Informativo de Setembro
S.O.S. Natal o Ano Todo
Em nome de todas as famílias acolhidas compartilho a imensa gratidão que temos com todos
que atenderam prontamente e de forma tão generosa, ao apelo feito em prol da campanha
Natal o Ano Todo. Com as doações recebidas, conseguimos entregar todas as cestas básicas e
de complementos alimentares. Muitas doações chegaram até a Casa do Papai Noel, mas ainda
é preciso continuar, afinal precisamos atender às famílias nos meses seguintes e elas só podem
contar conosco. Assim, fica aqui mais um apelo: “Ajudem-nos a acolher, ajudar e a manter viva
a esperança de quem chega até nós!” Todo resultado alcançado, toda ação desenvolvida, toda
a solidariedade distribuída e todo amor multiplicado é fruto do apoio, da participação e do
compromisso estabelecido entre aqueles que acreditam e fazem parte da nossa família.
Rifa Solidária
Nossa 3ª edição da Rifa Solidária está pronta e é muito importante a participação de todos nós.
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. No dia 02 de setembro, nossas renas receberão lotes
dos bilhetes da nossa Rifa Solidária, mas quem preferir pode comprar pelo telefone 21 38914000 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.
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O prêmio

O bilhete

Reunião
Renas, é fundamental que estejam presentes no dia 02 de setembro, às 10h, na Casa do Papai
Noel para a retirada dos bilhetes para venda da Rifa Solidária e uma animada confraternização.
Conto com vocês para alcançarmos mais essa vitória. Obrigado!
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.
Aniversariantes do Mês
- 03/09 = Paulão
- 08/09 = Adriana Quintão
- 09/09 = Luiz Alfredo, Alessandra e Carol
Braga
- 11/09 = Nicole
- 14/09 = Lucas (Rio das Ostras)
- 18/09 = Ivanilza / Maria Lurdes
- 19/09 = Aimeé e Beatriz (Star)
- 20/09 = Daniel Adão e Wagner (Rio das
Ostras)

- 22/09 = Malu
- 23/09 = Bira (Rio das Ostras)
- 24/09 = Luciano Cordeiro
- 26/09 = D. Miriam Nunes
- 27/09 = Euclides
- 28/09 = Magali
- 29/09 = Leandro Martins e Leila Costa
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