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Informativo de Junho 
 

 
Feijoada Solidária 
Apesar de termos declarado nossa imensa gratidão a todos que participaram, era preciso 
compartilhar alguns dos maravilhosos momentos vividos durante a Feijoada Solidária. A Família 
Noel se fez presente e mostrou que sabe fazer o bem e festa também. Foi lindo demais! 
 

 
 
A comida estava deliciosa, a bebida gelada, os doces variados e bem servidos, a casa estava 
cheia, mas todos acomodados e seguros, o que mais era preciso para o sucesso da festa? 
Alegria? Ah, isso tinha de sobra. A energia positiva era contagiante e a felicidade estampava os 
rostos de todos que estavam presentes. A música de Ênio Barone dava o ritmo e a galera não 
perdia tempo e curtia cada minuto. Sucesso Total!!!  
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A diretoria do Clube Monte Sinai 
nossos sinceros agradecimentos 
pelo respeito e parceria. Graças 
ao tratamento diferenciado que 
sempre nos dedicam, nos 
sentimos “em casa” durante o 
tempo que estamos nas 
dependências do clube. Até a 
próxima e muito obrigado! 
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E não podia faltar a galera que trabalha muito para que tudo sai perfeito, que todos sejam bem 
recebidos e que esquecem o cansaço de muitos dias de intensa correria e mantém o sorriso no 
rosto, o brilho nos olhos e a gratidão no coração. Renas, vocês são maravilhosas! Obrigado!!! 
 

  
 
 
A magia que nos une é tão forte quanto e real quanto a certeza de que é possível fazer mais e 
melhor, sempre visando o bem-estar de todos. Para nós, Qualidade é Respeito! 
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Com o coração repleto de gratidão e amor, aproveito para deixar 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 prontos para celebrar 
a vida com a máxima alegria.  
 
02/06 - Ronaldo Mathias 
12/06 - Daniele Saporito 
20/06 - Marya Barone 

“Juntos somos maiores, melhores e mais fortes!” 

  

Muito obrigado,  
Papai Noel.  
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