Informativo de Maio
Feijoada Solidária
Faltam poucos dias para nos reunirmos novamente na nossa Feijoada Solidária. Contar com a
participação de todos é o que garantirá o sucesso do evento. Os ingressos já estão à venda e
para adquirir é bem simples, basta entrar em contato pelo telefone 21 3891-4000 (Cinthia) ou
com uma de nossas Renas. Sempre pedimos que comprem seus ingressos antecipadamente e
nos ajudem a preparar com mais tranquilidade uma festa onde todos ficarão confortáveis e bem
servidos, mas também será possível comprar no dia do evento, com as Renas que estarão na
entrada do salão. O fundamental é permitir que todos tenham acesso e confraternizem conosco.
✓
✓
✓
✓

Data: 19 de maio (Sábado).
Horário: 13 às 17h.
Ingresso: R$ 50,00 (Bebidas e doces a parte).
Local: Clube Monte Sinai – Rua São Francisco Xavier, 104 – Tijuca/RJ.

Doações para Feijoada Solidária
Como já divulgado, todos os itens da Feijoada são doados, bem como os doces e parte das
bebidas vendidas no evento. Temos ainda as despesas com tudo que compõe a estrutura da
festa e que faz uma grande diferença no resultado. A generosidade de nossas Renas é imensa,
mas ainda precisamos de mais apoio. Os custos são altos, mas a causa vale a pena.
Caso queiram e possam nos ajudar a arcar com os custos da festa, entrem em contato pelo
telefone 21 3891-4000 (Cinthia), ressaltando que se trata de um gesto voluntário e que TODA
doação feita será recebida com igual importância e gratidão.
Vocês também ajudar divulgando o evento para sua rede de contatos, para isso seguirá anexo
junto ao informativo a mala direta feita para o evento em formato .JPG e segue também o link
do evento criado no nosso facebook https://www.facebook.com/events/155085435189789/.
Finalmente, segue a lista dos aniversariantes do mês, que merecem receber muitas felicitações,
abraços, afagos e os mais sinceros votos de muita saúde, sucesso, longevidade e paz. Sintam-se
abraçados, amados e que celebrem a vida com a máxima alegria.
01/05 - Bárbara Avólio
07/05 - Leila (Esposa do Paulão)
10/05 - Zuleide
11/05 - Maitê
12/05 - Marli Daflon, Daniela (Filha da Claudia/Jayme) e Maria Madalena Araújo
13/05 - Alberto Chaia
18/05 - Arthur Santos e Sergio Conceição
22/05 - Aline Guimarães (Cunhada Renata)

“Juntos somos maiores, melhores e mais fortes!”
Até breve,
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