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“CYAN  MAGENTA  AMARELO  PRETO

Nunca abaixe a cabeça e
nem levante o nariz, olho no

olho é suficiente.
WILL SMITH

DIA 16.02
Carlos Caruy Haddad
Daniela de Almeida
Joaquim da Luz Dias
Moacir Tonello Manzano

DIA 17.02
Jorge Luiz Magri
Luis Roberto B. Hecht
Marcelo Ismail Leomil
Núbia Galante Ferreira
Pedro Afonso O. Ramalho

Amanhã (17) é um dia especial para Jorge Luiz Magri,
pois completará mais um ano de vida. Carinho mais do

que especial o advogado de formação receberá da
esposa Paola Marques e da filha, a lindinha Clara,

além dos familiares e grupo de amigos. Sucesso!

Parabéns Jorge!

Com grande êxito aconteceu, dia 7 de fevereiro, o 2º Show de Prêmios do SOS – Serviço
de Obras Sociais de Penápolis. O evento foi realizado na sede da Associação Renascer da
3ª Idade, que cedeu gentilmente o espaço. Cerca de 600 pessoas prestigiaram o encontro
beneficente, e entre os prêmios sorteados haviam duas bikes, dois prêmios de 500 reais, e
o maior de 5 mil, a feliz ganhadora não estava presente, mas foi representada por uma
amiga. A diretoria e equipe de colaboradores da Instituição trabalharam com afinco no
planejamento, na busca por patrocinadores e durante à noite do encontro solidário,
priorizando o bom atendimento a todos que estiveram presentes. Agradecimentos a todos
que contribuíram de alguma forma, e principalmente a importante parceria de diversas
empresários e comerciantes, que doaram recursos em espécie utilizados para completar os
prêmios em dinheiro, e outros em brindes para serem sorteados em cartelas menores.

Com a irmã Aline e o cunhado Rafael Machi Com os pais Gisele-Emerson

15º Aniversário de Ana Laura
A Jovem Ana Laura Bertolino de Souza comemorou, no último dia 8 de fevereiro

seus 15 anos de idade. A debutante, recebeu amigos e familiares no Espaço Gamboa
em uma linda e colorida festa, que teve como tema a Tomorrowland, considerado um
dos maiores festivais de música do mundo. Durante o encontro festivo, a aniversari-

ante, ao lado de amigos, apresen-
tou diversas danças. Com muita

alegria e carinho, os pais Emerson
Souza e Gisele Bertolino, mais a
irmã Aline Bertolino abraçaram

afetuosamente, sua querida
Ana Laura.

Imagens/Eduarda Mitie

SOS & Show de Prêmios Solidário

O radialista Souzinha (1º da esq. p/dir.) parceiro da Instituição, atuou no sorteio com

grande animação. Equipe de profissionais e parte da diretoria do SOS

Os recursos captados serão muito bem
aplicados em seis projetos realizados no
SOS com crianças, adolescentes, jovens,

adultos e muitas famílias em
vulnerabilidade social da cidade.

Na próxima semana, será publicado o
balancete completo, contabilizando as

entradas, despesas e saldo líquido.

Três ganhadores dividiram o Prêmio de
500 reais e doaram 50 reais ao SOS

Ganhadores das bikes levaram os prêmios no término do evento

A ganhadora do prêmio de
500 reais também doou

50 reais a Instituição


