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DESTAQUE

Um exemplo vale mais do que muitos discursos.

PARABÉNS!
Aniversariantes de hoje: 
Zelia Emilia Lopes Pereira; Luiz Carlos Pagani; João 
Antonio Leão Peres; Maria Gilda Cardoso; Moacir 
Delaro; Ovidio Segantin; Paulo Henrique Froes Filho; 
Gustavo Mauad; Josiane C. Castilho; Márcia Garcia; 
Humberto Manoel dos Santos; Robson Ribeiro Ávila; 
Thalita Juarez Gomes; Eulalia Teixeira Marques; Maria 
Laura Doro Limão. Aniversário de casamento: Clarice 
Limão Ferreira e João Francisco Ferreira. Aniversário de 
casamento dia 8/2: Maria José de Lima Consolmagno e  
Antônio Aparecido Consolmagno  (41 anos de casados).

NOITE DANÇANTE 
ESPECIAL NA LUSO
Neste sábado, a Luso pro-

move uma noite dançante es-
pecial com o Musical Ativa Som 
de Avaré para sócios e convi-
dados, a partir das 22h.

BAILE DA RESSACA
Neste sábado, dia 13, a 

partir das 21h, no Grêmio da 
Polícia Militar, haverá a entre-
ga dos troféus Tamborim de 
Ouro e muita música com os 
grupos Samba Novo e Mais 
Que Demais, além da apresen-
tação da bateria da Mocidade 
Unida da Vila Falcão, vencedo-
ra do Tamborim Mestre Lan-
dinho e do Carnaval 2016. “É 
uma grande confraternização 
entre apaixonados pelo Carna-
val e membros de todas as es-
colas e blocos. Antigamente, a 
rixa entre as agremiações era 
grande, hoje há muita amizade 
e várias até se ajudam”, res-
salta Tuba Ferreira. Mais deta-
lhes amanhã, no JC Cultura. 

Folião mais 
elegante
O conhecido bauruense Artur Guedes Neto 

foi premiado como o folião mais elegante no 
carnaval da Sociedade Hípica de Bauru. Na foto 
abaixo, a partir da esquerda, Fernanda Telles de 
Oliveira, Artur com o seu troféu e sua sobrinha 
Cláudia Guedes Guimarães Caversan. Nota 10! 

Café com imprensa
No dia 3 de fevereiro, gestores da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar e da Maternidade Santa Isa-

bel se reuniram, num café da manhã, para apresentar o site da Maternidade a amigos, parceiros e jornalistas. Da imprensa 
bauruense, marcaram presença os jornalistas Ricardo Polettini (TV Unesp), Ana Jacques (TV TEM), Dulce Kernbeis (JC) e 
este colunista. Entre os destaques do site está o Berçário Virtual, acessado pelos endereços: www.msi.famesp.org.br e www.
maternidadesantaisabel.famesp.org.br. Na foto acima, a partir da esquerda: Roberta Fiuza Ramos (assessora ambulatorial da 
Famesp), Adilson Zamarin (diretor administrativo da Maternidade Santa Isabel), Deborah Maciel Cavalcanti Rosa (assessora 
hospitalar da Famesp), Fabiano Milan (diretor técnico da Maternidade), Leonardo Vieira Elias (coordenador médico da Ma-
ternidade), Antonio Rugolo Jr. (diretor-presidente da Famesp) e Roberto Rufi no.  

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.

SEXTA DU CHEFF 
O evento “Sexta Du Cheff,” 

depois de uma temporada de 
recesso, está de volta hoje, 
com início às 18h30, na sede da 
entidade. Desta feita o cheff do 
dia será o engenheiro Veríssimo 
Barbeiro Filho (foto), que vai 
preparar uma deliciosa “moela 
ao molho de tomate com po-
lenta”. Essas reuniões de “Du 
Cheff” é um dos carros fortes da 
entidade, sempre vivenciando 
presença expressiva de asso-
ciados e convidados especiais.

BAILE/SERESTA 
Associação dos Aposentados 

de Bauru faz retornar hoje, às 
20h, seu baile social com anima-
ção da Banda Sem Limites. Na 
noite de domingo, um repeteco 
social da entidade, com novo 
baile a ter início às 19h e anima-
ção de Camargo e Banda, sem-
pre com repertório abrangendo  
o popular e a sua animação.

