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DIA 16.05
Bárbara de Almeida Buracof
Krisia Pesquero Geraissate
Luiz Antonio Araújo Castilho

DIA 17.05
Angélica de Souza Soares
Yasmin Moraes de Freitas

CYAN  MAGENTA  AMARELO  PRETO

“
Nós somos o que repetidamente fazemos.

A excelência, então, não é um ato, mas um hábito!

Nasceu

Esther
O casal Débora Pianta-Daniel

Grodzicki Dias, recebeu um

presente divino dia 31 de

março, próximo passado.

Trazendo grande alegria à

família, nasceu Esther, no

Hospital da criança e

maternidade em São José do

Rio Preto. Pais de primeira

viagem, Débora e Daniel, são

gratos a Deus pela linda

menininha, a quem estão se

dedicando com muito afeto

e amor.

O casal Débora e Daniel, que reside em
São José do Rio Preto, feliz com a

filhinha Esther

Daniel, que é penapolense, aniversariou dia
1º de maio. Avós paternos Gisela-Américo
Dias que residem em Penápolis

Mamãe Débora, bisavó Joana e avó

materna, Márcia Pianta

Avô materno Carlinhos

Pianta, conhecido
farmacêutico de São José
do Rio Preto

13º ANO DE

CASAMENTO
Comemoraram Bodas de Linho, dia 10 de

maio, o jovem casal penapolense

Rosália Cristina-Agnaldo Lopes. São 13 anos

de feliz união conjugal com grande cumplicidade

e parceria entre eles. Receberam

cumprimentos com desejos de muitas felicidades

dos pais dela Edith-Hugo Crepaldi, demais

familiares e amigos.

Parabéns!
Completou mais um ano

de vida em 5 de maio,

Samer Salous, conhecido

proprietário da

Big Center Modas.

O aniversariante

agradeceu a Deus pela

dádiva da vida,

recebendo cumprimentos

de familiares e amigos

em data festiva!

ANIVERSARIOU
Comemorou idade nova, dia 2 de

maio, Regina Nogaroto. Ao lado

do esposo Hugo Nogaroto, a

estimada aniversariante comanda

a tradicional XV Farma, prestando

atendimento com reconhecida

atenção e amabilidade aos

clientes. De familiares e amigos,

recebeu cumprimentos com

desejos que Deus lhe acrescente

outros anos de vida com saúde!


