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CYAN  MAGENTA  AMARELO  PRETO

“Como fica forte uma pessoa quando está

segura de ser amada!
Sigmund Freud

VIVA LEVE Parabéns Larissa!
Em noite festiva, a jovem Larissa Rodrigues Buzzetti,

comemorou idade nova dia 13 de setembro.
A aniversariante que atua como advogada em

Penápolis, recebeu cumprimentos de familiares e
amigas em sua residência, os quais lhes desejaram
saúde e muitas felicidades. Antes dos parabéns pra

Larissa, o seu pai, Herinton Buzzetti, orou agradecendo
a Deus pela vida da querida filha.

Felicidades

Mais um ano de vida ganhou, dia 14, a penapolense Rosely
Risk, que ao lado do esposo Dr. Jorge Risk  esteve esta semana
desfrutando de um super tour em Jericoacoara, no Ceará, onde
comemoraram a significativa data. A estimada aniversariante

também recebeu cumprimentos de filhos, netos, demais familiares
e amigos, com as bençãos de Deus!

Em prol do Serviço de Obras Sociais – SOS,  aconteceu
recentemente,  uma ação de degustação e venda de deliciosas
farofas produzidas na “Casa da Farofa”, sob o comando dos

nossos sobrinhos Leila-Alexandre Siqueira da Luz, de
Santo André. A instituição realiza atualmente o Programa

“Jovem Aprendiz” para adolescentes e jovens de 14 a 24 anos,
que são treinados e capacitados por uma equipe de

profissionais para o primeiro emprego. O “Viva Leve”
horticultura, de propriedade de Alexandro Passini de Almeida,
em parceria com o SOS, ofereceu, gentilmente, o espaço para

a apresentação das farofas e venda aos seus clientes.
Além de experimentarem e aprovarem o sabor da diferenciada
farofa de proteína de soja e farinha de mandioca, nos sabores

tradicional, cebola e pimenta, muitos penapolenses adquiriram
e contribuíram com a nossa instituição.

CASA DA FAROFA

Agradecimento ao Alexandro de Almeida do “Viva Leve”
localizado na Avenida Olsen, 34. Voluntárias do SOS
Tania Pinheiro e Edi Lourenço
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LEGENDAS:
1) Família Buzzetti – Larissa e os pais Carmen – Herinton
(leia-se Cinderela Calçados) e irmão Natan

2) Larissa recebeu cumprimentos das colegas de profissão
(da esq.p/dir.) Patrícia Martinês, Lidiani Casarotti e
Carolina Abdalla. Na foto também amiga Rayane Parro
(Assistente Social)

3) Felizes, Larissa e o namorado Filipe Pinheiro (DIÁRIO),
comemoram a data festiva
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Contato:
anglopenapolis.com.br

(18) 3652-3009


