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“A arte de viver é simplesmente a arte de conviver...
simplesmente, disse eu? Mas como é difícil!”
MÁRIO QUINTANA

Sicredi em Buritama/SP
Em menos de 2 meses,

duas agências foram
inauguradas pela co-

operativa Sicredi Alta Noroes-
te SP na região. Promissão em
maio, e Buritama no final de ju-
nho. Em agosto concluem-se as
obras da primeira agência da
instituição em Castilho. Uma ex-
pansão regional expressiva e que
tem contribuído para os 13%
que o Sicredi cresceu nos últi-
mos 12 meses em nível nacional
pelo número de associados, o que
representou uma marca de mais
de 750 mil novos entrantes. A co-
operativa atingirá nove agênci-
as na região. Atualmente, no Bra-
sil, são mais de 2,2 mil agências,
em mais de 1,6 mil municípios,
sendo que em 200 deles, é a úni-
ca instituição financeira presen-
te fisicamente. Assim, o Sicredi, a
primeira instituição financeira
cooperativa do país, contribui

gerando mais empregos, renda,
com os recursos sendo investi-
dos nos próprios municípios.
“Temos associados praticamen-
te em todas as cidades da nossa
área de ação, e essas novas agên-
cias aproximam a Cooperativa
e suas soluções financeiras de
todos os cooperados”, afirma o
diretor executivo Charles André
Fenske. “Atualmente, as pesso-
as já reconhecem a importância
de uma cooperativa e seus bene-
fícios, o que a diferencia das de-
mais instituições financeiras do
país, assim, de forma estratégica
e planejada, têm sido instaladas
diversas agências todos os
anos”, destaca o presidente da
Cooperativa, Américo Stuhr
Péchy. Inaugurada com cerca de
500 sócios, a agência de
Buritama está localizada na rua
Rui Barbosa, 824, e atende pelo
telefone (18) 3175-0754.
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Enlace
Em noite especial, no último
dia 16, os noivos
Carolina Almeida Faria e
Sérgio Tomazine se casaram
em Penápolis, na chácara
MF, devidamente decorada
para este momento tão
significativo para o casal.
A cerimônia religiosa foi
realizada pela mãe da noiva
Alessandra Almeida, a qual
aguardou no altar, a filha
entrar acompanhada pelo
pai Frank Faria. Com a
benção de Deus, os noivos
trocaram alianças e
disseram sim um ao outro.
Carol e Sergio receberam
cumprimentos de familiares e
amigos com desejos de feliz
união para sempre, durante
recepção festiva aos
convidados que aconteceu
no espaço anexo.

PARABÉNS
Comemorou idade nova, dia 22, o médico e amigo Jorge Risk.
Com carinho especial da esposa Rosely Risk, o aniversariante

também recebeu abraços de familiares e amigos que lhes
desejaram muitas felicidades com as bênçãos de Deus.

Aniversariando
Amanhã (25), a estimada professora

penapolense Neide Ferlim Assami ganha
mais um ano de vida. Em data festiva,

recebe carinho especial do esposo
Arata Assami (foto) e dos filhos Marcelo,

Fabiana e Tatiana. Cumprimentos também
receberá de familiares e amigos.

Parabéns!

DIA 24.07
Flávio Antonio Galli
Fabrício Antonio Galli
Maria Aparecida de Souza
Leonardo Augusto de Oliveira

DIA 25.07
Guilherme Torrrezan C. Leite
Nilton Marques Filho
Idalina Ferro Fogolin

DIA 26.07
Antonia Rodrigues O. Garcia
Carlos Alberto C. Silva
Vitor R. Costa

DIA 27.07
Lívia Helena Braz Reis
Ana Jesuíno de Brito
Anna Júlia Maruí de Barros
Sérgio Augusto Arantes


