Informativo de Abril
Campanha Natal o Ano Todo
Agradeço a todos que, atendendo ao nosso pedido, contribuíram doando ou arrecadando
unidades ou valores para a compra de latas de leite em pó Ninho®. Apesar de não
conseguirmos as 300 latas que precisávamos, a quantidade arrecadada diminuiu muito nosso
déficit e nos permitiu economizar recursos importantes. Reconheço o momento de incertezas
que muitos enfrentam, onde novas preocupações nos afastam de antigos compromissos, mas
peço que reflitam e vejam a grandiosidade do ato de doar. Não se prendam a quantidades e
valores, toda doação é igualmente importante e recebida com imenso carinho e respeito.
Assim como importante é perceber que a necessidade de obtermos o apoio dos doadores é
mensal, pois não podemos falhar com àqueles que só podem contar conosco. Cada uma das
famílias atendidas traz consigo uma realidade de luta e superação, mas também de
dificuldades e incertezas, onde a cesta básica que recebem garantem o mínimo de dignidade a
que todos temos direito e uma angústia a menos para enfrentar. Por isso, peço que continuem
firmes no propósito de colaborar e que busquem, junto aos seus amigos, conhecidos e
parentes, alcançar novas e preciosas doações. Em nome das famílias atendidas pela Casa do
Papai Noel, sinceramente agradeço e confio que seguiremos adiantes, sempre unidos e fortes.
Feijoada Solidária
E se o momento é de nos unirmos em prol do alcance de nossos objetivos, nada melhor que
transformar um evento num ato de pura solidariedade e amor ao próximo. Melhor ainda se for
ao lado de quem compartilha nossos ideais, com muita alegria e música boa, comendo a
melhor feijoada da cidade. Está chegando o dia da nossa Feijoada Solidária e sua participação é
fundamental. Todo o lucro arrecadado será revertido na compra dos presentes que serão
distribuídos durante a Campanha de Natal, ou seja precisamos ter um ótimo resultado e
quanto mais cedo começarmos, maiores serão as chances de sucesso.
Nossa Feijoada Solidária será no dia 21 de maio, das 13 às 17h, no Clube Monte Sinai – Rua São
Francisco Xavier, 104 – Tijuca/RJ. O convite é individual e custa R$ 50,00 (com bebidas e
sobremesas cobradas à parte) e já estão à venda através do telefone 21 3891-4000, pelo nosso
email instituto@papainoel.org ou diretamente com as Renas (voluntários). Além da
saborosíssima feijoada, teremos muita música boa a cargo do showman Ênio Baronne, em um
ambiente seguro, confortável e refrigerado. O clube fica próximo a estação do metrô São
Francisco Xavier e para quem preferir ir de carro, há um estacionamento na igreja em frente.
Crianças até 10 anos não precisam pagar pelo convite.
Venham dividir esse momento conosco e tragam a família e seus amigos, vai valer a pena!
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Doações para a Feijoada Solidária
Com o objetivo de alcançarmos o melhor resultado possível, todos os itens utilizados no
preparo e realização da feijoada são obtidos através da doação de nossas Renas e
Colaboradores. Todos que puderem e quiserem participar, serão muito bem recebidos. Abaixo
segue a lista com os ingredientes necessários para o preparo do prato.
Ingrediente

Quantidade

Carne Seca
Lombo Salgado
Costela Salgada
Paio
Linguiça Calabresa
Feijão Combrasil
Arroz Tio João
Bacon
Alho
Cebola
Couve
Laranja

60 kg
50 kg
50 kg
12 kg
12 kg
35 kg
25 kg
10 kg
5 kg
4 kg
90 unidades
120 unidades

Valor verificado no Supermercado
Prezunic em 28/03/16.
R$ 24,98 p/ kg
R$ 16,90 p/ kg
R$ 19,90 p/ kg
Não havia valor para consulta.
R$ 11,98 p/ kg
R$ 4,69 p/kg
R$ 3,49 p/ kg
R$ 18,98 p/ kg
R$ 20,19 p/ kg
R$ 5,05 p/ kg
R$ 1,99 a unidade
R$ 5,89 (emb. c/ 6 unidades)

Como doar:
Não existe quantidade mínima, cada um escolhe o item disponível e informa a
quantidade com que irá colaborar.
Os valores informados servem apenas como parâmetro, podendo variar para mais ou
para menos na época do evento.
Os itens deverão ser levados até a Casa do Papai Noel na data que informaremos no
informativo de maio. Não teremos como coletar doações.
Serão aceitas doações em valores, através de depósito na conta do Instituto e envio de
cópia do comprovante de depósito para o email instituto@papainoel.org para nosso
controle e posterior prestação de contas.
Dados para depósito:
Instituto de Apoio e Assistência Social Casa do Papai Noel
Banco Itaú – Ag. 0496 – C/C 28201-3. CNPJ: 07.516.814/0001-22
Em caso de dúvidas, favor entrar em contato por email instituto@papainoel.org ou pelo
telefone 21 3891-4000 (Mayara/Josy/Daflon).
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Lembramos que existem outras despesas com a organização da festa que também poderão ser
alvo de doação, minimizando ainda mais o custo do evento, aumentando nossa arrecadação.
Como exemplo, destacamos o aluguel de mesas e cadeiras e a compra de materiais
descartáveis (copos, pratos e talheres).
Reunião com as Renas
No próximo sábado, dia 02 de abril, às 10:30h, aguardo por vocês, minhas Renas queridas, na
Casa do Papai Noel para definirmos as atribuições de cada um na Feijoada Solidária. Vamos
fazer uma pequena confraternização, assim peço que levem um prato de doce ou salgado para
tornar nosso encontro mais animado. Conto com a presença de todos.
Não poderia esquecer dos protagonistas dos meus desejos de muita saúde, paz, harmonia,
alegria, amor, sucesso e sabedoria.
Aniversariantes
03/04 - Fábio Júdice
04/04 - Fafá
05/04 - Polyana Ferreira
10/04 - Vera Bastos
11/04 - Camila Rocha e Flávio Capiberibe
13/04 - Osman Moço
14/04 - Alexandre Ribeiro
15/04 - Roberto Wider e Valéria Barros (Voluntária NAVE – INCA)
17/04 - Deise e Bruno (filho Denise)
18/04 - Fausto Leitão e Arnaldo Guimarães
23/04 - Leonor (mãe Denise) e Denise (filha Leonor)
25/04 - Jana (Jayme/Cláudia)
27/04 - Eliane Lima
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