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1º Ano de Raul
Para comemorar o primeiro ano de vida do filho Raul Zanotto
Fernandes, Mamãe Juliana Zanotto (Sicoob Credicitrus) e papai
José Roberto Lanzoni (DIÁRIO DE PENÁPOLIS) realizaram, dia 29 de
dezembro, p.p., encontro festivo no François Kids Buffet, devidamente
decorado com o tema do Circo. Os docinhos ganharam toque de arte em
forma de palhacinhos, animaizinhos e outros personagens circenses,
com admirável visual e muito saborosos também. Raul estava
charmosíssimo vestindo camisa branca, gravatinha borboleta, calça
jeans e suspensório. Ele e as demais crianças se divertiram pra
valer nos brinquedos do salão. Em alto e bom som, amigos e familiares
cantaram parabéns para o queridinho aniversariante Raul.
Confiram alguns flashs do fotógrafo Silas Reche!

“

“

Imagem/Thami Braz - 22/12/2018

Chique mesmo é olhar nos olhos do seu interlocutor.
É “desligar o radar”, “o telefone”, quando

estiver sentado à mesa do restaurante, prestar
verdadeira atenção a sua companhia.

Raul ao lado dos pais: Juliana Zanotto e José Roberto Lanzoni

Bisavó materna: Idalmira Zanotto

Tios e Padrinhos de Raul: Pedro e Bruna
Avós maternos: José Roberto e Ana Lúcia

Tios paternos - da esq.p/dir.: Fernanda, Douglas com o filho Theo,

papai José Roberto com Raul e a tia Laira

Hora do parabéns prá você...

Confraternização
As festividades de fim de ano acontecem de forma intensa entre

amigos ou familiares. No sábado, 22 de dezembro, ocorreu na
residência de Fernando Almeida (DIÁRIO), encontro entre

amigos de infância, ex-alunos da Yone Dias de Aguiar.
Mesmo depois de muita conversa, faltou tempo para colocar o
bate papo em dia, porém ficou a promessa de outros encontros

regados a amizade e boas lembranças daquela época de
grandes partidas de futebol com os colegas.

Da esq.p/dir.: Evandro Moreira, Fernando Almeida, Ricardo Torsiano,
Luciano Moreira, Richard Torsiano, Edson Freire, Rodrigo Sanches e

Rogério Alves. No destaque, Alex Peres e Thiago Brito, que também

participaram do encontro
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