Informativo de Julho
E a Família Noel só aumenta...
Nossa família festeja a chegada do Gustavo da Ótica Gonçalves e torce para que nossa parceria
traga inúmeras alegrias a todos os envolvidos. Nesse breve início, já temos muito a celebrar,
pois já prestaram atendimento totalmente gratuito a três pessoas assistidas pela Casa do Papai
Noel com a confecção e entregas de óculos com as especificações necessárias, proporcionando
uma melhor qualidade de vida. Agradeço pela confiança em nosso trabalho e pelo
atendimento digno e respeitoso dado aos que foram encaminhados a ótica. Gustavo, seja
muito bem-vindo!
Em tempo: Para que a Ótica Gonçalves possa confeccionar e doar os óculos, é preciso que seja
apresentada receita atual passada por um oftalmologista e essa tem sido nossa maior
dificuldade, diante da terrível crise que afeta os serviços públicos. O ideal seria contar com a
colaboração de um (a) profissional de saúde dessa área e garantir uma vida de mais qualidade
e menos dificuldades aos nossos assistidos. Então, se alguém de nossa família conhece um (a)
oftalmologista disposto (a) a doar seus serviços, será um prazer recebê-lo (a) e aprimorar a
parceria.
Rifa Solidária
Falando em colaborar, estamos próximos de mais uma edição da Rifa Solidária é fundamental
a participação de todos. Em breve, serão divulgadas todas as informações e distribuídos os
números para venda. Conto com vocês para garantir mais uma vitória para a Casa do Papai
Noel. Lembrando que o lucro obtido com a Rifa Solidária será integralmente revertido para a
compra de presentes da Campanha de Natal de 2017. Solidariedade revertida em
generosidade e amor.
Com um pequeno atraso, mais com o mesmo carinho de sempre, desejo aos aniversariantes
do mês uma vida plena de amor, carinho, realizações, harmonia, alegria, esperança e paz.
Aniversariantes
01/07 = Juny Araujo
02/07 = Alexandre Avólio e Kryscila
05/07 = Sandro Cavalcante
07/07 = Monica Brehm
10/07 = Lucas (Paulão) e Elisio (Pai das gêmeas)
11/07 = Maria Tereza Tureli e Enzo (Daniel)
17/07 = Juliana (Lenir)
24/07 = Carlos Gil
27/07 = Grete

