
Clube de Desbravadores Tamoios
IASD Americanópolis

Comunicado 06
 

São Paulo, 09 de Maio de 2015.

Prezados pais,
Tivemos muitas boas atividades nos últimos  dias, incluindo a excursão ao 
Pico do Jaraguá e o Acampamento no último fim de semana. Agradecemos a
Deus pelas bênção e proteção, e a vocês pais por todo o apoio.

Muito, Muito Obrigado!
 

Alteramos nossa agenda. Tínhamos reunião marcada para amanhã e o 
Campori Online no próximo domingo. A Associação Paulistana adiou o 
evento, portanto adiaremos a reunião de amanhã para o próximo domingo, 
para que todos aproveitem melhor o Dia das Mães. Veja como ficou:

 

Agenda Alterada:
10 de maio – domingo – Folga. Aproveite o Dia das Mães.
16 de maio – sábado – Reunião das 15h00 às 17h15.
17 de maio – domingo – Reunião das 8h30 às 11h00.
23 e 24 de maio – Folga.
30 de maio – sábado – Reunião  das 15h00 às 17h15.
 

Por fim, falta menos de um mês para o XV Campori de Desbravadores 
da Associação Paulistana, o maior evento desse ano! Marque a data, é 
um evento muito especial que nosso filhos não podem perder:

 

Campori: 4 a 7 de Junho
Camping José Silvestre - Estrada dos Venâncios, S/Nº, São Roque – SP

Mais informações em breve
 

O Campori é um evento que envolve muitos investimentos. Se você 
ainda não fez o acerto da anualidade, ou se pode nos ajudar 
financeiramente de alguma outra maneira, por favor, procure nosso 
tesoureiro. Precisamos de toda a colaboração que pudermos ter agora.

Elcio
11-99687-0038
elcio@elcio.com.br  
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