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São Paulo, 03 de agosto de 2020. 

 

 

AC: Decor Social  

Ref: Campanha Covid 19  

 

 

Em tempos difíceis, de restrições e receios, que todos vivenciam devido a 

pandemia da Covid 19, nós da Associação Maria Helen Drexel tivemos um 

“antídoto” para enfrentarmos essa crise. 

A todos os envolvidos venho por meio desta carta, agradecer formalmente as 

doações de alimentos, produtos de limpeza, carne, frutas, máscara de 

proteção e álcool em gel. 

Esse nobre sentimento de solidariedade é capaz de assumir um papel de 

garantir uma vida próspera e saudável aos cidadãos dessa grande terra. 

Hoje estamos aqui em nome de todas as crianças e adolescentes da AMHD, 

para agradecer e reconhecer todos os esforços que a Decor Social (e todos os 

parceiros e colaboradores), esteve atuando de maneira incansável para tratar 

as demandas das organizações. 

Pelo carinho dispensando a nós, pela dedicação e solidariedade, agradecemos 

de coração. 

 

 

Nosso muito obrigado  

 

________________________________________ 

Roberta Lund 
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