Informativo de Abril
Família Noel
Temos uma importante tarefa a realizar e um resultado positivo é essencial para nós,
precisamos fazer desta a melhor Feijoada Solidária! Não apenas no resultado material, que é
vital para começarmos os preparativos da Campanha de Natal, mas principalmente tornar esse
momento em uma celebração da solidariedade, da união, da alegria e esperança.
A solidariedade que nos permite realizar o bem sem esperar retorno;
A união de esforços para fazermos sempre mais e melhor;
A alegria de reunir corações que pulsam na mesma sintonia e,
A esperança de dias melhores, de um mundo mais justo, de pessoas mais gentis, mais amigas e
que surjam oportunidades para todos, sem distinção e preconceitos.
Nossa família é o resultado da soma destes e de outros bons sentimentos e nobres valores e
cada um de nós é responsável por cada resultado alcançado e pela manutenção do
compromisso assumido com as centenas de pessoas a quem temos a oportunidade de
conhecer, acolher e acarinhar. Então, vamos unir forças e realizar o que é preciso para o
evento acontecer.
1º = Precisamos arrecadar doações dos itens que compõem a Feijoada, eis a lista:
Ingrediente
Carne Seca
Lombo Salgado
Costela Salgada
Linguiça Calabresa
Paio
Bacon
Feijão Preto Combrasil
Arroz Tio João
Farinha de Mesa Granfino
Cebola
Alho
Couve
Laranja

Quantidade
70 kg
50 kg
50 kg
15 kg
15 kg
10 kg
35 kg
22 kg
18 kg
06 kg
05 kg
100 unid
120 unid
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Como doar:
Não existe quantidade mínima, cada um escolhe o item disponível e informa a quantidade
com que irá colaborar.
Os itens deverão ser levados até a Casa do Papai Noel, em data a ser informada 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 (Suelen).
2º = Fazer uma grande festa!
Para uma grande festa, nada melhor que trazer o maior número de pessoas possível! Isso
mesmo, precisamos divulgar e vender o maior número possível de ingressos e garantir o
sucesso da festa. Cada ingresso é individual e custa R$ 50,00 (bebidas e doces não inclusos), 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.
Crianças até 10 anos não precisam pagar pelo convite.
3º = Comparecer a próxima reunião. Essa é para as Renas!
Pois bem, é preciso que as Renas compareçam a próxima reunião na Casa do Papai Noel para
definirmos o papel de cada um na organização do evento, para retirarem a mala direta para
divulgação e os ingressos a serem vendidos. A reunião será dia 25 de março, à partir das 10h,
na Casa do Papai Noel (Rua Isidro de Figueiredo, 17 – casa 02 – Maracanã). Essa parte é tão
importante quanto as demais e é o momento de fazermos acontecer. Vamos lá, Família!
Importante ressaltar que:
A Feijoada Solidária será no dia 20 de maio, das 13 às 17h, no Clube Monte Sinai – Rua São
Francisco Xavier, 104 – Tijuca/RJ.
O lucro da venda dos ingressos da Feijoada é revertido para a compra dos presentes que
serão distribuídos durante a Campanha de Natal.
A apresentação do showman Ênio Baronne é voluntária e garante a animação da festa.
O Clube Monte Sinai fica próximo a estação do metrô São Francisco Xavier e em frente a
Igreja de São Francisco Xavier que possui estacionamento. Assim, o acesso fica garantido a
quem quer ir com ou sem carro.
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A comida é deliciosa e poderá ser saboreada quantas vezes quiser, o ambiente é familiar e
refrigerado e a companhia é de altíssima qualidade e astral.

Venha celebrar conosco, sua participação fará toda a diferença!
Apesar de não enviarmos o informativo de março, não esqueci de parabenizar os
aniversariantes do mês, afinal nada pode ser mais importante que celebrar a vida e desejar
que seja repleta de alegria, saúde, harmonia, sucesso, esperança e amor. Parabéns novamente
aos aniversariantes de março e aos aniversariantes de abril! Que desfrutem cada momento
único de vida como a grande dádiva que é. Felicidade a todos!
Aniversariantes de Março
07 - Mentirinha
13 - Isa Lopes
14 - Patrick Salvadori
15 - Francisco Daflon
21 - Márcia Facchinetti
25 - Nelson Papai Noel
27 - Tânia Regina e George

Aniversariantes de Abril
03 - Fábio Júdice
04 - Fafá
05 - Polyana Ferreira
10 - Vera Bastos
11 - Camila Rocha e Flávio Capiberibe
13 - Osman Moço
14 - Alexandre Ribeiro
15 - Roberto Wider e Valéria Barros
(Voluntária NAVE – INCA)
17 - Deise e Bruno (filho Denise)
18 - Fausto Leitão e Arnaldo Guimarães
23 - Leonor (mãe Denise) e Denise (filha
Leonor)
25 - Jana (Jayme/Cláudia)
27 - Eliane Lima
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