#Informativo de Dezembro

Insetizan
“Recebemos a generosa doação do serviço de dedetização realizado este mês, em nossa sede,
da empresa INSETISAN SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, tornando o ambiente mais seguro
e devidamente protegido contra pragas, garantindo o bem-estar de nossos voluntários e
assistidos. Uma atitude generosa de uma empresa reconhecida no mercado por sua idoneidade
e excelência. Agradecemos imensamente por esse importante e generoso gesto.”
Atendimento Solidário à Grete
“Nossa querida Grete tem recebido atendimento gratuito e solidário por parte do Dr. Frederico
Turl – Dentista e da Dra. Daniela Pessoa – Fonoaudióloga, contribuindo para uma melhora
considerável na sua vida e em sua capacidade de se comunicar. Esses admiráveis profissionais
demonstram total sintonia com nossos propósitos e ideais, suas atitudes mostram o quão
valiosos são como pessoas. Recebam nosso respeito, carinho e gratidão!”
Feijoada Solidária 2022
Em 2022 teremos Feijoada Solidária? Siiimmmm!!! Já reservamos o dia 21 de maio, junto ao
Clube Monte Sinai, e esperamos realizar um evento memorável. Mais uma vez, a programação
musical ficará a cargo do cantor Ênio Barone, garantindo música ao vivo de qualidade e muita
animação. Este será um encontro marcado pela alegria, a solidariedade, a amizade e o amor ao
próximo e à vida! Sua presença é indispensável!
Para fechar nosso informativo, seguem nossos aniversariantes de dezembro. Desejando que
vejam a importância de celebrar mais um ano de vida e que seja com muita saúde, sucesso,
amor, felicidade e harmonia. Vida longa e feliz!
Aniversariantes
01 - Marlei da Silva Cruz e Milton (Alcione)
02 - Pedro Vichi
07 - Paula (Mãe do João Vitor)
08 - Alexandre Macedo França
09 - Cristina Torres
10 - Cândida (Creche Casulo)
11 - Emanuel

15 - Sônia (Casa Ronald), Josiane Almeida e
Vanusia (Rio das Ostras)
16 - Luciana Vascone e Rosana Pacinto
25 - Adriana, Fiori e Paula Diniz
27 - Márcio André
29 - Maria de Lurdes, Elaine e Eliane
(Gêmeas)

Recebam meu amor e carinho,
Papai Noel.
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