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No mês de junho, a Asplande recebeu a doação de 35 cestas básicas do escritório 
Criteria Investimentos, um Agente Autônomo credenciado à XP Investimentos. 

O contato com a Asplande teve a intermediação da colaboradora Mirella Domenich 
e as cestas foram doadas a empreendedoras da Baixada Fluminense e da Zona 
Oeste que estão em situação de extrema necessidade por terem perdido seus 
empregos durante a pandemia, em função das chuvas na baixada neste ano de 
2022 e por tantos outros motivos que afetam a vida dos brasileiros. A distribuição 
foi feita por Maria Regina Fontes e Maria Elizabeth Araújo. 

Eis algumas frases de agradecimentos das empreendedoras que receberam as 
doações:

“Queria agradecer pela cesta. Ela chegou num momento crítico e nos ajudou 
muito. Obrigada mesmo!”

“Eu, Iara, agradeço a Deus em primeiro lugar, e também ao doador, pois chegou 
numa hora em que não tinha nem um grão no meu armário. Foi uma benção. Muito 
obrigada!”

“Estou aqui para agradecer ao doador da cesta básica pelo ato de generosidade. 
Eu e minha família agradecemos muito por essa doação. E que essa doação seja 
devolvida em forma de muitas bençãos ao doador.”

“Eu, Edna, agradeço muito por ter recebido a doação da cesta básica. Foi de muita 
ajuda para minha casa.”
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