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“CYAN  MAGENTA  AMARELO  PRETO

DIA 15.03
Fabiano Bueno de Souza
Glauci Braz Egrejas
João Carlos Bonini
Marcela Moreira
Maria Alice de Souza
Milton Orlando Fogolin
Nair M. Pereira Brito

DIA 16.03
Jane Paes M.Almeida
José Carlos de Souza
Luis Antonio da Mota
Marcos Augusto da Silva
Paulo Henrique C. Sanchez
Valcir Panini

Pânico é isso: medo de coisas que não se
conhecem e que não se sabe de onde vêm.

Controlar-se e ajudar a manter a calma coletiva
são deveres de gente civilizada.

GLÓRIA KALIL

Lia Maura também é aluna e se

apresentou durante o evento

Manuela tocou bateria, ela é aluna do
professor  Alexandre Parajara

Professores e alunas que se apresentaram durante o evento

Mulher & Piano
Na semana alusiva ao Dia Internacional da Mulher, o Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher (Comdim), presidido pela psicóloga Lia Maura Camilo Bezerra, promoveu diversas
atividades no espaço do Garden Shopping, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura.
Na quarta-feira, o tema foi “Mulheres e suas relações com instrumentos musicais” com a
apresentação das alunas de piano das professoras Jussara Carvalhal Firmino e Rosana
Rodrigues Bertan. Alunas de diferentes faixas etárias tocaram piano apresentando diversas
canções para os presentes que aplaudiram com entusiasmo à todas.

Visitante
A Igreja Batista Memorial, localizada no Jardim Ipê, recebeu a
visita do prefeito de Barbosa, Paulo Cesar Balieiro (Paulinho),
domingo passado. Ele participou do culto de domingo à noite,
ministrado pelo Pr. João Marcos Barbosa, o qual pastoreou a
igreja Batista em Barbosa, antes de vir para o ministério em

Penápolis. Ele  intercedeu a Deus pela vida do Paulinho e por
toda a população da vizinha cidade.

ANIVERSARIOU
Completou mais um ano de vida, dia 2 de março, o

penapolense Hugo Crepaldi. O estimado
aniversariante é líder comunitário do bairro onde

reside, realizando há muitos anos trabalho em
prol da população do Jardim Eldorado. Ele

recebeu carinho especial da esposa Edith, filhos,
netos e cumprimentos de amigos!

PARABÉNS
Esta semana foi a vez da penapolense Eny Vitalli
Benetti ganhar inúmeros cumprimentos em dia do seu
aniversário. Enquanto presidente do Lions Clube de
Penápolis, Eny coordena diversas ações em prol da
comunidade penapolense. Em data comemorativa, a
querida aniversariante ganhou abraços de seus
companheiros leonisticos e de familiares. Carinho
especial recebeu do esposo Hélio Benetti, dos filhos,
genro, nora e neto.

Dupla comemoração no
DIÁRIO

Em março nos dias 12 e 16, comemoram idade nova
respectivamente, dois colegas do DIÁRIO, Rafael Machi,
repórter, e Paulo Henrique Sanchez, Editor de Esportes.
Ambos são
paulinos, o que
não os impedem
de receber em
data festiva,
cumprimentos
palmeirense e
corintiano dos
demais colegas do
jornal. Muitas
felicidades aos
estimados aniver-
sariantes com
desejos que Deus
lhes acrescente
muitos outros
anos de vida com
saúde e outras bênçãos!


