Informativo de Outubro
Família Noel
Estamos a 58 dias da primeira visita da Campanha de Natal deste ano e precisamos de toda a
ajuda possível. Afinal, há muito trabalho a ser feito e muito pouco tempo restante, por isso é
importante que todos se programem para participar e vivenciar momentos de pura magia.

Ainda dá tempo de divulgar, arrecadar e entregar doações para a Campanha de Natal e toda
doação será igualmente bem recebida. Porém, cabe ressaltar que todos os presentes deverão
ser novos, para que sejam entregues pelo Papai Noel. Mais que doar presentes, nosso objetivo
maior é atender com igualdade, acolher com amor, levar dignidade e compartilhar
solidariedade. Agora vejam as datas e os locais das visitas.
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Vamos 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.
03/10 – Vera Josias
06/10 – Simone e Armindo
07/10 – Daniel Aspira
11/10 – Amanda
14/10 – Selma
15/10 – Luana
18/10 – Terezinha

21/10 – Deolinda
22/10 – Claudia (Jaime)
24/10 – Dr. Penteado
26/10 – Cinthia Guzo
27/10 – Toninho (Telhado Branco)
29/10 – Jorge Bandeira Mello
30/10 – Cacá (Nelson)

“Juntos somos maiores, melhores e mais fortes!”

Até breve,
Papai Noel.
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