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BALADA DAS OLIMPÍADAS
Neste último sábado, 27 de agosto, tivemos mais um evento de grande sucesso na ADID: A BALADA DAS
OLIMPÍADAS.
As mais de 100 pessoas que compareceram, de diversas instituições, divertiam-se muito com a inestimável
colaboração de uma jovem e promissora dupla “pop sertaneja”, Denis & Danillo, que voluntariamente
ofereceram-se para abrilhantar a nossa festa.
Para os pais que aqui estiveram, foi exibido o filme “Em busca de um caminho”, com o ator Martin Sheen.
Trata-se de uma envolvente história de um médico que perde um filho com o qual tinha sérias dificuldades
de relacionamento e que buscará resgatar essa lacuna fazendo o trajeto do Caminho de Santiago em lugar
do filho. Como uma boa sessão de cinema, tivemos pipoca, refrigerante e até pizza.
Alguns pais e mães ofereceram-se para colaborar em diversas atividades e contribuíram efetivamente para
que o evento pudesse ser realizado com toda tranquilidade. A eles, o nosso agradecimento por sua
cooperação. Essa participação voluntária é fundamental para que possamos ter a integração que tanto
desejamos em nossa entidade e esperamos que sirvam de exemplo a todos os que se dispuserem oferecer
um pouco de seu tempo e trabalho em benefício de seus filhos. Sejam sempre bem-vindos!
A equipe da ADID E VOLUNTÁRIOS, como sempre, esmerou-se em preparar o cenário e criar um ambiente
propício para muita alegria e animação. Foram muito pontuais e assertivos na postura de atuação. A eles,
nosso muito obrigado!
Cumprimos, assim, com êxito, mais uma etapa do nosso planejamento 2016. Outras atividades virão.
Participem!

Atenciosamente,
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