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doação de alimentos 

Analia Sandes <analiasandes@yahoo.com.br> 27 de abril de 2018 17:20
Responder a: Analia Sandes <analiasandes@yahoo.com.br>
Para: Laurinda Freitas <compras2@hudsonimports.com.br>

Florestal, 27 de Abril de 2018 
 
Carta de Agradecimento, 
 
Nesta oportunidade, e com muita gratidão agradecemos ao BAZAR HUDSON COISAS DE CASA EDIÇÃO DE
ABRIL DE 2018, com todos os seus colaboradores e participantes, pela significativa doação de 682 KG 
( Seiscentos e oitenta e dois), gesto de carinho esse que enche nosso depósito com mantimentos e preenchem
nossos corações de esperança.  
Registra-se, por oportuno, que a Associação Embaixada do Altíssimo- Geração de Davi é uma organização não
governamental, sem fins lucrativos, que desenvolve importante atividade de amparo em tempo integral a crianças,
adolescentes e suas mães que se encontravam em diversas situações de risco social, como violência doméstica,
abuso sexual, pedófilia, abandono, etc. 
A Associação (Embaixada do Altíssimo-Geração de Davi), inscrita no CNPJ/MF sob o número 03.665.597/0001-82,
tem o reconhecimento de sua utilidade pública nas esferas municipal, estadual e federal; nos termos das leis de
número 4253, de 27 de Maio de 2009, número 19026, de 07 de Julho de 2010, e no número 1373, de 03 de Abril de
2013, respectivamente. 
Acreditamos que a solidariedade é a principal forma de se construir uma sociedade mais justa e humana. Por isso,
trabalhamos para criar caminhos e transformar vidas. 
 
Atenciosamente, 
 
Anália Sandes. 
-------------------------------------------- 
Em sex, 27/4/18, Laurinda Freitas <compras2@hudsonimports.com.br> escreveu: 
 
 Assunto: Fwd: doação de alimentos 
 Para: "analiasandes" <analiasandes@yahoo.com.br> 
 Data: Sexta-feira, 27 de Abril de 2018, 14:30 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
 Imports.Rua Niágara 1076 - Jardim 
 Canada - Nova Lima 
 
 
 Dia: hoje 
 (18/04)  ou amanhã (19/04)  
 
 Horário: 8:00 as 11:30 / 13:00 as 15:30. 
 Precisamos registrar 
 as doações que fazemos. 
 
 Favor 
  nos enviar fotos ou filmes do que levarem 
 daqui de doação deste 
 bazar de abril 
 de 2018 
 Preciso 
 disto para colocar no site do Bazar Hudson mostrando o que 
 fazemos com as doações na parte de Responsabilidade 
 Social. 
 Conto 
 com a sua colaboração para que possamos continuar com 
 nossa parceria. 
 
 Obrigada 
 Lau 
 

mailto:compras2@hudsonimports.com.br
mailto:analiasandes@yahoo.com.br


09/05/2018 E-mail de Hudson Imports - doação de alimentos

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=38d6737cac&jsver=itf3KFahKck.pt_BR.&cbl=gmail_fe_180502.07_p5&view=pt&msg=16308c3b1a9d850b&cat=Bazar%

 
   
[Texto das mensagens anteriores oculto]


