Informativo de Junho
“Juntos, sonhamos, acreditamos, realizamos e comemoramos.
Juntos somos maiores, melhores e mais fortes.”

Não são nossas ações e campanhas que nos diferenciam, mas a forma como realizamos nosso
trabalho. Cada resultado alcançado é fruto do empenho, generosidade e solidariedade de cada
um de nós, por isso não foi surpresa o sucesso da nossa Feijoada Solidária. A felicidade de mais
essa conquista só não é maior que o sentimento de gratidão.
Agradeço às 386 pessoas presentes e por tantas outras que, apesar de não terem ido,
compraram seus convites por entenderem a importância do evento.
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Todos igualmente animados, cantando e dançando, mostrando como se faz uma boa festa.

Agradeço ao showman Ênio Baronne, sua produtora Maria e o percussionista Leonardo que
generosamente doaram seu trabalho e talento, levando música de qualidade e garantindo a
animação da festa. Ênio Baronne teve ainda a generosidade de dividir o palco com nosso
querido Cícero e nos brindou com momentos de grande emoção.

Agradeço ao Clube Monte Sinai por nos
permitir usar seu espaço sem restrições e
ainda nos brindar com a presença de seus
representantes.
Agradeço a todos que doaram os itens da
feijoada, as sobremesas, bebidas e o valor
gasto no aluguel de mesas e cadeiras,
entre outros. Vocês garantiram um de
nossos melhores resultado financeiro.
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Agradeço à presença das
pessoas que, durante a
Campanha de Natal, me doam
corpo, voz e coração. Nelson,
Sandro e Sérgio, vocês fazem a
magia acontecer!

Agradeço às minhas queridas Renas pelo compromisso, dedicação e participação.
Mobilizaram-se na venda dos convites e arrecadação de doações, trabalharam duro antes,
durante e após o evento, sem reclamar ou perder o sorriso. Vocês se superam a cada evento.
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Agradeço ao pequeno Enzo, nossa
Rena mais jovem, que trabalhou duro
ao lado do pai Daniel e deixa claro a
continuidade de nosso trabalho e a
certeza de que todos podem
participar, pois todos são capazes de
doar um pouco de si, basta querer.
Valeu Enzo!

Vivenciar mais esse momento de alegria e solidariedade, ao lado de tantas pessoas queridas e
saber que o resultado alcançado será transformado em muitos outros sorrisos, abraços e
carinhos, confirma nosso sentimento de que estamos no caminho certo. O sonho que
compartilhamos se realiza a cada novo dia, novo encontro, nova vitória. Cada novo amigo,
colaborador, voluntário ou acolhido que junta-se a nós, nos leva a aprender algo novo, a
descobrir outros caminhos, a testar nossos limites. A cada novo capítulo que escrevemos
juntos, percebemos que podemos fazer mais e melhor. Sonho que se sonha junto, tem muito
mais chances de se realizar. É com imenso amor que digo novamente, muito obrigado!
Apesar da emoção, não poderia esquecer de parabenizar os aniversariantes de junho e
desejar-lhes muita paz, saúde, felicidade e sucesso.
Aniversariantes
- 04/06 = Denise (Fiocruz)
- 12/06 = Daniele (Neta da Ana Saporito) e Renata Valente
- 16/06 = Elaine Thomé
- 17/06 = Thomás
- 23/06 = Belarmino
- 28/06 = Valéria
- 29/06 = Pedro (Adriana)
Reunião
Aguardo a todos, no próximo dia 08/06, à partir das 18:30h, na Casa do Papai Noel para
apresentar o resultado da Feijoada Solidária e discutirmos os rumos de nossas ações futuras.

Amo vocês,
Papai Noel.
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