
Assistência Social

LOJA DAY LUZ

Por muitos anos a Fraternidade tem trabalhado sustentada na consciência da importância do alimento.  Tal persistência 

permite aos seus voluntários experimentarem uma formação, que é o passo seguinte à informação, ou s eja, é a 

consciência posta em prática. A resultante desse trabalho está registrada num lugar muito especial: nas células das 

crianças e dos idosos, cujas entidades nos permitem assisti-los. Para que visualize, trazemos os nú meros das doações dos 

meses de  :Janeiro, Fevereiro e Março de 2009

Entidades Assistidas p ela Fratern id ad e Lux d e Harmonização Assistem à Doaçõe s

AAMA - As soc iação de As s is tenc ia ao Menor d e Americana 33 C rianças 526 ,30

AAMCA - Assoc iação d e Amparo ao Menor  Caren te d e Amer ic ana 9 C rianças 290 ,02

APAE  - As soc iação de Pais  e Amigos  dos  Excepc ionais  Amer icana

APAM  - As soc iação de Promoção ao Menor  de Amer icana

500 C rianças

85 C rianças

69 ,99

As ilo São Vic ente d e Pau lo - Santa Bárbara D'Oes te 70  Id osos

222 ,66

417 ,40

C.C.I . Cen tro de Convivência In fantil Cr ian ça Feliz Sumaré

Casa Ab rig o Casulo Nova Odessa

Casa da Cr ian ça São Dom ingos

27 C rianças

5 C rianças

120 Crianças

134 ,90

218 ,50

220 ,92

CIJOP - Clube In fan to Juven il d e Or ientação Profiss ional

Creche Letíc ia Duar te

In stitu iç ão Benefic ente Retiro Evangélic o Benaiah

135 Crianças

140 Crianças

41  Id osos

239 ,24

Lar Batista das Crianças

Lar d a Mãe E sperança

Lar E scola Monteiro Lobato

Lar d as  Meninas  - Vó An ton ieta

SASA I  - Soc iedade d e As s is tênc ia Soc ial d e Americ ana

Vila São Vicen te de Paulo/Creche - Amer ic ana

Famílias  As s is tid as

Lar d os  Velh inhos São Vic en te de Paulo de Amer icana

SASA I I  - Soc iedade d e Ass istênc ia Soc ial de Amer icana

35 Crianças

15 Crianças

30 Crianças

80  Id osos

15 Crianças

160 Crianças

36 Crianças

  265 ,08

719 ,39

  552 ,83

  485 ,76

  499 ,20

  286 ,57

  156 ,42

100 Crianças

Fam ílias

229 ,75

  96 ,75

Total 6 .9 38 ,78

Além de oferecer aos seus clientes uma grande variedade de alimentos orgânicos, a 

Loja Day Luz tem se preocupado, também, em informá-los sobre as propriedades 

desses alimentos. Quem por lá esteve pôde constatar, e até mesmo descobrir, dicas 

fantásticas e muito simples de como aproveitar de forma completa o que se leva para 

casa. Vale a pena frequentar, perguntar e consumir. O alimento produzido 

organicamente é, de fato, um remédio. Faça uma visita na Av. Brasil, 476  Vila 

Medon  Americana/SP, ace sse o site  ou entre em contato 

através do telefone (19) 3406-7678. Esperamos por você!

 -

- www.dayluz.com.br

Outras En tidades Adultos   563 ,04

174 ,34

  569 ,72

O  é uma fruta essencialmente feminina. É remédio para toda a 

área da procriação de uma mulher. O , entre muitas coisas, 

equilibra o nível do bom colesterol e acalma os calores da menopausa. 

Basta transformar sua casca ou caroço em pó e tomar em forma de chá. 

Enfim a , o alimento mais completo (inclusive com flúor), que 

já vem pronto para consumo e embalado pela Mãe Natureza!

caqui

abacate

banana

 


