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Inteligente não é só quem sabe para
onde ir, mas também quem aprendeu
para onde não deve voltar.

Cidadão Fayz Rahal
O ilustre penapolense, professor Fayz Rahal, aos 97 anos, não se furtou do
importante exercício de cidadania durante as eleições que aconteceram domingo
passado (15). Ele compareceu pela manhã, à Escola Dr. Carlos Sampaio Filho, para
escolher seus representantes ao Executivo e Legislativo. Mesmo com a recomendação
do horário preferencial para pessoas acima dos 60 anos, o espaço de votação
encontrava-se com pequenas filas em algumas seções. Ao deixar a sua seção, o
Sr. Fayz era cumprimentado por muitas pessoas, alguns ex-alunos e outros
conhecidos que faziam questão de manifestar sua satisfação em vê-lo.
Membros da Igreja Metodista por muitos anos, ele com sua esposa, a professora
Cecilia Rahal (in memorian), de forma voluntária, abriam sua confortável casa na
avenida Eduardo de Castilho, para oferecer o curso casados com Cristo, e muitos até
hoje lhes agradecem pelo desprendimento que tinham durante estas ministrações.
Eles são referência do bem fazer sem olhar a quem, e o plantio da boa semente da
educação, do amor e afeto na vida de inúmeros alunos e demais penapolenses,
propiciaram-lhes a colheita produtiva e o privilégio de seu convívio.

O professor aposentado Fayz Rahal, aos 97 anos

VOCÊ É ESPECIAL PARA
O DIÁRIO.

DIA 22.11
Celso Antonio Ferracini
Elton Carlos G. Ramalho
Gilberto Marques Menezes
Maria Luiza F. Sakai

DIA 23.11
Marcos Freire
Julia Rossi
Wallace Rossi
Cleuza Bertan Zordan
Cristiane F.Pinheiro do Valle

DIA 24.11
Izabela Zago Maschietto
Cristiane Pimentel de Souza
João Pereira da Cruz

DIA 25.11

Álbum de família:
O estimado casal
Cecilia-Fayz
Rahal é referência
para os
penapolenses.
Ela lecionava
Inglês, e ele Física,
durante algumas
décadas em
escolas da cidade

Fernanda Moreno Abe
Alex F. Rodrigues dos Reis
Maria Aparecida Delisa
Patrícia dos Santos Simon
Carina Ismail Leomil

DIA 26.11
Leila Amada Ferreira Alvarez
Mercedes T. Narcizo Oliveira
José Carlos O.Ferracini

DIA 27.11
Muito feliz, o Sr. Fayz recebeu neste final de semana, a carinhosa visita dos quatro filhos, que
residem em diferentes cidades. Da esq. p/dir.: Flávio (São Paulo), Cláudio (Campo Mourão/PR),
Fernando (São Paulo) e Gláucia (Goiânia)

Valentin Senatore
Norberto Rizzato
Getúlio Leite Rodrigues

DIA 28.11
Sebastião Ribeiro de Almeida
Gleidys Sanches
Monzer Bonfim Cândido
Vera Lucia P. de Souza
Dennis Armando Bertolini
Rosangela de Mello
João J. Vieira
José Aparecido Bozelli
Neide Toledo de Almeida

Dupla
Comemoração
Comemorou idade nova, dia 11 de
novembro, a fisioterapeuta Tayla Souza,
dedicada comandante do Espaço que
ganhou seu nome, inaugurado em
novembro de 2018, o qual oferece Saúde
(pilates e outras modalidades), Estética
Avançada e SPA urbano, para mulheres e
homens de diferentes faixas etárias.
A querida aniversariante recebeu inúmeros cumprimentos de sua equipe de
trabalho, dos pais Maria Perosso-Dacir
Souza, irmão Leandro Perosso e maridão
André Anjos, que lhes desejaram saúde,
muitas felicidades e êxito em sua atuação
profissional!

Em data significativa de dupla comemoração, a
jovem fisioterapeuta Tayla Souza agradece os
cumprimentos de familiares e amigos

O DIÁRIO publica às quartas-feiras e domingos, dicas de saúde do ‘Espaço
Tayla Souza’, localizado na rua Irmãos Chrisóstomo de Oliveira, 236 - Vila Fátima.
WhatsApp: (18) 98105-7641 para agendamento de horário.
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