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 Os interessados em divulgar eventos ou fotos devem enviar as informações para o e-mail: rufino@jcnet.com.br    Informações prestadas pelos organizadores dos eventos e sujeitas a alterações.

Somente leve para o amanhã o que 
te fez bem hoje. Não crie raízes nas 
coisas que não precisam ser eternas.’

A esperada festa beneficente 
Dancing’days vai acontecer no 1 de 
junho, às 22h, no On The Road.  A 
presidente da Associação Bauruen-
se de Combate ao Câncer (ABCC), 
Cristina BerrieL Aidar, diretoria e vo-
luntários da entidade estão vendendo 
os convites para a 21ª edição desta 
festa, que terá animação do DJ Al-
fredo Garcia, movimentando a pista 
com os hits dos anos 70 e 80. Na foto, 
José Valerio Neto e Marcia Maia Va-
lerio e Antono Aurelio e Magaly Mo-
raes, em uma das edições da festa.

Dancin’days em prol da ABCC

Guilherme Aleixo Bertho 
Paulo; Neide Pereira B. 
Beijo; Nelson Cavalari; 
Euloir Passanezi; Wanda 
Machado; Heloisa 
Kawaguti; Vanda Dias 
Bastos David; Mario 
Pereira Damasio Filho; 
Lucas Cury; Rubens 
Pinto Saraiva; Maria Alice 
Ferreira Pinto; Isaias Salles 
Júnior; Rita de Cássia de 
Oliveira; Mariane Santos 
Ducatti; Thiago Panice 
Benjamim; Eliane de Souza 
Juarez Gomes; Gabriela 
Campanatti Palhares; 
Helena de Oliveira Danelon; 
Valter José Guerra; Rita 
de Cássia Guerra; Rodrigo 
Carvalho; Giovana Moralles 
Karg; Jandira Gonzales 
da Silva. Aniversário de 
casamento: Carlos Sérgio 
Rodrigues Horta e Cláudia 
Berenice De Franco; Sérgio 
Fernando Beghini e Hilda 
Lofrano Beghini.

PARABÉNS!

Como foi informado pela 
coluna, será nesta quarta-
feira, 19h, a realização do 
“Lanche Empresarial” das 
Amigas do Peito em sua pri-
meira edição. O evento terá 
sua renda destinada ao próprio 
grupo que vem cuidando de 
mulheres com tratamento de 
câncer de mama. Durante a 
realização (que será às 19h) 
os participantes estarão con-
correndo aos vários prêmios.      

LANCHE EMPRESARIAL 

Nesta sexta-feira, às 19h30, acon-
tece o XI Uati Fashion Day, que neste 
ano vem com tema “Meu Brasil Bra-
sileiro”, no Auditório João Paulo II, 
da USC. A noite de moda, dança e 
cultura, com os alunos da Universida 
Aberta a Terceira Idade (Uati), tem 
a coordenação de Verônica Carnei-
ro Santos, idealização de Cris Lopes, 
diagramação de Eduardo Martiniak, 
edição de midias de Maristela Moretto 
e figurinos de Lenita Cardoso. A en-
trada é solidária (um litro de leite por 
pessoa). Na foto, Cristina Lopes e Le-
nita Cardoso durante desfile em uma 
das edições do Fashion Day.

Fashion Day: ‘Meu Brasil Brasileiro’

Os 3 Rotaracs (dois 
de Bauru),  Rotaract Club 
de Bauru Terra Branca, 
Rotaract Club de Bauru 
Norte e mais o Rotaract 
de Pederneiras, estiveram 
em reunião das mais ani-
madas, pontuando como  
detalhes atividades rocta-
rianas e contando com a 
participação de Valeska Pe-
tec e Lucas Sormani, que 
muito contribuíram com a 
conversa apresentada. O 
encontro de conversas roc-
tarianas apresentou não só 
produtividades, mas tam-
bém as decisões dos clubes 
em se reunirem e trabalha-
rem mais unidos e mais 
fortes em toda a região. Da 

Roctarianos em ação

Nesta edição, mais 
imagens de associados e 
amigos que comparece-
ram à Noite do Queijo e 
Vinho da Luso Brasileira 
de Bauru, realizada no úl-
timo dia 11 de maio, um 
sábado. A festa foi um su-
cesso total.

Queijo 
e Vinho

Unimed Bauru marcou para 
o dia 30 de maio (quinta-feira), 
a realização do “Simpósio de 
Enfermagem” do Hospital, em sua 
9ª edição. O evento que tem sido 
à tradição junto a essa instituição 
poderá contar com a participação 
de mais ou menos 140 pessoas 
interessadas. Na oportunidade os 
participantes do evento vão as-
sistir 4 palestras de profissionais 
renomados que vai acontecer no 
Centro de Estudo do HUB (Cehub). 
O tema dessa edição ganhou 
o nome de “Cuidar de quem 
cuida 3”. A ideia é proporcionar 
a todos um dia com muita troca 
de informações e aprendizado, 
destaca Luci Aparecida de Souza, 
atual gerente de enfermagem do 
Hospital da Unimed Bauru. 

