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“ ”
O que faz uma pessoa chic, não

é o que essa pessoa tem mas a forma
como ela se comporta perante a vida.

GLÓRIA KALLIL

Associados: Francisco Han e Maurício R. Anhesine

2º Aniversário de Eline
Para comemorar os dois anos da lindinha Eline, os papais
Luciana Almeida-Marcos Dias, ela educadora municipal e

ele colaborador da Canta Claro, reuniram familiares e
amigos no salão de festas Mundo Encantado, buffet e

entretenimento. O espaço foi decorado com o tema da pet
Skye, uma das personagens do desenho infantil Patrulha

Canina que Eline gosta muito de assistir na TV. A garotada
se divertiu pra valer nos brinquedos pula-pula, piscina de
bolinhas entre outros. No momento de apagar a velinha, a

querida aniversariante recebeu o carinho de todos que
cantaram forte parabéns pra Eline. Foram oferecidas aos

convidados, variados docinhos, mini cupcakes na cor rosa,
delicadas caixinhas de acrílico com balas de coco e casinhas

da Skye recheadas de gulouseimas.

Sicredi realiza Assembleia 2018
A Sicredi Alta Noroeste, da qual faz parte a agência Sicredi de Penápolis, realizou na quarta-feira, dia
7, no Salão Social do Clube Penapolense, a Assembleia de Núcleo para apresentação dos resultados
obtidos no ano de 2017 e demais assuntos. Mais de 250 pessoas, associados e familiares, participaram
da Assembleia que foi conduzida pelo presidente Américo Stuhr Pechy e o vice-presidente Antenor
Marques da Silva Filho, além dos demais diretores executivos. Destaque especial para os colaboradores
da unidade de Penápolis que receberam a todos os participantes com muita gentileza. Após os atos
formais da Assembleia, foi servido aos presentes, deliciosos espetinhos de carne, frango, lombo, queijo e
bebidas. O presidente da Cooperativa, Américo Stuhr informou que em 40 dias o Sicredi  irá inaugurar a
nova e moderna agência, localizada em ponto nobre da cidade, esquina da
Rua Dr. Ramalho Franco com a Avenida Cunha Cintra.

Equipe de colaboradores da
agência Penápolis - Da esq/dir.

Niltinho, Everson, Mirela, Jaqueline,

Matheus, Rennan, Ana Paula,
Bruna, Patrícia, Stefane e Emilaine

Coordenadores de Núcleo e suplentes
Da esq/dir. Rennan Chuffi, gerente da agência Penápolis;

Charles Fenske Diretor Executivo; Américo Stuhr  Pechy
presidente; Antenor Marques da Silva Filho
vice-presidente e o conselheiro João

Café Festivo
Em torno do Dia Interna-

cional da Mulher, a
equipe feminina do Lions
Clube de Penápolis, sob

a presidência da Cal
Janiê de Oliveira, reali-

zou especial café da
manhã para receber

inúmeras mulheres de
diferentes seguimentos da

comunidade
penapolense.  A fisiotera-

peuta Bruna Rodrigues,
de Araçatuba, acrescen-
tou importantes informa-

ções sobre a saúde da
mulher. Durante o encon-

tro festivo, foram home-
nageadas a professora

Marina Boghossian
Esperança e a Cal

Elizabeth Bertolini,
ambas  voluntárias em
diversos projetos que

beneficiam muitas famíli-
as  em vulnerabilidade

social. Após a degusta-
ção de salgados e doces,

aconteceu animado
sorteio de brindes.

A decoração do ambiente
foi efetivada pelo

decorador Wagner, a
quem agradecem a

colaboração.

Equipe
feminina de

dedicadas
voluntárias

do Lions que

realizou o
café festivo

Beth Bertolini e filhas Delaine, Dayse e Débora

Professora Marina Boghossian e
Rose Takano, governadora do Lions


