
Recebemos com muita alegria os colaboradores do Laboratório 
Sabin, gra�dão a todos pelo carinho e pela doação realizada.

Aula Teórica de Taekwondo com Mestre Afonso

Inaugurado o Studio de  Dança  Luciana   Ribeiro, 

que recebeu este nome em homenagem à queri-

da professora de Ballet.

Agradecimentos especiais ao nosso querido cons-

trutor  Carlão, Renata da  Wana  Química,  Thiago 

da Construtora Souza Anselmo, Carlos Ordem De-

molay, Luís, Ana e amigos  da  Johsons's,  Ricardo, 

Dona Teresinha, Fernando, Adriano (Facility-Mars) 

e SMP Contabilidade e Consultoria com Sineri Me-

lo, que contribuíram para esta realização!

Os alunos do técnico em Cozinha da ins�tuição Senac de São José dos  Campos 

realizaram o evento Circo dos Sonhos e a Fênix esteve presente para pres�giar!

Agradecemos à Gladis Mar�ns da Viva Boa Vista, a Regina  e  Seu  Manoel  pelo 

transporte da FastCar e a todos da equipe Senac.

Comemoramos também este mês o aniversário de duas grandes voluntárias da Fênix Cecília e Carol completaram 18 
anos! Parabéns meninas!!

Tivemos mais um encontro do Projeto "Acreditar é Preciso". Realizado pelo 

grupo de lideranças do Rio Comprido, EMEF, EMEI, Posto  de  Saúde,  mora-

dores e Associação Fênix.
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Mês que vem tem arraiá! Não percam!!

MAIO NA FÊNIX

Recebemos cerca de 1000kg de Arroz da Campanha da Solidariedade. Nossos agradecimentos ao Ins�tuto 

Máximo, Daniel Pasqualin, aos amigos do bem da RoadRunner pelo transporte, equipe Fênix e  todos  que 

fizeram parte desta ação doando o arroz!

Os alunos da Capoeira receberam as  premiações  conquistadas 

no Campeonato de Capoeiragem "1° Jogos do Espelho da Liber-

dade"

Maio, mês das mães. Fizemos uma  homenagem  para  as  mães,  avós,  �as  e  cuidadoras  das  nossas 
crianças. Contamos com a presença ilustre da  nossa  amiga  do  bem,   Nazaré.  Alegrou  a  todos  com 
seus contos. As crianças confeccionaram sabonetes para presentear as homenageadas da noite! 
Nossos agradecimentos a Lilian, responsável pela criação das lembrancinhas, à Padaria Santa Maria,  à 
todas as mães da Academia Luana Faria, Fá�ma Prado do Espaço Herbalife, Josiane, Poliana e todos os
amigos do bem envolvidos.

A jovem atleta Mayssa (uma das alunas da
oficina de Taekwondo da Associacao Fenix) 
foi Vice Campeã na categoria Sub 11 no 
Campeonato Paulista que aconteceu em 
Mogi das Cruzes.

Gratos à Academia de finanças pela generosa doação de 

alimentos com a palestra  "Cuide Bem do Seu Dinheiro", 

em que foram arrecadados 200 quilos.

Realizamos o 1° Bazar i�nerante da Associação  Fênix no 

bairro Pagador de Andrade.

Aconteceu mais um Encontro de Mulheres na Associação Fênix. 

Gra�dão a nossa querida Amiga do Bem Maria de Fá�ma!
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