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“Se para vencer estiver em jogo sua honestidade, então
perca. Assim será sempre um vencedor.
(GLÓRIA KALIL)

SOS na WEB TV Mania
Participamos, recentemen-
te, de entrevista com o
jornalista Carlos Neto,
transmitido pela WEB TV
Mania de Penápolis.
O tema abordado foi o
“Jovem Aprendiz”, pro-
grama realizado pelo SOS
– Serviço de Obras Soci-
ais. Durante a nossa
conversa, esclarecemos
sobre os pontos positivos
que abrangem a
contratação para o
trabalho, de adolescentes
a partir dos 14 anos.
Empresas, comércios,
supermercados, profissio-
nais liberais, e outros
segmentos podem contra-
tar os participantes do
Jovem Aprendiz, devida-
mente treinados e capaci-
tados para o trabalho por
uma equipe de profissio-
nais. Vale lembrar que eles
estão aptos para o primei-
ro emprego, e aguardam a
oportunidade de praticar o que aprenderam. Durante o período que estão trabalhando
numa empresa, eles são acompanhados pela equipe do SOS.
Informações pelos fones: (18) 3652-1976 ou WhatsApp (18) 99104-5836, de segunda
a sexta-feira, das 8 às 12h00.

Carlos Neto, Solange Mateus (presidente do SOS), Tania Pinheiro
(voluntária do SOS) e Claudemir Moreira (proprietário e diretor

da WEB TV Mania de Penápolis e Rádio Mania), um novo
conceito em mídia, programação ao vivo, interatividade, prêmios,
música e informação. Ao vivo, simultaneamente, em diversas

páginas no facebook, as quais são interligadas e parceiras da
WEB TV Mania. Com transmissão também em tempo real pelo

canal YouTube WEB TV Mania, com a possibilidade de assistir
direto das Smart TVs e via Instagram live.
Site: www.radiomaniaweb.net

Aliança
O casal Cristiane

Conceição-Alvi Louren-
ço de Almeida Jr.

(hedder.com.br), nossos
queridos sobrinhos,

trocarão aliança na mão
esquerda dia 18 de

setembro. O casório
acontecerá  na chácara

do Nilon, no condomínio
Greenville em Penápolis.

Uma bela história de
amor, um reencontro

após cerca de 20 anos.
Felizes, os noivos

receberão cumprimentos
de familiares durante a

cerimônia festiva.
Durante o chá revelação, Cristiane e Junior com gratidão a
Deus, anunciaram que serão pais de Laura, que chegará em
janeiro de 2022. Felicidade aos pais de primeira viagem!

Comemorou mais um aniversário,
dia 31 de agosto, o penapolense

Antônio Francisco Tirintan.
O estimado aniversariante, que é

diretor do Colégio Anglo,
recebeu carinho especial da

esposa Ana Maria, filhos, noras,
netos, além de cumprimentos dos
demais familiares e amigos, pela

dádiva da vida. Parabéns!

Aniversariou FELICIDADES
Ganhou mais um ano de vida, dia 1º de se-

tembro, a Sra. Vânia Arruda Pesquero, pro-
fessora penapolense que lecionou por muitos
anos em escolas da cidade. Em data festiva,
ela  que é  integrante  do Rotary Club de
Penápolis, recebeu inúmeros cumprimentos de
familiares e amigos, especialmente do esposo
Walmir Pesquero Garcia (Adprev), filhos
Adriana, Ivan e Luciana.

Da esq.p/dir.: Luciana, Vânia, Walmir, Adriana e
Ivan de Arruda Pesquero

COMEMORAÇÃO
De idade nova, desde 29 de

agosto, está a penapolense
Thami Neves Braz. A comemo-
ração aconteceu em família com
direito a delicioso bolo de ani-
versário feito com muito capri-
cho por sua mãe Helena
Novelli. Thami recebeu carinho
especial do maridão Fernando
Almeida (DIÁRIO) e da filha
Fernandinha. Familiares lhes de-
sejaram saúde e alegrias neste
novo ano de vida!


