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O mundo não será destruído por

aqueles que fazem o mal, mas por aqueles

que os olham e não fazem nada.
ALBERT EINSTEIN

Rotary Club Penápolis
Foi empossado presidente do Rotary Club de Penápolis, o médico Abel José Costa,

para o ano rotário 2019-20. A cerimônia de posse da diretoria aconteceu no espaço

Kasa 21, com a presença de rotarianos e convidados que se confraternizaram
durante encontro festivo.

Hermes de
Araújo,
gov.2016/17,
Glória Motta
Caballero,
Dr.Abel José
Costa e Vilma
Aparecida
Ferreira Costa

Manhã de
Sobremesa
Equipe dinâmica do

SOS –Serviço de Obras
Sociais, realizou
recentemente manhã de
sobremesa no pátio da
igreja São Francisco de

Assis. Bolos, tortas,
musses, doces em compota,
salgados, e outras
deliciosas iguarias foram
doadas gentilmente por

senhoras penapolenses.

Com belo visual e sabor diferenciado
a torta preparada pela cozinheira do
SOS, Sra. Wânia Silva, foi sorteada
durante a manhã de sobremesa.
Na foto Prefeito Célio de Oliveira e o
vice Carlos Alberto Feltrin com
Rosângela Bragatto, Tânia Garcia e
Regina Araújo, funcionárias do SOS

Inúmeras pessoas que passaram
pelo local adquiriram algo e
contribuíram com o SOS, e

através de sua diretoria
agradece a todos que
colaboraram com mais esta
ação beneficente realizada pela
instituição e seus parceiros.

Equipe do SOS se empenhou nas vendas

Miss Infantil-Teen
A penapolense Eloá Damarys

Alves Domiciano, se classificou
para a última fase do concurso
miss São Paulo Infantil – Teen.

O DIÁRIO divulgou matéria em
18 de agosto, contando um pouco

da história de Eloá e de sua
família que estavam com dificul-
dades financeiras para concreti-

zar o sonho dela de ir a São
Paulo participar do concurso.

Atualmente eles residem em Novo
Horizonte, e esta semana estive-
ram na redação do jornal para

agradecer a divulgação. A
menina está animada com as

oportunidades que podem surgir
através das agências de modelo

que descobrem novos talentos no
universo infanto-juvenil.

Eloá e seus pais Juliana Silvério, Márcio Antonio Domiciano
e Rafael Machi, repórter do DIÁRIO


