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São Bento já está
em
clima de Natal

A Prefeitura Municipal decorou diversos pontos da cidade, como a Praça do
Padre Pedro, portal,
trevo e passarelas,
espalhando o espírito
dessa data tão espe-

cial pelo município.
As atividades natalinas tiveram no último domingo, com a
inauguração do presépio e a chegada do
Papai Noel.
Convidamos toda po-

pulação e empresários a decorarem suas
fachadas, ajudando
a deixar nossa cidade ainda mais bonita
para compartilharmos bons momentos
neste de fim de ano!
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Maria Aparecida Nagi
Mamãe Noel do
Santo Antonio do Pinhal
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Natal 2021 em
Tremembé

Que a paz do Natal se perpetue
Foi um ano cheio de provações e milagres.
Muitos encontros e desencontros.
Muitas vivências e muitas saudades.
Muitas distancias e muitas aproximações
Algumas destas aproximação nos deixaram para la de felizes
Enquanto certas distancias nos colocaram pensativos e nos aproximaram de Deus
porque tivemos a possibilidade da recordação e da gratidão em podermos ter passado momentos tão felizes e inesquecíveis
Agora nos resta elevar nossos pensamentos ao alto e sentimos como realmente
somos. Ricos e que podemos comemorar nossa maior riqueza que e a vida tendo
pessoas tão queridas ao nosso lado e das que nem sempre estão presentes mas que
moram em nossos corações
Sabem elas quem são e que espaço ocupam em nossos corações assim como abriram nossos corações para nunca mais saiam
E isso a nossa riqueza e isso que se e o que possamos na partida levar embora de
valioso levaremos
Por isso e que de coração agradecemos aqueles que de uma forma ou outra enchem
nossos corações de bons sentimentos e nos possibilitam ser muito feliz
Assim desejamos a todos os moradores do espaço que por providencia divina habitam em nossos corações muitas felicidades e que a cada dia que nasça se encha de
fé esperança alegria e saúde deste Natal para sempre
Um ano novo com muita riqueza em especial a mais valiosa que e aquela que nos foi
dada pelo criador
Amo a vida
Amo vocês
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Chegamos em Tremembé
trazendo os melhores preços
em medicamentos, vitaminas
e produtos de higiene e beleza,
com votos de
saúde e

Boas Festas
Rua Bom Jesus, n°228 - Centro
12 3208 1911

12 99201 3514

AGOORA VOCÊ PODE
OCUUPAR SEU

LUUGAR

INSCREVA-SE
INSCREVA
V -SE
VA
JÁ

12 99628.1356
POLO TREMEMBÉ
Rua 7 de Setembro, 473 - Centro
Galeria Tremembé
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