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DESTAQUE

Se alguém se lamenta da vida, deve procurar 
mostrar os lados bons e belos da existência.

PARABÉNS!
Aniversariantes de hoje: 
José Augusto Romacho Reis; gêmeas Luciana Jacinto 
Fernandes Peres Bertolucci; Juliana Fernandes Jacinto Peres 
Bertolucci; Maximiliano P. H. P. Scaglione; Eduardo Donini de 
Campos Salles; Ana Carla Raphaelli Nahas; Lúcia Nishiyama; 
Silvia Della Barba; Vera Lúcia Tobias; Sílvia Regina Rossetto; 
Cláudia Mortari; João Celso Quatrina; Fernanda Pires de 
Assis; Alberto Barbosa; Ivan Tobias; Anderson Luiz Rodrigues; 
Wagner Aparecido Heire (Tatu); Cristiane Mariano Castilho; 
Angelina Foggetti; Sonia Bernardete Coelho Freire de 
Quadros; Argentil Zerloti; Valter Coltro Rayel; Magali Colombo; 
Rosali Sgavioli; Maria Aparecida da Silva Oliveira; Adriele 
Rodrigues Oliveira; Jair Melo Portezani.

ENTREVISTA 
DA SEMANA 
Na edição de amanhã, o 

economista Fernando Martha 
de Pinho conta suas principais 
histórias pessoais e profi ssionais 
à repórter Ana Paula Pessoto e ao 
fotojornalista João Rosan. Filho 
de uma das mais tradicionais 
famílias portuguesas de Bauru, 
ele fala sobre a importância dos 
valores que se aprende em casa 
e defende a profi ssão: “É uma 
ciência que nos dá a oportunida-
de de ligar o mundo dos negócios 
ao dia a dia das pessoas”.  

CONGRESSO FONO
Hoje é o último dia do Con-

gresso Fonoaudiólogo de Bauru 
da Faculdade de Odontologia. O 
evento iniciado na quarta-feira 
reune grande público, com apre-
sentação de inovações na área.

LIONS E LEÃO BELA VISTA 
Será hoje, a partir das 12h, 

na Hípica, o evento “Porco à Pa-
raguaia”, com renda benefi cente 
para a Creche Ernesto Quaggio. 
São coordenadores dessa realiza-
ção os leões Rosângela e Toninho 
Gimenes, contando com apoio de 
todos os companheiros do Lions 
Bela Vista. O “Porco à Paraguaia” 
é uma atração na gastronomia e 
uma tradição do Lions Bela Vista 
há 4 anos, com atividade benefi -
ciando entidades carentes.

AGNALDO TIMÓTEO 
O cantor Agnaldo Timóteo  

seguramente é a previsão de um 
verdadeiro show de interpretação   
em músicas de sucesso de seu 
vasto repertório. Ele anunciou na 
TV, recentemente, que estará dia 
11 de setembro em Bauru para 
um show na Hípica. Disse tam-
bém do carinho que tem por Bau-
ru, que tem muitos amigos aqui e 
que fará um show inesquecível. 
Em breve outras informações 
sobre o show, cuja venda de in-
gressos e mesas começou nesta 
semana, em horário comercial, na 
secretaria da Hípica.

CAFÉ DE PASTORES
O encontro de pastores para 

celebração da unidade e a co-
munhão do povo de Deus vai 
acontecer no dia de hoje, com 
início às 9h. O evento terá como 
local a sede do Ministério Inter-
nacional Reconciliar, na quadra 
3 da avenida Castelo Branco. A 
organização desse evento é da 
diretoria do Conselho de Pastores 
Evangélicos, que tem na presi-
dência o pastor Robson Silva.

‘Eu Faço a Diferença’
Como parte da programação da Semana de Combate ao Pre-

conceito e à Discriminação - Semana da Diversidade, dez insti-
tuições e personalidades de Bauru, incluindo o caderno JC nos 
Bairros, receberam o troféu “Eu Faço a Diferença”, na última 
terça-feira, na sede da Câmara Municipal de Bauru. Conforme 
o JC publicou, o troféu é uma réplica do anfi teatro do Parque 
Vitória Régia, confeccionada em acrílico e com as cores da ban-
deira da diversidade. Esta cerimônia abriu, ofi cialmente, a Se-
mana da Diversidade, coordenada pela Secretaria Municipal do 
Bem-Estar Social (Sebes) e pela Associação Bauru pela Diver-
sidade (ABD). Amanhã é o dia da grande passeata pela diver-
sidade, com show da cantora Wanessa. Leia mais na página 7.

Ação social

Os interessados em divulgar eventos ou fotos devem enviar as informações para o e-mail: rufi no@jcnet.com.br  Informações prestadas pelos organizadores dos eventos e sujeitas a alterações.

Lab e Dj Paulo 
Pringles, hoje
A balada deste sábado na Labirinthus tem tudo para 

ser agitada, sob o comando do Dj Paulo Pringles (foto). 
Com vários anos de estrada, o Paulo Pringles tem um 
histórico invejável digno de ser registrado. Atual-
mente comanda o programa Planeta DJ (da rede 
Jovem Pan) e foi eleito como um dos 20 melhores 
DJs do país pela revista DJ Sound Magazine. 
O evento tem início hoje às 23h. 

