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“CYAN  MAGENTA  AMARELO  PRETO

Uma pessoa inteligente resolve um

problema, um sábio o previne.
Albert Einstein

Prevenção
O “Setembro Amarelo” que tem conotação da prevenção ao suicídio, aconteceu

com diversas ações durante todo o mês realizadas por voluntários do CVV - Centro
de Valorização da Vida, que em breve será inaugurado em Penápolis. Foram
realizadas diversas palestras por profissionais da saúde, os quais ressaltaram que
apesar do tema ser complexo, é preciso abordar o assunto de forma abrangente com
a finalidade de prevenir e acolher quem  buscar ajuda, se necessário encaminha aos
serviços de saúde da cidade. Disk CVV - 188.

Integrantes do CVV participaram do Desfile Cívico da Cidade realizado em 7 de setembro

Comemoração
De idade nova está o
comerciante Ednaldo Teixeira
dos Santos, o conhecido Baiano
da Sportlins. Na sexta-feira, 27,
dia de seu aniversário, ele
recebeu carinho especial da
esposa Angela e filhos Carol e
João Pedro. O querido
aniversariante também recebeu
abraços de toda equipe de
colaboradores de suas três lojas
na cidade, com desejos de
saúde e muitas outras bênçãos
de Deus!

Baiano com a esposa Ângela e os filhos
Carol e João Pedro

Parabéns
Amanhã é a vez de José Valdir

Rubino (Guinho) administrador do
Sincomércio, completar mais um ano

de vida. Certamente, ele receberá
atenção especial da esposa Mariana,

e uma porção de cumprimentos de
companheiros de trabalho, familiares
e amigos. Que este dia comemorativo

seja repleto de muitas alegrias e
felicidades sempre!

VERDE-AMARELO
Em 7 de setembro, data alu-

siva a Independência do Brasil,
a Igreja Batista Memorial, loca-
lizada no jardim Ipê, sob a dire-
ção do Pr. João Marcus Barbo-
sa, realizou Culto Cívico de Ação
de Graças a Deus. O Tiro de
Guerra-027 de Penápolis, sob o
comando do sgto. Herverson
Machado, participou com três de
seus atiradores devidamente
trajados para a ocasião, que con-
duziram ao interior do templo,
as três bandeiras – do Brasil,
Estado de São Paulo e Pená-
polis, sendo em seguida entoa-
do pelos presentes, o Hino Na-
cional Brasileiro.


