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Informativo de Abril 
 

Feijoada Solidária 
Falta pouco para nossa tão esperada Feijoada Solidária e sua participação é fundamental para o 
sucesso da festa. Os ingressos já estão a venda e podem ser adquiridos com uma de nossas 
Renas ou pelo telefone 21 3891-4000 (Ivo Daflon). Cada ingresso custa R$ 60,00 (Doces e 
bebidas à parte) e todo o lucro obtido será revertido para a compra de presentes da Campanha 
de Natal. Vejam as informações do evento na imagem abaixo. 
 

 
 
A Feijoada Solidária é mais uma forma de você nos ajudar a manter viva magia do Natal no 
coração daqueles que temos a alegria de encontrar durante a Campanha de Natal. Seja parte 
desta festa e contribua para um Natal com mais amor, alegria e esperança.  
 
 

Juntos somos maiores, melhores e mais fortes! 
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Quem merece muita festa durante esse mês, são nossos queridos aniversariantes. Que todos 
sejam cobertos de carinho e celebrem a vida com muita alegria e amor.  
 
03/04 -Fábio Júdice  
04/04 -Fafá  
05/04 -Polyana Ferreira  
10/04 -Vera Bastos  
11/04 -Camila Rocha e Flávio Capiberibe  
13/04 -Osman Moço  
14/04 -Alexandre Ribeiro  
15/04 -Roberto Wider e Valéria Barros (Voluntária NAVE –INCA)  
17/04 -Deise e Bruno (filho Denise)  
18/04 -Fausto Leitão e Arnaldo Guimarães  
23/04 -Leonor (mãe Denise) e Denise (filha Leonor)  
25/04 -Jana (Jayme/Cláudia)  
27/04 -Eliane Lima 
 

 

Amo vocês! 

 

Abraços, 

Papai Noel. 
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