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“

“

Eu não tenho ídolos,
tenho admiração por trabalho,

dedicação e competência.
Airton Senna

Fundo Social distribui mantas adquiridas com apoio da comunidade
Nesta semana o Fundo Social de So-

lidariedade de Penápolis deu início à dis-
tribuição de centenas de mantas às fa-
mílias necessitadas do município, cadas-
tradas naquela entidade. Aproximada-
mente 600 peças foram entregues pelo
fornecedor na última segunda-feira, e de
imediato a equipe iniciou a entrega a
quem precisa.

De acordo com a presidente do Fun-
do Social, Tudinha Fonseca, as mantas
servirão para melhorar a qualidade de
vida das pessoas carentes neste inver-
no.

“Com muita alegria conseguimos ar-
recadar os recursos necessários junto ao
nosso povo penapolense, que participou
da campanha Hora do Bem. O resultado
está aí, graças a Deus. Estamos distri-
buindo aos poucos, com muito cuidado
para não haver aglomeração de pesso-
as. Todos que precisam receberão essa
ajuda”, destacou Tudinha.

“Agradeço à população solidária de
Penápolis e também a importante ajuda
que recebemos do prefeito Célio de Oli-

veira, que conduziu a live beneficente
onde levantamos fundos para a compra
de mantas”, disse.

Ela ainda comentou que a live soli-
dária foi uma forma de melhorar a ar-
recadação da campanha do agasalho,
que neste ano ficou mais complicada
devido à pandemia.

“Infelizmente este ano não pudemos
contar com as escolas como postos de
coleta. As escolas municipais, estaduais
e particulares da nossa cidade eram res-
ponsáveis por um volume muito signifi-
cativo de donativos, por isso foi neces-
sária uma nova estratégia para reunir
mais donativos”, explicou.

As pessoas que tiverem doações a fa-
zer para o Fundo Social, tanto em co-
bertores e mantas, como em agasalhos,
calçados, roupas em geral e alimentos,
podem levar diretamente à sede da enti-
dade.

O endereço é rua Naim Eid, nº 51,
Jardim Ipê (antiga sede do Corpo de
Bombeiros). O telefone de contato é o
(18) 3652-5181. (Com Secom – PMP)

A presidente do Fundo Social mostra as mantas que estão sendo distribuídas às famílias

cadastradas na entidade

Aniversariantes de Junho

DIA 28.06
Carmem Birche G. Cruz
Hairton K.C. Oliveira
Marina Ayemi Simão Arikawa

DIA 29.06
Álvaro Nabas Ventura
Carla Birche Hecht
Éder Anunciação Pessin
Tarcísio Pereira Braz

João Luís, esposa Renata e filha Laura

Os ex-prefeitos de Penápolis, o médico João Carlos
D´Elia (1983-1988) e o professor, advogado,
escritor João Luís dos Santos (2005-2012)
completaram mais um ano de vida na mesma data,
23 de junho. Segundo João Luís, boas almas nascem
em 23 de junho. Eles também têm o mesmo nome, pois
nasceram na véspera do Dia de São João, 24.
Ambos deixaram o legado de profícua contribuição
à cidade durante sua permanência na administração
municipal. Politicamente, podem divergir nas
ideologias partidárias, contudo mantém a amizade e
o respeito mútuos. Os dois aniversariantes
receberam inúmeros cumprimentos de familiares e
amigos através de redes sociais, os quais lhes
desejaram muitas felicidades e muitos outros anos de
vida com saúde!!!

O médico João Carlos D´Elia

Comemorou idade nova também, dia 16 de junho, o prefeito de Penápolis
Célio José de Oliveira, que encerrará seu segundo mandato. Enfrentando,
neste momento algumas dificuldades por conta desta pandemia, Célio está
conduzindo a gestão pública de forma altruísta, com esperança que a
situação esteja sendo controlada na cidade, e solicitando à população
atenção às orientações sanitárias recomendadas à prevenção ao vírus.
Em data festiva, o estimado aniversariante
ganhou inúmeros cumprimentos de
familiares, amigos e munícipes!!!

O prefeito Célio de Oliveira

Outro aniversariante do dia 21 de junho, é o
Sr. Antonio José Paro, leitor assíduo do DIÁRIO há
muitos anos. Antigo integrante do Lions Clube de
Penápolis, ele exerce com muita dedicação a filantropia
com a participação efetiva de diversas campanhas re-
alizadas na cidade em benefício de grande parcela da
comunidade penapolense. Muitos abraços virtuais
recebeu dos filhos, netos e demais familiares, com es-
pecial carinho da elegante esposa Láide Paro (foto),
que também o acompanha em todas as ações do bem
fazer do primoroso clube de serviços.


