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IMPACTO ESPERANÇA
O próximo evento que participaremos será o IMPACTO ESPERANÇA que acontecerá no dia 27/05
(sábado), tendo início às 9h na praça Coronel Bertaso, com participação do Coral.
Os alunos deverão estar no local às 10h15min em frente ao palco da praça, uniformizados.
É imprescindível a presença de toda a família para que o evento fique ainda mais especial!

CALÇADO DO BEM
Doar calçados em bom estado a quem precisa é muito mais que um ato de responsabilidade, é um
ato de solidariedade. Um pequeno gesto que pode fazer grande diferença. Por isso, em parceria
com a escola de idiomas Yázigi e o Rotary Club de Chapecó estamos participando da campanha
de doação “Calçado do Bem”.
Todos os calçados arrecadados serão destinados às famílias que se encontram em situação de
vulnerabilidade social do município de Chapecó. Participe, sua ajuda pode salvar alguém nesse
inverno!
Atenciosamente,
Diretor Marcos Antonio Selhorst
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