Informativo de Março
Campanha Natal o Ano Todo
Devido à redução drástica das doações dos itens que compõem as cestas básicas doadas às
famílias cadastradas na campanha, se faz necessário um apelo a todos para que nos ajudem a
manter o atendimento e a qualidade. Dentre os itens faltantes, pedimos preferencialmente a
doação de:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ARROZ
FEIJÃO
AÇÚCAR
DOCE (goiabada 200g)
SALSICHA
SARDINHA
MOLHO DE TOMATE

Vale lembrar que “Qualidade é Respeito” e esse é um dos pilares de todas ações desenvolvidas
pela Casa do Papai Noel. Assim, entendemos que não se trata apenas de doar cestas básicas,
mas devolver o mínimo de dignidade que todo ser humano merece ter e nada é mais digno que
dar ao outro o mesmo tratamento que desejamos receber. Reciprocidade é fundamental para a
realização de um bom trabalho, com resultados duradouros. Toda doação é bem-vinda,
independente de quantidade, o que importa de fato é contar com a participação de todos.
Toda doação recebida é direcionada à confecção das cestas e nos permite atender dessa forma:
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Colaboração por Boleto
Com a crescente demora na entrega dos boletos por parte dos Correios e com a necessidade de
minimizar os custos do serviço para a Casa do Papai Noel, foi sugerido pelo Banco Itaú que
informássemos os endereços de email, para cada um dos colaboradores cadastrados,
permitindo assim a geração e envio de um link com o código de barras para pagamento. O link
será enviado pelo Banco Itaú e não pelo email do Instituto. Qualquer dúvida, favor entrar em
contato conosco pelo telefone 21 3891-4000 (Cínthia) ou pelo email instituto@papainoel.org .
Feijoada Solidária
Como todo evento precisa de organização e preparação para que tudo dê certo, não poderíamos
deixar nosso evento anual para cima da hora. Para manter a qualidade de sempre e buscar
alcançar mais um grande sucesso, já começamos os preparativos para a Feijoada Solidária 2018.
Na próxima reunião, serão apresentados a lista com os itens a serem doados e os ingressos a
vender. Quanto maior for nossa participação, melhor será o resultado alcançado e mais recursos
serão revertidos para a compra de presentes da Campanha de Natal.
Lembrando que a Feijoada Solidária será no dia 19 de maio, das 13 às 17h, no Clube Monte Sinai,
localizado na Rua São Francisco Xavier, 104 – Tijuca/RJ.
Contaremos com a participação voluntária do showman Ênio Baronne, que cuidará da parte
musical com seu imenso talento e simpatia. Os ingressos poderão ser adquiridos ao custo de R$
50,00 (Feijoada inclusa, sendo doces e bebidas a parte) e menores de 10 anos não pagam.
Não posso deixar de parabenizar os aniversariantes do mês e lhes desejar muita saúde, sucesso,
felicidade, harmonia, amor e paz. Sintam-se abraçados e acreditem no quanto são especiais.
Aniversariantes
01 - Lúcia Helena Guimarães
07 - Eliane Gomes e Mentirinha
13 - Isa Lopes
14 - Patrick R. Salvatori
15 - Francisco Daflon
19 - Luiz Lanziotti
21 - Márcia Facchinetti
23 - Lúcia Mourão
25 - Nelson (Ivanilza)
27 - Tânia Regina e George
28 - Fernanda Capiberibe (Flávio)

Até breve,
Papai Noel.
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