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Você revela a senha de seu 
celular para o seu parceiro ou 

parceira

EnQUETE

sarau culTural

sem luz!
parte do centro da ci-
dade ficou sem energia 
das 12 às 19 horas, na 
última quarta-feira! 
Reparos na rede foram 
a justificativa da CPFL.

Otávio de assis
Imprensa/Prefeitura

O livro “Fitas e Flores” será lan-
çado no Centro Cultural, no sába-
do, dia 8 de março, Dia interna-
cional da Mulher, às 20h, durante 
o Sarau Clarice Lispector. Estarão 
presentes os membros da conga-
da de são Benedito e do divino 
Espírito Santo, quando será feita 
uma homenagem às mulheres 
que participam da congada, in-
clusive à mestra dona Leonor, 
do Projeto Congada nas Escolas, 
assim como uma homenagem 
especial à bibliotecária Maria do 
socorro Henrique Barbosa, que 
muito tem feito pela difusão da 
literatura na cidade.
Esse livro de Marinilda Bertole-
te Boulay, assim como o projeto 
mais amplo que levou o mesmo 
nome que ele, foi realizado com 
o apoio do governo do Estado de 
são paulo, por meio da secretaria 
de Estado da Cultura e do Progra-
ma de Ação Cultural - 2012. 
o sarau, dentro do qual o livro 
será lançado, promete ter, como 

Logo após o reinado de Momo e 
toda a alegria folclórica do car-
naval socorrense, que promete,  
o comuc – conselho Municipal 
de cultura, pretende aliviar o em-
balo carnavalesco, obedecendo 
uma programação com atividades 
culturais moderadas, realizando o 
Sarau Clarisse Lispector, no sá-
bado (8), a partir das 20 horas, no 
centro cultural de socorro.
O evento, cuja entrada será fran-
queada ao público interessado, 
terá apoio da divisão de cultura 
da Prefeitura de Socorro, obede-
cendo  uma programação que in-
clui poemas, fotos, performance, 
dança, pintura, música.
Os destaques ficarão por conta 
do lançamento do CD do Projeto 
Fitas e Flores da Congada de São 
Benedito e Divino Espírito Santo 
e a homenagem especial ao Dia 
internacional da Mulher, quando 

Lançamento do Livro Fitas e 
Flores será no dia 8

sempre, uma importante progra-
mação, envolvendo as diferentes 
linguagens artísticas, compreen-
dendo exposição de fotos, inclu-
sive de Sarah Beatriz Luvizetto, 
um varal de poesias, leitura de 
poemas, entre os quais os dos 
poetas socorrenses Elsa Farias 
e Carlos Bonfá, performance, 
danças, artes plásticas, entre ou-
tras atividades que colocam em 
destaque a grande escritora bra-
sileira Clarice Linspector, à qual 
esse Sarau também fará uma ho-
menagem.

Bibliotecária será homenageada 
em sarau no centro cultural

a bibliotecária Maria do socorro 
Henrique Barbosa, será home-
nageada em nome das mulheres 
socorrenses, por sua capacidade 
profissional, carinho, simpatia 
e gentileza com que atende e se 
relaciona com as pessoas que a 
procuram.

Divulgação “Fitas e Flores”
Para O Município

parabéns, maria!

Dia 2

bingo na sociedade italiana
Neste domingo, dia 2, às 14 horas, 
acontece mais um Bingo à Rua 
Mal. Floriano Peixoto, 90. O bloco 
com 10 cartelas custa R$ 5,00.

Bingo Beneficente
Será neste domingo, às 14 horas, 
um Bingo Beneficente em prol ao 
tratamento de saúde de israel, na 
casa da Lena, Jardim Golo. Se-
rão aceitas prendas, no local.

Dia 6

Eventos da melhor idade 
A programação de Eventos de 
março no Clube da Melhor Ida-
de começa no dia 6, a partir das 
20h30, com solenidade de pos-
se dos novos diretores e con-

selheiros que foram eleitos na 
eleição realizada no último dia 
27 de fevereiro. Na ocasião, será 
servido aos associados um co-
quetel. A programação do mês 
continua no dia 13, seguindo até 
o dia 27, e divulgada de forma 
completa na próxima semana.

Dia 7

Homenagem da Oab
no dia internacional da Mulher, 
a OAB - Ordem dos Advogados 
do Brasil não escolheu uma, 
mas várias mulheres, para ho-

menagear, neste ano: a presiden-
te Amalia Irani Tafner e demais 
diretoras, funcionárias e volun-
tárias que integram a equipe 
feminina do Asilo José Franco 
craveiro. a cerimônia será rea-
lizada no dia 7 de março, às 20 
horas, no auditório da Câmara. 

prefeitura prorroga inscrições 
professor de Educação Física
A Prefeitura prorrogou o prazo para 
inscrições (até 7 de março), do Pro-
cesso seletivo de prova Escrita e 
Títulos, visando à contratação por 
tempo determinado, de Professor de 
Educação Básica – Educação Física. 
Informações: 3855-9611 ou www.
socorro.sp.gov.br. 

Dia 8

asa 21 realiza evento no Dia 
internacional da mulher
Os associados integrantes do ASA 
21 - Associação Socorrense de 
Amigos, resolveram manifestar ca-
rinho e respeito por suas esposas e, 
por intermédio delas, homenagear 
todas as mulheres do município, 
pelo dia 8 de março . Um jantar 
está sendo programado a partir das  
20h, na residência do amigo Mario 
Xavier de Moura, coordenado pelo 
maítre Izael Jameli. O evento estará 
focando as associadas, porém aber-
to a convidados, que deverão con-
firmar sua presença.

Dia 10

Bingo Beneficente
Será realizado no dia 10 de março, 
segunda-feira, mais um bingo benefi-
cente, em prol à Associalção Feminina 
de Combate ao Câncer, à Rua Mare-
chal Floriano Peixoto, 264, às 19h30. 

Dia 1

bingo no rubins
sábado no bairro Rubins, às 
19h30, tem Celebração com a 
comunidade do santa cruz e, 
logo após, um bingo no salão da 
Igreja Santo Antonio. 
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