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“
Os mais corajosos são certamente aqueles que têm a visão
mais clara do que está diante deles, tanto a glória quanto o
perigo, e, mesmo assim, vão ao seu encontro”.
(TUCÍDIDES)

Mayck em Dubai Party
O jovem penapolense Mayck Rafael de
Souza Tonini,  digital influencer
@Mayck_Toninii, 15 anos,  estudante do
9º ano, da escola Ester Eunice, judoca
por Penápolis, esteve entre os convidados
na Festa Dubai Party, que aconteceu no
Buffet Espaço Paulista, na Capital, em
comemoração ao aniversário da cantora
Flay. O evento contou com show da
aniversariante e de outros cantores amigos
da cantora: Mari Fernandez, Mc Dricka,
Mc Mari, Gabi Martins , Mc Jottapê,
Avine vinny, também com a presença de
vários ex BBBs: Kaisar Dadour, Sarah
Andrade, Emill Araújo, Gabi Martins,
Hariany Almeida,Viih Tube, Jessica
Mueller, Daniel Lenhardt, Babu Santana,
Ivy Moraes, Victor Hugo e Gizellt Bicalho,
digitais influencers e Tiktokers:
becaa_silva, nilsonneto, wlguimaraess,
vivi, vanessalopesr, peixinho, Pietro
Guedes, cinthiacruz e tiagodionisio.

DUPLA
COMEMORAÇÃO
Ontem (30), foi um dia especial para o advogado
Walmir Pesquero que comemorou mais um ano
de vida e também 56 anos de feliz união com a
professora Vânia Brandão de Arruda Pesquero.
O casal recebeu cumprimentos dos filhos
Adriana, Ivan, Luciana e das netas Krísia,
Aline, Letícia e Maitê, com desejos de muitas
felicidades para os seus queridos pais e avós.

PARABÉNS
FERNANDINHA!

No dia 12 de outubro, dia das
crianças, a pequena Fernanda

Braz Almeida completou
5 aninhos. Fantasiada de Branca

de Neve, ela festejou com os pais
Fernando Almeida (DIÁRIO) e

Thami Braz, com as avós
Teresinha e Helena, alguns

familiares próximos e padrinhos.
Muita saúde para esta princesa,

que Deus abençoe!

Campanha do Lacre
A “Campanha do Lacre” idealizada em
Penápolis há sete anos, pelo Sr. Subhi
Ismail Salous e seu filho Samer Salous
(Big Center Modas), com apoio de
muitos voluntários, mais uma vez obteve
grande êxito, culminando com a
entrega de mais 21 cadeiras de rodas
ao Hospital do Amor de Barretos,
totalizando 95 unidades durante este
período. Durante estes anos, diversas
cidades do país participaram da
campanha, enviando lacres para Penápolis. Os lacres de alumínio são depositados
em garrafas pets devidamente identificadas pelo selo da campanha, as quais são colocadas em
estabelecimentos comercias de Penápolis ou residências, para depósito dos lacres.
Passo seguinte é levar grande quantidade de garrafas cheias de lacres à metalúrgica
Marcon de Marília, que produz as cadeiras de rodas. Desta vez, o transporte das cadeiras
aconteceu com o apoio do penapolense Leonil Escardovelli que disponibilizou seu veículo para a
entrega em Barretos. Agradecimentos a todos que contribuíram, especialmente aos voluntários
que participaram ativamente de mais esta campanha.

Entrega das cadeiras de rodas ao Hospital do Amor,

da esq.p/dir.: Leonil Escardovelli, Sr. Subhi Ismail
Salous, Samer Salous e Izael Peres Tomé (Di)


