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Informativo de Maio 
 
Com o aumento do risco de contágio do Covid-19 e buscando preservar as Renas e todos os 
assistidos pela campanha Natal o Ano Todo, estamos entregando, a cada 02 meses, o 
quantitativo de itens que compõem as cestas básicas e das cestas de complementos alimentares 
necessários para suprir todo o período da entrega até a próxima data determinada. A mudança 
visa diminuir o número de deslocamentos feitos pelos assistidos e das Renas, minimizando a 
exposição ao risco de contágio e o custo com a locomoção.  
Além disso, reforçamos a orientação pelo uso contínuo de máscara e das medidas de higiene 
pessoal e das residências. 
Buscamos atender com afeto, respeito e atenção, porém mantendo o distanciamento social. A 
falta de contato não nos impede de demonstrar nosso carinho e preocupação. A pandemia nos 
obrigou a mudar em muitos aspectos, mas não alterou nossos valores e propósitos.  
Agradecemos a todos que acreditam, confiam e colaboram com nosso trabalho e nos ajudam a 
prosseguir. 
 

“Juntos somos mais fortes e fazemos a diferença!” 
 
 
Cada dia que passa fica mais evidente o valor inestimável da vida e celebrá-la é primordial, 
principalmente no dia do aniversário. Assim, deixo registrado meus votos de muita saúde, 
felicidade, sucesso, harmonia, amor e realizações a todos os aniversariantes do mês. Sintam-se 
abraçados e não deixem de celebrar esse magnífico presente que é a vida. Parabéns! 
 
Aniversariantes 
01 - Bárbara Avólio 
07 - Leila (Paulão)  
10 - Zuleide  
11 - Maitê  
12 - Marli Daflon, Daniela (Caudia/Jayme), Mariana Borges (Ipiranga) e Maria Madalena 
Araújo 
13 - Alberto Chaia  
18 - Sérgio (Papai Noel RO) 
22 - Bill 
 
 

Cuidem-se e fiquem bem! 
 

Com carinho, 
Papai Noel. 
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