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Sorteio da Rifa

No dia 3 de setembro foi realizado o 
sorteio do colar com pingente de 
coração duplo da marca Tifany.  A 
ganhadora foi a Marlene Negri.

Campanha de arrecadação escola 
Supera

Agradecemos a escola Supera pela 
campanha de arrecadação de itens 
básicos de h ig iene,  l impeza e 
alimentação.  Essa iniciativa colaborou 
com as famílias assistidas pelo projeto 
Social Casa Betânia da Paz.
M u i t o  o b r i g a d a  a  t o d o s  q u e 
colaboraram com esta ação social. 

‘’ 
Todo dinheiro arrecadado 
será investido na compra
 de produtos de higiene 

pessoal, materiais de 
limpeza e outras despesas

 da casa.
‘’

Rossella Macchioni
Contadora da Casa Betânia
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Setembro amarelo

No dia 10 de setembro uma parte da 
equipe da Casa Betânia da Paz deu 
in ic io  à  campanha do mês de 
prevenção ao suicídio.

Visite:www.setembroamarelo.org.br

 

Distribuição de Alimentos - Parceria 
com o Banco de Alimentos da 
Prefeitura Municipal de Hortolândia

Desde o início da pandemia a equipe 
de colaboradores da Casa Betânia da 
Paz distribui alimentos para cerca de 
37 famílias que possuem cadastro na 
instituição.
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‘’ 
O CVV – Centro de Valorização 

da Vida realiza apoio
 emocional e prevenção do suicídio, 

atendendo voluntária 
e gratuitamente todas as pessoas 

que querem e precisam 
conversar, sob total sigilo por telefone, 

email e chat 24 horas todos os dias.
Disque: 188 

‘’
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I ncênd io  no  ba i r ro  Jd .  Boa 
Esperança

Um incêndio atingiu várias casas de 
madeira no Jd. Boa Esperança na 
madrugada do dia 15 de setembro.
Corpo de Bombeiros combateram as 
chamas e conseguiram impedir que o 
fogo se alastrasse.  A Casa Betânia 
realizou ações para arrecadar itens 
para as famílias.

 

Doações para as famílias que 
perderam tudo no incêndio

Após a repercussão recebemos 
d i v e r s a s  d o a ç õ e s  q u e  f o r a m 
repassadas para as famílias.
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Sábado é dia bazar!!

Atenção!!
Você que não consegue participar do nosso bazar nas terças - feiras, agora não vai ter 
mais desculpas, pois no dia 10 de outubro (sábado) iremos retomar o bazar.
Sempre no 1º ou 2º sábado do mês.

Esperamos por você
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COLABORE CONOSCO
Banco do Brasil
Agência: 6983-3
Conta Corrente: 456-1
CNPJ: 54.789.979/0001-58 
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