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Com grande alegria, o casal penapolense Neiva I. Z. Franco Marques e
Mário Sérgio Franco Marques (ex-proprietário do Posto Galo Branco) completa 50 anos de
casados no próximo dia 3 de julho, sendo que o enlace matrimonial foi realizado em 1971.

O casal, que atualmente reside em São Paulo e com frequência vem a Penápolis, comemora a
significativa data em família, com cumprimentos de suas duas filhas, genros, neto, demais

familiares e amigos, desejando que Neiva e Mário Sérgio tenham muitos outros anos de feliz
união conjugal com as bênçãos de Deus!

A família é constituída pelas filhas Luciana,
Juliana e o neto Matheus

Bodas de Ouro

Feliz, o casal Neiva-Mário Sérgio Franco Marques,
comemora as suas Bodas de Ouro

2º  ANIVERSÁRIO DA
“X CROSS EXPERIENCE”

Não Sei...Se a vida é curta ou longa demais para nós.
Mas sei que nada do que vivemos tem sentido, se não
tocarmos o coração das pessoas.
(Cora Coralina)

Em 12 de junho, a academia “X Cross Experience” fez 2 anos, e comemo-
rou os resultados positivos na saúde de inúmeros penapolenses e diversas pes-
soas de cidades da região. Referência em atividade física, mantendo o com-
promisso de transformar pessoas e promovendo saúde com qualidade de vida
para que haja mudança física e emocional, com ética, respeito, excelência e
responsabilidade. O método aplicado é o treino funcional de alta intensidade,
intervalado, 100 % inclusivo e adaptável, desenvolvido nos EUA, porém, ajus-
tado para o mercado brasileiro. Na “Cross Experience” os resultados são sur-
preendentes, onde uma equipe de
profissionais é preparada para au-
xiliar durante os diferentes trei-
nos. A estrutura é focada em re-
sultados rápidos e atende a todas
as idades, unindo o melhor do trei-
namento funcional com nutrição
balanceada inteligente. Faça uma
visita e conheça tudo que a “X
Cross” pode lhe oferecer para
perder peso com saúde e manter
a forma física. Av. Alayde Ferraz
de Almeida, 484, Penápolis.
WhatsApp (18) 99718-7214.

Coach’s Claus, Spirro e

Anderson, coordenam as
atividades físicas da
“X Cross Experience”

Participantes de diferentes faixas etárias, adolescentes, jovens e adultos da Academia
“X Cross Experience”. Além de treinar e melhorar a saúde, fazem grandes amizades

Parabéns
Completou mais um ano de vida, dia 21 de junho, o

penapolense Sr. Antonio José Paro. Integrante do
Lions Clube desde a fundação do importante clube

de serviços em Penápolis, o estimado aniversariante
recebeu inúmeros cumprimentos dos filhos, demais

familiares e amigos, especialmente da querida esposa
Láide Paro.  Que Deus lhe acrescente outros anos

com saúde e muitas alegrias!