SIMPÓSIO DE 
ENFERMAGEM

Hoje é o último dia da reali-
zação do “Seminário sobre parto 
Humanizado”. Na sequência das 
palestras programadas, hoje pela 
manhã, das 8h30 às 10h, estará 
presente Humberto Sadanobu 
Hirakawa, que é médico com 
mestrado e doutorado em gine-
cologia, obstetrícia e mastologia 
pela Universidade Paulista Julio 
Mesquita Filho (Unesp). E como 
mais detalhes, Humberto Hiraka-
wa é também membro médico 
da Maternidade Dona Francisca 
Cintra Silva. No dia de hoje, tem 
também palestra de autoria 
de Natália Salim, bacharel em 
obstetrícia pela Universidade de 
São Paulo (USP), com doutorado 
em ciências pela Escola de En-
fermagem da Universidade de 
São Paulo e do grupo de estudos 
e Pesquisas no cuidado Interdis-
ciplinar à Saúde da Mulher.

PARTO HUMANIZADO

O Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo já está nos 
seus preparativos para comemo-
rar seus 70 anos, numa das mais 
longas tradições sempre ligadas 
e atuantes, em ações voltadas às 
empresas industriais. Na sexta-
feira, dia 24, em razão ao “Dia 
das Indústrias”, vai ter uma co-
memoração muito especial com 
uma cerimônia representada por 
um “case de sucesso”, através 
do coronel Rogério Gago, atual 
coordenador da Defesa Civil 
do Município. Mais detalhes a 
coluna conta depois.

70 ANOS DO CIESP 

Dia 25 de maio (sábado), vai 
acontecer na Academia Bauruen-
se de Letras a realização de um 
Festival Internacional intitulado 
como “Palavra em El Mundo” com 
a finalidade de propagar a paz. 
Esse evento em todas ocasiões 
tem acontecido em Bauru e reu-
nindo participantes da academia 
e convidados. Conforme pondera 
a ex-presidente da entidade Rosa 
Leda Gabrielli, para participar do 
evento é preciso que os participan-
tes apresentem um texto (poesia 
ou prosa) que não obrigatoriamen-
te fale de paz, mas cujo sentido 
incentive a paz no mundo.

‘PALAVRA EM 
EL MUNDO’

Webber e Elyjane Barbosa, Carmem e Valdir Tech, Maria Sueli Parreira

Renan Casal

Vanderlei Fernandes, Alberto Luz, Maria Sueli Parreira, Maria Regina Fernandes, Honorina Silva e Evaristo Silva

Luiz Moia, Walter Lisboa, Roberto Garbin, Patricinha Arcanjo, Nathalia Lisboa, Beatriz Lisboa e Cleide Caires

Renan Casal

O Dia das Mães da Creche 
Rodrigues de Abreu (presidida por 
Maria Helena Catini Campagnuci) 
ganhou um excelente público 
com o show de dança organizado 
e coordenado por Adriana Rufino. 
As bailarinas integrantes do grupo 
se mostraram muito alegres du-
rante a exibição da dança, sensi-
bilizadas pelos agradecimentos 
da diretoria da entidade.

DIA DAS MÃES & 
SHOW DE DANÇA 

Crianças de 4 a 11 anos de 
idade estão sendo convocadas 
a participar de uma pesquisa 
de mestrado do Curso de Pós-
Graduação em Fonoaudiologia 
da Faculdade de Odontologia de 
Bauru. O teste no ruído simula o 
ambiente de sala de aula e a pes-
quisa vai auxiliar nos protocolos 
voltados à avaliação de crianças 
com deficiência auditiva. Essa 
seleção da FOB vai acontecer até 
6 de setembro. Vale acrescentar 
que todos os exames serão reali-
zados gratuitamente na Clínica de 
Fonoaudiologia da FOB-USP.

CRIANÇAS 
VOLUNTÁRIAS

esquerda para direita estão 
na foto os roctarianos parti-
cipantes do evento, a saber: 
Matheus Stabile, Matheus 

Garcia, Amanda Araujo, Ana 
Luiza, Rainan Reti, Vitória, 
Tulio Emer, Rafael Simão, 
Gabriel Kato,  Lucas Sorma-

ni,  Nikoly Regis, Stella Ayub, 
Gabriela Frederice, Juliana 
Zocca, Nyan Alves, Valeria  
Petek e Viviane Siqueira.  

A Rede Confiança de Su-
permercados informa que está 
com tudo pronto para abrir ao 
público sua mais nova loja em 
Bauru, amanhã, às 9h. Trata-se 
do Confiança Centro, na rua 13 
de Maio, 2-13, bem próximo ao 
viaduto que liga o Centro à Bela 
Vista. O presidente da Rede, Jad 
Zogheib, falará ainda hoje sobre 
mais este grande investimento 
na economia da cidade. É, sem 
dúvida, uma das grandes notí-
cias deste ano para Bauru.

NOVA LOJA DO 
CONFIANÇA 
ABRE AMANHÃ 


