
1010101010  lllll   DOMINGO, 10 DE NOVEMBRO DE 2019

“

“CYAN  MAGENTA  AMARELO  PRETO

Podemos ser instruídos com o
conhecimento de outro, mas não podemos

ser sábios com a sabedoria de outro.
(Michel de Montaigne)

DIA 10.11
Antonio Carlos Machi
Leonor Penteado Valadão
Rosana Rossi de Oliveira

DIA 11.11
Adriano Vieira
Donato Machi
Jânio José Raimundo
Luiza Orives Sophia

Outubro Rosa
Em alusão ao “Outubro Rosa”, mês em que são realizadas ações de prevenção ao
câncer de mama e saúde da mulher, os médicos Paulo Gil Katsuda, de Araçatuba e
Misael Medina Martines, de Alto Alegre, proferiram palestra em Penápolis.
O conceituado mastologista Dr. Paulo Gil esteve mais uma vez na cidade, falando para
mães de crianças do Lactário Dilia Ribeiro e demais mulheres da comunidade
penapolense, e posteriormente, enquanto convidado especial da Câmara Municipal,
explanou aos vereadores sobre o importante tema. O Dr. Misael por sua vez, veio a
convite da Igreja Batista Memorial, e num domingo pela manhã, trouxe informações
relevantes sobre a saúde da mulher.  Nesta oportunidade, as mulheres puderam tirar
dúvidas sobre o assunto, sendo devidamente esclarecidas pelo estimado médico.
Vale lembrar que o Dr. Misael esteve acompanhado da esposa Silvana S.P.Martines, os
quais também são missionários voluntários da Convenção Batista Brasileira, e
participam de trabalho na região de Penápolis, no sertão do país e em projetos de saúde
que atende a população ribeirinha no Amazonas.

Os 5 anos da lindinha Mariana Barbosa foi comemorado com
grande alegria. O tema escolhido para a decoração foi a “Qui-
tanda”, com frutinhas de diferentes cores e sabores. Mamãe
Manuela Barbosa, psicóloga e papai João Marcos Barbosa,
pastor da Igreja Batista Memorial, agradeceram a Deus mais
um ano de sua querida filha.

Dr. Paulo Gil Katsuda, com quem minha se
tratava por ter tido um tumor na mama, e
eu também sou sua paciente por fazer parte
do grupo de risco. Recomendo pela sua
competência e por ser atencioso

Dr. Misael Medina Martines

Para comemorar os 30 anos do
DIÁRIO DE PENÁPOLIS, a equipe do
jornal se reuniu no Restaurante do Batata.
No cardápio deliciosas pizzas com sabor
diferenciado e ótimo atendimento.
A família do DIÁRIO cresceu e hoje já
contamos com a segunda geração
presente em nossa confraternização.
Algumas histórias humoradas que
ocorreram ao longo destes anos de
existência do jornal, foram relatadas
durante conversa informal entre os
colegas, rendendo boas gargalhadas.
Enfim se passaram três décadas de
trabalho árduo, porém compensador pelas
amizades e carinho que recebemos de
leitores e assinantes. O nosso mais antigo
colaborador Paulo Henrique Sanchez não
pôde comparecer, devido a viagem de
trabalho da Prefeitura.

Equipe DIÁRIO: Arci, Tania, Filipe e namorada Larissa, Fernando, esposa Thami e
filha Fernanda, José Roberto, esposa Juliana e filho Raul; Rafael e Vandressa

TRÊS DÉCADAS

Recentemente, a Campa-
nha dos Lacres realizada
em Penápolis, coordenada
por Samer Subhi Salous e
seu pai Subhi Ismail
Salous, da Big Center
Modas, conseguiu outras
7 cadeiras de rodas
produzidas numa
metalúrgica de Marilia, e
que foi entregue ao
Hospital do Amor em
Barretos, totalizando 52
cadeiras desde o inicio da
campanha em 2014.
Muitos penapolenses têm
abraçado esta nobre causa
que beneficia muitos

pacientes que são bem tratados naquele hospital que se tornou referência no Brasil.
O transporte de Marilia para Penápolis e daqui para Barretos foi realizado por Izael
Tomé (DI) que também participa da campanha. As fotos foram enviadas ao DIÁRIO,
por Natália Gonçalves, informando que foram bem recebidos em Barretos pelo
Sr. Luiz Antonio Zardini e equipe do Hospital.

5º ANIVERSÁRIO

Lacres Solidários

Na hora do parabéns pra Mariana, as amiguinhas cantaram
bem alto e Mariana apagou a velinha sobre um bolo lindo e
gostoso. Os quitutes salgados e os docinhos eram primorosos
e também muito saborosos.


