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“ ”
O tempo deixa perguntas, mostra

respostas, esclarece dúvidas, mas, acima

de tudo, o tempo traz verdades.

1ª Feijoada dos Amigos
Doar faz bem ao coração

Repercutindo ainda a
1ª Feijoada dos Amigos de
Penápolis, evento beneficente
realizado dia  1º de julho,  com
reconhecido  êxito  na Vinícola
Ferracini.  A equipe
organizadora coordenada por
Cíntia Okano (Revista Vitrine)
ganhou 10 em todos os
quesitos, especialmente no bem
fazer às quatro instituições
sociais, Vila da Infância,
Serviço de Obras Sociais (SOS),

Hospital Espírita e Associação dos Deficientes (Adefipe).
O delicioso almoço foi preparado pelo casal Inês-Claudinei
(Delicias do Frango) e colaboradores.  Nesta primeira edição do
evento, foram captados recursos com a parceria de empresários da
cidade e venda de convites.  A receita geral obtida foi de
R$ 56.566,00 e despesas R$ 16.443,59, com total liquido de
R$ 40.122,41, valor que será distribuído para estas quatro instituições
da cidade. Vale destacar o apoio de significativo número de parceiros
da comunidade penapolense, sem o qual não seria possível a
viabilização do evento.

Encontro
O casal Janete-Egydio Moreira participou
recentemente, de reunião festiva do Lions Clube de
Penápolis. Ele é chefe de instruções do Tiro de
Guerra de Penápolis e realiza  também projeto
social voluntário, desenvolvendo atividades  de
cidadania para mirins no contra turno da escola.
Há mais de dois anos na cidade, o estimado casal
e seus dois filhos, sentem-se muito bem adaptados
na cidade e desejam permanecer entre os
penapolenses, pois beberam na fonte da terra de
Maria Chica. Janete é fonoaudióloga e atua
profissionalmente desde que aqui chegou.

Cintia Okano, coordenadora do evento com equipe organizadora e, representantes das entidades beneficiadas

através da 1ª Feijoada dos Amigos

Prefeito Célio de Oliveira entre alguns integrantes da diretoria  do SOS e equipe de

colaboradores

Alguns parceiros do
evento

Confiram alguns flashs do Instagram do evento!


