Informativo de Maio
Família Noel
Faltam poucos dias para a Feijoada Solidária e precisamos nos mobilizar para fazer desse
evento um momento inesquecível! Por isso, precisamos divulgar e trazer o maior número de
pessoas possível. Então vamos arregaçar as mangas, pois ainda há muito trabalho a fazer e
pouco tempo...
Vale reforçar 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 música de qualidade e 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 quiser ir com ou sem carro.
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.
Cada ingresso custa R$ 50,00 (bebidas e doces não inclusos) e estão à venda através do
telefone 21 3891-4000, pelo nosso email instituto@papainoel.org ou diretamente com as
Renas (voluntários).
Crianças até 10 anos não precisam pagar pelo convite.
Para que não restem dúvidas sobre a importância de participar, compartilho alguns momentos
vividos durante a Campanha de Natal de 2016, que só foram possíveis graças ao sucesso da
Feijoada Solidária do mesmo ano. Cada sorriso recebido e carinho trocado é fruto de muito
amor, generosidade, compromisso, empenho e união, compartilhado com todos que
vivenciam os encontros, com os que não estão presentes mas trabalham muito e com aqueles
que colaboram conosco.
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Convencidos? Tenho certeza que sim, por isso espero vocês para que juntos possamos
desfrutar dessa imensa celebração à vida, a solidariedade e ao amor ao próximo.

Venha celebrar conosco e nos ajude a continuar!
E por falar em celebrar, não poderia deixar de listar os aniversariantes do mês e reforçar meus
votos de muita saúde, felicidade e sucesso. Nos encontraremos na Feijoada, com certeza!
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
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