividade, da paróquia 
da Igreja Santa Terezinha do 
Menino Jesus e os advogados  
estão convidados a participa-
rem dessa cerimônia religiosa.

 

MISSA DE SANTO IVO

A tradicional Bacalhoada à 
Moda do Lions Bela Vista vai 
acontecer neste sábado, no 
Sagae Eventos, a exemplo do 
que ocorreu inúmeras vezes, 
reunindo uma média de 500 
participantes. A procura pelos 
convites foi muito grande e 
tudo indica mais um grande 
sucesso, cuja renda será 
distribuída para entidades 
carentes da cidade. O evento 
social conta com apoio do 
Jornal da Cidade.

BACALHOADA

 Associação de Obstetrícia 
e Ginecologia Estado de São 
Paulo (Sogesp) - Regional Bau-
ru - realizará hoje, às 10h, no 
colégio Rogacionista, a ação 
social “Saúde da Mulher”. Estão 
programadas palestras com 
o médico Marcos Cabello dos 
Santos, profissional renomado 
em ginecologia; e a médica e 
vereadora Telma Gobbi, presi-
dente da Comissão de Saúde do 
Legislativo. Na ocasião, as jovens 
receberão um guia informativo 
com orientações e os cuidados 
necessários para com o corpo e 
o bem-estar geral. Haverá outras 
ações, posteriormente.

‘SAÚDE DA MULHER’

Monsenhor Ricci autografando 
um exemplar

Fotos: Renan Casal

Vanderlei Ferreira de Lima e Ana Lima
Assuntos sobre a história da 

cidade e a Câmara Municipal de 
Bauru, vai gerar uma reunião im-
portante no gabinete do Tenente-
coronel Flávio Jun Kitasume com 
a presença dos vereadores que 
integram a “Comissão de Direitos 
Humanos, Cidadania e Legisla-
ção” O evento vai ocorrer nesta 
sexta-feira às 10h30, reunindo 
nesse encontro os vereadores 
(que representam a comissão 
da Câmara), Ricardo Cabelo 
(presidente), Luiz Barbosa e   Mar-
kinho de Souza. Na pauta desse 
assunto a reintegração de posse 
da história da cidade, programada 
para acontecer nesta terça-feira 
(dia 23), Esse encontro denota a 
preocupação dos parlamentares 
com base em possível confronto. 

CÂMARA MUNICIPAL 
E DIREITOS HUMANOS

Nesta sexta-feira, dia 19, 
nova palestra acontecerá na 
Feira do Livro Espírita, em reali-
zação até domingo, no Boulevard 
Shopping Nações. Desta feita, a 
palestrante será Danielle Antu-
nes, focando o tema “A Oração” 
e com o início marcado para 
acontecer às 19h30.

FEIRA DO LIVRO 
E PALESTRA

De 6 a 7 são as confrarias 
que existem em nossa cidade, 
que estarão unidas nesta sex-
ta-feira, às 20h, no Restaurante 
Metropolitan. Essa festa, que já 
aconteceu anteriormente com 
sucesso, estará reunindo não só 
os tradicionais participantes das 
confrarias, mas também os repre-
sentantes das vinícolas “Nouveau 
Vintage” e “Dal Pizzol”. Todos 
os companheiros das confrarias 
e as respectivas esposas estão 
superanimados e envolvidos por 
uma noite de muita alegria.

CONFRARIAS DE 
VINHO & FESTA! 

Na noite de hoje, 20h, a 
Associação dos Aposentados de 
Bauru promove mais um baile 
social, com animação da dupla 
Christian e Gabriel. Na noite de 
domingo, dia 21, às 19h, outro 
baile será realizado pela entidade 
com animação do Magic Som.

AGENDA DE BAILES

José Fernando Pesuto, Monsenhor Ricci e Daniela Bett Pessuto 

Ricci, Maria 
Beatriz 
Canedo Ruiz 
e Ana Beatriz 
Canedo

Heloisa, Katia, Andressa e Andrea Cisneiro Raffaello Andreoli e Livia Baccar 

Monsenhor Ricci com Cleusa e Vera Evaristo João Pedro, Livia e Lucimare Mahfuz e Gustavo Gomes 

No auditório da Assenag, 
na noite de 24 deste mês, será 
realizada a palestra “Inovação 
para Maior Eficiência Energética, 
Competitividade Industrial e Sus-
tentabilidade”. O palestrante  será 
o eng. Maurício Pazini Brandão, 
mestre do Instituto Tecnológico 
de Aeronáutica e pesquisador 
da Hydraulic Power Unit. A coor-
denação do Núcleo de Jovens 
Empreendedores do Ciesp local. 

INOVAÇÕES EM 
PALESTRA 


