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Informativo de Outubro 
 

 

Rifa Solidária  

Já adquiriu seu número da sorte? Se não comprou, ainda dá tempo, ressaltando que a torcida 

é grande e a causa é nobre. Faça parte dessa corrente do bem e nos ajude a continuar 

cumprindo nossa missão. Serão rifados 1000 números, do 000 ao 999, ao custo de R$ 15,00 

cada, onde o número premiado será composto pelos 03 últimos números do 1º prêmio da 

Loteria Federal do dia 11 de novembro deste ano. Ou seja, se o 1º prêmio da Loteria Federal 

for o número 12.345, ganha quem tiver o bilhete de número 345. Simples assim... E qual será o 

prêmio? Quem ganhar leva um Iphone 6S Space Gray 128 GB novinho. Para garantir que 

ninguém fique de fora, os bilhetes estão a venda pelo telefone 21 3891-4000 ou pelo email 

instituto@papainoel.org. Quem comprar por telefone ou email, receberá a (s) cópia (s) 

digitalizada (s) do (s) bilhete (s) no email informado ou via whatsapp e deverá fazer o 

pagamento através de depósito bancário na conta do Instituto, enviando a cópia do 

comprovante de depósito/transferência para instituto@papainoel.org para validar a compra.  

 

Dados para depósito:  

Instituto de Apoio e Assistência Social Casa do Papai Noel  

CNPJ: 07.516.814/0001-22  

Banco Itaú  

Agência: 0496  

Conta: 28201-3  

 

Vale ressaltar que:  

• O lucro obtido com a venda dos bilhetes será revertido para a compra de presentes da 

Campanha de Natal de 2017.  

• O prêmio será entregue na Casa do Papai Noel em data a ser combinada com quem tiver o 

número premiado.  

• O produto está na embalagem original e com lacre para garantir sua integridade.  

• Não haverá troca do produto por dinheiro em nenhuma hipótese.  

 

A sua participação é fundamental para fazermos mais uma Campanha de Natal inesquecível! 
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Não poderia esquecer de deixar meus votos de felicidade, saúde e sucesso para os queridos 

aniversariantes do mês. Que possamos compartilhar e comemorar essa data inúmeras vezes 

com a mesma união, alegria e amizade. 

 

03/10 = Vera Josias 

06/10 = Simone e Armindo 

07/10 = Daniel Aspira 

11/10 = Amanda 

14/10 = Selma 

15/10 = Luana 

18/10 = Terezinha 

21/10 = Deolinda 

22/10 = Claudia (Jayme) 

24/10 = Dr. Penteado 

26/10 = Cinthia Guzo 

27/10 = Toninho (Telhado Branco) 

29/10 = Jorge Bandeira Mello 

30/10 = Cacá (Nelson) 

 

 

 

 

Abraços, 

Papai Noel. 
 

 

 

 

 

 


