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São Cristóvão em festa
Em dia festivo, o Supermercado São Cristóvão,
localizado na Vila São Joaquim, reinaugurou a sua
Padaria. Totalmente remodelada, com novos móveis e
vitrines mais amplas, o espaço ganhou belo visual,
oferecendo maior comodidade aos clientes no momento
de escolherem as delicias preparadas por uma equipe
afinada em servir bem a todos. O comandante do
São Cristóvão, Eduardo...recebeu os clientes com farto
café da manhã, que degustaram deliciosos doces e
salgados acompanhados com cafezinho e refrigerantes.
Vale conferir a qualidade e os baixos preços dos
produtos do São Cristóvão para as festas de fim de
ano. Informações (18) 3654-4000.

Porque um menino nos nasceu, um filho se nos
deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se

chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus
Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
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Equipe de colaboradores da Padaria e Eduardo Pitol, diretor do

São Cristóvão

Novas Vitrines repletas de doces e salgados, feitos com
qualidade e carinho

Café da Manhã, servido a clientes. Souzinha participou com o
Som, na reinauguração da padaria

CREDICITRUS REALIZA AÇÃO SOCIAL
Assim como ocorreu em anos anteriores, a agência Credicitrus de Penápolis gerenciada por Wladimir Conde, recebeu 250 cestas
doadas pelos seus cooperados, para serem entregues à algumas instituições sociais e famílias da cidade. É importante destacar que

essa ação ocorre simultaneamente em todos os 61 PA’S da Credicitrus. Agradecimentos a todos pela colaboração, desejando um Natal
e Ano Novo recheado de paz e harmonia.

Denilson, Gabriela e Wladimir

SICREDI & CINE DO BEM
Os colaboradores da agência de Penápolis, através do

Programa “Acreditadores”, juntos pensaram em um projeto
contínuo que permitisse a vivência da equipe, de forma

responsável, e o engajamento dos Associados.
O ambiente estudado foi o Serviço de Acolhimento

Institucional, que abriga crianças e adolescentes que
sofreram  violência doméstica, sexual ou que a família faz

tráfico de drogas, entre outras situações, os quais se
encontram sob medidas protetivas judiciais. O objetivo desse
projeto é proporcionar a essas crianças e adolescentes uma

experiência de lazer anualmente, com o apoio de
associados. Eles já conheceram pela primeira vez o

zoológico em Bauru. Agora foram ao cinema, também pela
primeira vez, gerando afinidade com a cultura e a arte. Essas

experiências requerem muita articulação, pois elas não
podem ser fotografadas e nem expostas em sociedade para

serem resguardadas judicialmente da família ou
responsáveis.  Para o “Cine do Bem” desse ano, aconteceu a

parceria com o cinema do shopping da cidade.
A agência Sicredi acredita que as crianças precisam receber
também muito afeto, e que se sintam queridas e amadas com a

experiência, além de proporcionar aos colaboradores uma
rica vivência de doação e conhecer outras pessoas que se

encontram em situações extremas, alheias as suas.

Renann Camargo Chuffi, gerente do Sicredi e
Colaboradores

Equipe técnica do Serviço de Acolhimento Institucional
que acompanharam as crianças e adolescentes

Além do Projeto Cine do Bem, a agência local do Sicredi
está chamando a todos associados e demais pessoas da

cidade, a colaborar com o Natal destas crianças e
adolescentes. Uma árvore de Natal foi montada na agência

localizada na rua Ramalho Franco, decorada com cartinhas
contendo pedidos de presentes diversos. Todos podem ter este
ato de carinho e afeto com as crianças e adolescentes acolhidos

por esta unidade Institucional de Penápolis.


