Informativo de Maio
Feijoada Solidária
Já começou a contagem regressiva para a Feijoada Solidária e você não pode ficar de fora.
Como assim não comprou seu convite? Ah, se eu fosse você, não perderia essa festa jamais.
Motivos para ir? Bem, acho que posso dar alguns...
A comida é excelente, o astral é altíssimo, a música é de ótima qualidade, o local é confortável,
de fácil acesso e seguro e sua participação será celebrada por muitos. Pois é, o lucro da venda
dos convites da Feijoada é revertido na compra dos presentes que serão distribuídos durante a
Campanha de Natal. Essa é a relação custo/benefício do evento:
Custo (Pois, é tudo tem um custo...)

Benefício – Parte 1 (Sim, vamos por partes. Esse é o benefício imediato.)

Benefício – Parte 2 (Para onde vai o lucro da festa.)

Benefício – Parte 3 (Ah, essa é a melhor parte! E é você que me permite chegar até eles.)

Convenci você? Tenho certeza que sim. Agora, é convidar os familiares e amigos, comprar os
convites e desfrutar dessa imensa celebração a vida, a solidariedade e ao amor ao próximo.
Acredite, você faz diferença. Conto com sua participação e muitos outros também.
Só para reforçar:
A 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 estão à venda através do telefone 21 3891-4000, pelo nosso
email instituto@papainoel.org ou diretamente com as Renas (voluntários).

Doações para a Feijoada
Faltam poucos dias para essa festa maravilhosa, mas ainda temos itens esperando doadores.
Precisamos da sua ajuda para alcançarmos um resultado mais positivo. Veja a lista:
Ingrediente

Quantidade

Lombo Salgado
Paio
Feijão Combrasil
Bacon
Alho
Cebola
Couve
Laranja

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

Valor verificado no Supermercado
Prezunic em 28/03/16.
R$ 16,90 p/ kg
Não havia valor para consulta.
R$ 4,69 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, impreterivelmente, até 11 de
maio. Favor verificar antes, se terão Renas na Casa para receber as doações.
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
pelos telefones 21 3891-4000 (Daflon) e 2267-0958 (Marli).
Para fechar o informativo com mais motivos para festejar, faltavam eles, os aniversariantes do
mês. Meus sinceros votos de felicidade, saúde, paz, amor, sucesso e vida longa. São eles:
05/05 - Sidinho
07/05 – Leila (Paulão)
10/05 - Zuleide e Pacini
11/05 - Maitê
12/05 - Marli Daflon e Daniela (Caudia/Jayme)
13/05 - Alberto Chaia
18/05 - Sérgio (Papai Noel RO)
22/05 - Aline Guimarães

