Solidariedade
Hotel Marbor apoia Caravana do Bem em prol da AACD
Empresa de Mogi das Cruzes está colaborando com o evento que
será realizado na sexta-feira e terá parte da renda repassada à
entidade que cuida de crianças com deficiências
O Hotel Marbor está apoiando a Caravana do Bem, um evento
beneficente que será realizado na próxima sexta-feira, dia 21, a
partir das 21 horas, numa casa noturna de Mogi das Cruzes. O
hotel hospedará o ator Allan Pellegrino, que viveu o jagunço
Serapião, em "Gabriela”, minissérie da Rede Globo, que estará na
cidade para participar, com outros artistas, deste evento. Além de
Pellegrino, cantores, atores e modelos também marcarão presença
na festa, que começará com um coquetel e seguirá com várias
apresentações.
São esperadas até 200 pessoas na casa noturna, que fica na região
central da cidade. Este evento faz parte de uma série realizada em
benefício de crianças, jovens e idosos que são assistidos, de
alguma maneira, por instituições sem fins lucrativos. Em Mogi, parte
dos recursos arrecadados com a Caravana do Bem será doada
para a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), que
há mais de 60 anos faz um trabalho de habilitação e reabilitação de
pessoas com deficiência física, especialmente crianças,
adolescentes e jovens, favorecendo a integração social.
As empresas interessadas em adquirir convites devem entrar em
contato com Paulo Toledo pelo telefone (11) 7737-8342. Já o
público em geral pode comprar as entradas na porta do evento.
Sobre o Hotel Marbor
O Hotel Marbor é um dos principais hotéis da região do Alto Tietê,
na Grande São Paulo. Localizado na cidade de Mogi das Cruzes, o
hotel foi fundado há 16 anos e conta com total infraestrutura, com
oito tipos diferentes de acomodações, amplo estacionamento com
manobrista, academia, lavanderia, restaurantes, bares, auditório
para eventos, business center, acesso à internet wi-fi gratuito em
todos os andares e muitas outras vantagens, que já foram
reconhecidas três vezes consecutivas pelo Guia Quatro Rodas, a
principal publicação turística do Brasil.