GRANDE BAZAR 
BENEFICENTE
Começa na terça-feira (dia 

16), das 14h às 18h, o “Grande 
Bazar Beneficente”, com a 
proposta de ajudar a entidade 
Sapab. Arquiteta Cileide Stopa, 
uma das coordenadoras desse 
evento benefi cente, garante que 
haverá um estoque razoável de 
roupas seminovas para dar aten-
dimento às pessoas carentes que 
estarão presentes. O bazar de 
roupas seminovas será realizado 
na quadra 12 da rua Maria Rodri-
gues Costa, no Jadim América.

SEXTA TOP NA LAB
A tradicional “Sexta Top” 

é sinônimo de muita  anima-
ção e agitação na noite desta 
sexta-feira. A noitada de hoje 
promete ser diferente com dois 
ambientes e “música ao vivo” 
de Daniel Cecci (foto) e o co-
mando da pista do competente 
Dj Willian Lucena. Clientes ca-
dastrados nada pagam depois 
da uma hora da madrugada.  

TALITA NEVES: SUA 
VIDA É TEATRO
A bauruense Talita Neves 

(foto), filha do mestre e tea-
trólogo Paulo Neves, é hoje 
a atual diretora do Teatro em 
Curitiba(PR). Muito envolvida ao 
longo dos anos em atividades 
teatrais, Talita Neves vai iniciar 
neste sábado, nessa grande 
cidade sul do país, o Curso Livre 
de Teatro com o nome de seu pai 
Paulo Neves, no mesmo estilo e 
sucesso dos cursos de teatro que 
vêm sendo realizados em  nossa 
cidade. Vale ainda acrescentar 
que os resultados desses cursos 
já propiciaram a descoberta de 
inúmeros artistas, que deram 
seus primeiros passos no curso 
de Teatro Paulo Neves. Sucesso 
de novo desejamos à Talita na 
sua nova empreitada profi ssio-
nal. Na esteira desse assunto, 
a boa ideia do primeiro work-
shop sobre interpretação, de 
autoria do irmão Thiago Neves, 
que convidou a atriz, modelo e 
produtora Tina Kara para que ela 
inicie essa nova série. Valeu...

PROMOÇÃO 
CONTINUA 
Bauru Shopping segue com 

sua promoção da “Arena Nic-
kelodeon” até este domingo, 
dia 14. Crianças de 3 a 12 anos 
são convidadas e poderão parti-
cipar das atrações diversas que 
vem acontecendo desde o mês 
de janeiro. Um dos exemplos 
está nas atividades gratuitas 
que remetem às aventuras 
de desenhos animados Bob 
Esponja, Dora, aventureira, as 
tartarugas Ninja e fadas Wink, 
além de muitas outras opções, 
disponíveis das 12 às 21h.

Alunos estudam (e fazem) Carnaval
Durante as semanas que antecederam a maior festa popular do Brasil, os alunos da FourC Bilingual Academy, de Bauru, estu-

daram a história cultural do Carnaval, dos blocos de rua e das escolas de samba. O resultado desse estudo culminou em fantasias, 
alas e blocos formados pelos estudantes. Além do desfi le de fantasias feita pelos próprios alunos, a FourC contou com a participa-
ção de parte da bateria da Tradição da Zona Leste. Cada turma fi cou encarregada de descobrir as características dos blocos de rua e 
se preparar dividindo os adereços e fantasias, calculando, desenhando, experimentando e planejando o uso de diferentes materiais.

Quioshi Goto

Homenagem na Alemanha
Durante seminário da IndustriALL Global Union, realizada em 

Berlim (Alemanha), no fi nal de janeiro, Edson Dias Bicalho (à 
direita na foto), presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas In-
dústrias Químicas e Farmacêuticas de Bauru e Região e secretário-
-geral da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e 
Farmacêuticas (Fequimfar), recebeu uma homenagem do IGBCE, 
sindicato que representa os trabalhadores químicos do país. A pla-
ca é uma deferência à Fequimfar pela parceira na luta por melho-
rias aos trabalhadores em todo o mundo. A pauta do seminário da 
IndustriALL, entidade que congrega as três maiores federações 
internacionais de trabalhadores na indústria, foi energia.   


