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Informativo de Abril 
 

 
Feijoada Solidária 
Estamos próximos de mais uma Feijoada Solidária e saber que estaremos juntos novamente, só 
aumenta a ansiedade e o desejo de fazer com que tudo saia perfeito. E para ser perfeito, não 
pode faltar a solidariedade, a alegria e a presença de quem acredita e sabe que faz diferença. 
Os ingressos já estão à venda e para adquirir é bem simples, basta entrar em contato pelo 
telefone 21 3891-4000 (Cinthia) ou com uma de nossas Renas. Se não conseguir comprar 
antecipadamente, não tem problema, pois é possível comprar no dia do evento, com as Renas 
que estarão na entrada do salão. Viu só? Pensamos em tudo para que ninguém fique de fora. 
 
✓ Data: 19 de maio (Sábado). 
✓ Horário: 13 às 17h. 
✓ Ingresso: R$ 50,00 (Bebidas e doces a parte). 
✓ Local: Clube Monte Sinai – Rua São Francisco Xavier, 104 – Tijuca/RJ. 
 
Doações para Feijoada Solidária 
A Feijoada Solidária tem duas premissas principais, promover o encontro de quem acredita e 
torna possível o nosso trabalho e angariar recursos para a Campanha de Natal. Assim, quanto 
menor for o custo do evento maior será o montante empregado na compra de presentes a 
serem distribuídos no final do ano. Por isso, todos os itens da Feijoada são doados, bem como 
os doces e parte das bebidas vendidas no evento. Temos ainda as despesas com tudo que 
compõe a estrutura da festa e que faz uma grande diferença no resultado. 
Caso queiram e possam nos ajudar a arcar com os custos da festa, entrem em contato pelo 
telefone 21 3891-4000 (Cinthia), ressaltando que se trata de um gesto voluntário e que TODA 
doação feita será recebida com igual importância e gratidão.  
Vocês também ajudar divulgando o evento para sua rede de contatos, para isso seguirá anexo 
junto ao informativo a mala direta feita para o evento em formato .JPG e segue também o link 
do evento criado no nosso facebook  https://www.facebook.com/events/155085435189789/.  
 

Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos! 

 
Jornal do Noel 2018 
Nosso jornal já está pronto e será entregue a todos que forem a Feijoada Solidária. Mas como 
nosso intuito é tocar o máximo de corações possíveis, disponibilizamos a versão digitalizada em 
nosso site http://papainoel.org/na-midia/. Ao acessar, é só rolar a página até o ícone Jornal do 
Noel e clicar no botão Jornal 2018, para ter acesso ao arquivo .PDF.  
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Vamos a lista dos aniversariantes do mês, que merecem receber muitas felicitações, abraços, 
afagos e os mais sinceros votos de muita saúde, sucesso, longevidade e paz. Sintam-se 
abraçados, amados e que celebrem a vida com a máxima alegria.  
 
03/04 = Fábio Júdice  
04/04 = Fafá 
05/04 = Polyana Ferreira 
10/04 = Vera Bastos 
11/04 = Flávio Capiberibe 
13/04 = Osmar Moço 
14/04 = Alexandre Ribeiro 
15/04 = Roberto Wider e Valéria Barros (Voluntária NAVE –INCA)  
17/04 = Deise e Bruno (Denise) 
18/04 = Fausto Leitão e Arnaldo Guimarães 
19/04 = Armando Junior 
20/04 = Anny Cardoso 
23/04 = Leonor e Denise (Mãe e Filha) 
24/04 = Angelim 
25/04 = Jana (Jayme/Cláudia)  
27/04 = Eliane Lima 
 
 
 
 

“Juntos somos maiores, melhores e mais fortes!” 

  
 

Até breve, 
Papai Noel.  
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