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Aos colaboradores, 

 

O Projeto Ajudar Mais gostaria de agradecer a todos que doaram, se doaram e 

acreditam em nosso trabalho. 

Fizemos três dias de festa Junina participando com a barraca do cachorro quente 

graças a todos vocês. Foram dias de festas cheios de muita alegria, doação, 

satisfação e aprendizado. Citar nomes seria injusto, pois todos que compararam 

nosso cachorro quente, todos que realizaram doação e todos que se doaram fazem 

parte deste grande sucesso e dessa grande família. 

Muito obrigado a todos os participantes, colaboradores, compradores, parceiros que 

mais uma vez ajudaram e fizeram tudo acontecer. 

Conseguimos arrecadar nos três dias de vendas o valor de R$1529,00 que irá 

beneficiar de alguma forma as instituições citadas abaixo: 

 

Iniciando a distribuição de recursos, referente à arrecadação das Festas Juninas do 

Clube Cota Mil e Clube do Rocha, segue relação do material solicitado, e doados, as 

Instituições. 

  

OBS: Também foram entregues agasalhos (68 no total) a Instituição Casa de 

Moises e Lar 3º Idade Samaritanos arrecadados pelos colaboradores do Call Center 

da Geap em parceria com Projeto Ajudar Mais. 

 

SOCIEDADE ESTAÇÃO VIDA (SEV) 

Endereço: SETOR 05, LOTE 25, QUADRA 55, AGUAS LINDAS-GO 

Fone: 9975-2154 CIRLENE 

Doações:  

25 kilos de arroz 

30 kilos de açúcar 

10 kilos de farinha de trigo 

03 kilos de tempero pronto 

10 kilos de achocolatado 

01 galão de desinfetante 

05 pacote de sabão em pedra 

20 pacotes de biscoito recheado 

10 pacotes de biscoito leite 

10 kilos de suco em pó 

 

ENTREGA REALIZADA: 03/07/2011 

  

CASA DE MOISES 

Endereço: QUADRA 57, SETOR 07 AREA ESPECIAL, LOTE 56, QUADRA 55, AGUAS 

LINDAS-GO 

Fone: 3618-5322 DONA VERA 

Doação:  

144 fraldas descartáveis 

20 pacotes de biscoito recheado 

10 pacotes de biscoite de leite 

10 kilos de suco em pó 

24 litros de leite 

10 kilos de achocolatado 

03 kilos de tempero pronto 

01 galao de desinfetante 

10 litros de agua sanitária 

05 pacote de sabão em  pedra 

 

ENTREGA REALIZADA: 03/07/2011 
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LAR 3º IDADE SAMARITANO 

Endereço: AGUAS LINDAS-GO 

Fone: 9976-4505 NAZARÉ 

Doação:  

R$600,00 em espécie, 

 Pão,  

Salsicha,  

Katchup,  

Maionese,  

Mostarda, 

Batata palha     

 

ENTREGA REALIZADA: 03/07/2011 

  

SAGRADA FACE DE JESUS 

Endereço: RUA 34 Q89 LT A – PQ MINGONE II- LUIZIANIA 

Fone: 36232767 LUCELITA 

Doação: Até a presente data não foi enviada pela Instituição relação das 

necessidades, ficando em aberta a doação. 

 

DATA DE ENTREGA: A DEFINIR 

 

Assim que possível envio as fotos e as mesmas serão disponibilizadas em nosso site 

WWW.projetoajudarmais.com.br. 

 

 

Obrigado. 

 

Família Ajudar Mais .  

http://www.projetoajudarmais.com.br/

