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“CYAN  MAGENTA  AMARELO  PRETO

DIA 08.12
Antônio Cezar Leônio
Cléber Zordan
Natália Vilas Boas Corrêa
Otacílio Castilho de Almeida
Ozidia Trofino Donzelli
Sérgio José da Silva
Vera Lúcia A. F. dos Reis

DIA 09.12
Luiz Leandro G.de Souza
Neusa M. Parladore Ribeiro
Nilton C. Rodrigues Ferracini

Visita ao SOS
Recentemente, o vereador Rubens de Médici Bertolini,

visitou a sede do Serviço de Obras Sociais - SOS.
Ele foi recebido pela presidente Solange Maria Mateus e
vice Lauriano Ferreira, os quais apresentaram a ele, os
seis projetos que são realizados na Instituição. Crianças,
Adolescentes, jovens e adultos são atendidos durante o
ano inteiro, inclusive nas férias escolares. O SOS mantém
equipes multiprofissionais –  devidamente contratadas
conforme exige a legislação.  São 30 colaboradores que
atuam como assistentes sociais, psicólogos, pedagoga,
nutricionista, monitor de informática, auxiliares
administrativos, recepcionista, motorista, auxiliar de
limpeza e vigia. A diretoria é composta por voluntários
que se dedicam à administração e à promoção de eventos
durante o ano todo para captar recursos para a
manutenção dos serviços prestados à comunidade.
O Telemarketing do SOS busca parceiros que colaborem
mensalmente com a Instituição e também aceita doações
de alimentos, roupas, móveis, utensílios domésticos, etc.
Todos estão convidados a conhecer de perto os
projetos realizados no SOS. Contatos pelos telefones:
(18) 3652-1976 / Cel. 99104-5836.

Presente nos Correios
O Rotary Club de Penápolis,
através de seus sócios, adotou
dezenas de cartinhas entregues nos
Correios, cujos presentes já foram
arrecadados e serão entregues na
agencia central da cidade nos
próximos dias. Ao mesmo tempo, o
Rotaract do Rotary Club de
Penápolis arrecadou material
escolar - cadernos, lápis de cor,
tinta guache, massinha de modelar,
etc.- que será enviado para quatro
creches em Moçambique, na África.
O Rotary participa de diversas
campanhas sociais  durante o ano,
e através desta ação,  prestam
serviço à comunidade local e fora
do país.

Confiram os projetos realizados no SOS através do site e facebook:
www.sospenapolis.org.br/site/

www.facebook.com/sos.sospenapolis/

Moção de
Congratulação
A Câmara Municipal de

Penápolis concedeu Moção
de Congratulação à

dedicada equipe do Pronto
Socorro Municipal na

sessão legislativa da última
segunda-feira (2). O grupo

de colaboradores recebeu a
láurea das mãos do vereador

José Chacon (Cabeça), o
qual propôs a homenagem
sendo aprovada por todos

os demais edis.
Parabéns!

Educação Consciente
A Fundação Colnaghi estimula o desenvolvimento
infantil através da arte-educação. Com atividades

como pintura e desenho, a instituição descobre novos
talentos e incentiva a conscientização ambiental.

A instituição utiliza a arte como um dos métodos de
ensino desde 1999. A Fundação reforçou o

desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças
atendidas pela instituição. Segundo o empresário

José Roberto Colnaghi Fundação Colnaghi, presidente
do Conselho de Administração do Grupo Asperbras e
também um dos fundadores da organização, o objetivo

deste projeto é melhorar a qualidade de vida dessas
crianças e oferecer a oportunidade de um ensino de
qualidade. Outro ponto positivo destacado é que em
vez de papel, as crianças pintam em placas de MDF
doadas pela Green Plac, e aprendem que tudo pode

ser utilizado de forma ambientalmente sustentável, sem
que haja desperdício, enfatizou o empresário.

@diariodepenapolis

Chique mesmo é honrar a sua palavra, ser
grato a quem o ajuda, correto com quem você

se relaciona e honesto nos seus negócios.
GLÓRIA KALIL