SEXUALIDADE, 
DESAFIOS E 
CONQUISTAS
Será hoje, das 9h às 13h, 

o segundo Curso de Atualiza-
ção em Sexualidade Humana 
da Clínica Integra, que tem à 
frente o médico Agnaldo Nardi. 
O evento, com vários outros 
temas em apresentação, será 
uma autêntica mesa redonda 
com a participação da mestre 
Maria Ivone, prof. Archimedes 
Narozza, Luiz Augusto Seabra 
Rios e o próprio anfi trião, diretor 
da Integra, Agnaldo Nardi. Como 
diz o texto, “o objetivo é discutir e 
integrar as diversas especialida-
des da área da saúde com uma 
abordagem prática”.

DESTAQUES DO ANO
Na noite de hoje, no Sagae 

Eventos, vai acontecer uma 
nova edição do tradicional 
evento “Destaques do Ano”, da 
Associação Comercial e Indus-
trial (Acib), como sempre um 
dos acontecimentos comemo-
rativos ao aniversário da cidade. 
Patricia Rossi (presidente) e de-
mais companheiros,  tem tudo 
organizado para essa festa com 
seus objetivos de valorização do 
setor produtivo da cidade.

TEATRO DE BONECOS
Nesta sábado, às 16h, ha-

verá no Sesi uma modalidade 
infantil com a presença de um 
teatro de bonecos e formas 
animadas, apresentando uma 
produção das mais referenda-
das, “O sonho de Maria Luiza”. 
O espetáculo é inspirado em 
obras literárias infantis  e envol-
ve diferentes áreas de atuação 
em realismo fantástico.

SEARA DA LEI, 
NOVO LANÇAMENTO
Vai ser neste sábado (19h) 

o novo lançamento literário nas 
dependências da sede da OAB-
-Bauru. Trata-se do livro “Seara 
da Lei”, que tem na sua autoria 
Terezinha Zanlochi e Gabriel 
Ruiz Pelegrina, com assessoria 
de Maria Eugênia Porém. Os 
textos são profundos e pare-
cem ser muito interessantes. 
Como diz a autora, “o tempo 
passou e a nossa utilidade pas-
sou, mas fi caram cristalizados 
os seus signifi cados”.

CASAMENTO 
COMUNITÁRIO 
No altar da igreja Matriz 

de São José Trabalhador, vai 
ser realizado hoje, às 18h, um 
casamento comunitário com a 
presença de 7 casais de noivos. 
São eles: Claudia e Marco Antô-
nio, Cristiane e George, Érica e 
Jair, Graziela e Carlos Roberto, 
Izaura e Paulo César e Viviane 
e Jucilmar. A informação da 
celebração matrimonial coletiva 
vem de Ângela Rebelato, da 
Pastoral Familiar/Matrimônio. A 
Igreja São José Trabalhador fi ca 
na rua Domingos Bertoni,  5-10. 
Felicidades aos casais. 

João Rosan

HOMENAGEM
Quase tudo pronto para 

a homenagem a Clovis Tei-
xeira de Carvalho e Waldir 
Barbieri, sócios-fundadores 
em 1957 da Associação dos 
Cabos e Soldados - Regional 
Bauru. A justa homenagem 
está marcada para o próxi-
mo dia 3 de setembro, às 
10h, no salão de festas da 
associação. Parabéns!

Aos vencedores, os troféus “Eu Faço a Diferença”: Markinho da Diversidade (ABD), José Cosmo, Divaldo 
Disposti, Miguel Zaidan Daré, Gislaine Aude Fantini, Ana Paula Pessoto, Patricia Zamboni, Maria Ines Faneco, 
Luciana Teixeira, Silvana Tarantella, Jefferson Campos, Duda Trevisani e Rick Ferreira (ABD)
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Rodrigo Brustolim; Markinho da 
Diversidade, Rodrigo Agostinho 
e Darlene Tendolo

Na última quarta-feira, os alunos Gabriela Sal-
gado, Julia Amaral, Pedro Cintra e Sofi a Trecenti, 
que formam a equipe MoonExplorers, fi nalista 
da competição mundial da Google, estiveram no 
Projeto Colmeia para uma tarde de interação e 
doação. As crianças doaram três kits de robótica 
que foram enviados por uma fundação americana 
chamada RECF - Robotics Eduation and Com-
petitions Foundation. A ação foi proposta pelas 
crianças que receberam os kits para a competição 
e resolveram doar e colaborar para que outras 
crianças pudessem também ter a oportunidade de 
explorar a robótica. Os alunos são da escola Four 
C Bilingual Academy de Bauru. 

Um grande 
público esteve 
na Câmara 
Municipal de 
Bauru para 
a entrega do 
troféu pela 
Associação 
Bauru pela 
Diversidade 
(ABD)


