Informativo de Agosto
Rifa Solidária
Quando lançamos uma ação, todo o valor arrecadado possui destino certo e seus resultados são
partilhados entre todos os envolvidos. Tudo o que é feito pela Casa do Papai Noel traz o esforço,
a participação e a confiança de muitos, uma vez que nada aconteceria sem as doações feitas.
Nossa maior alegria é saber que não apenas ajudamos pessoas, mas permitimos com que outros,
que não saberiam ou não teriam como fazê-lo, também participem. Quanto maior for o número
de pessoas envolvidas, melhor será o resultado obtido, pois o bem compartilhado, se multiplica
e se perpetua. Acreditamos que para termos um futuro melhor, precisamos construí-lo
diariamente, com atos de solidariedade, generosidade, respeito, verdade, acolhida, esperança
e união. Uma importante forma de captar doações é a Rifa Solidária.
A Rifa Solidária é realizada uma única vez ao ano e seu resultado é revertido para a compra de
presentes que serão doados na Campanha de Natal. E ainda há muito o que comprar.
Esse ano, o prêmio é um IPhone 8S Plus e serão postos a venda 1000 números, do 000 ao 999,
ao custo unitário de R$ 15,00 (Quinze Reais). O sorteio será no dia 10 de novembro pela Loteria
Federal e o para saber o número do bilhete premiado basta pegar os três últimos números do
primeiro prêmio, ou seja, se o primeiro prêmio for o número 72.985 o bilhete premiado será o
de número 985.
Os bilhetes começarão a ser vendidos a partir de 01 de setembro e poderão ser adquiridos com
uma de nossas Renas, pelo e-mail instituto@papainoel.org ou pelo telefone 21 3891-4000 (Ivo
Daflon). Programem-se e participem da maneira que puderem, mas não fiquem de fora, pois
assim, seremos capazes de vivenciar mais momentos como esses:

Cada apoio recebido é transformado em sorrisos, abraços, carinhos e muito amor.
Faça parte dessa Corrente do Bem e traga mais luz para a sua vida e para a deles também!
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E como não há nada mais importante que a vida, vamos a lista dos aniversariantes do mês, que
merecem receber muitas felicitações, abraços, afagos e sinceros votos de saúde, sucesso,
longevidade e paz. Sintam-se abraçados, amados e celebrem a vida com a máxima alegria.
01/08 - Claudia Monteiro
02/08 - Valéria Avolio
05/08 - Marcondes Gomes dos Santos
06/08 - Sueli Antônio
07/08 - Kaka Viana
11/08 - Ilmara
13/08 - Jurema
17/08 - Ana Saporito
18/08 - Fátima Daflon e Lenir (Mãe da Juliana)
20/08 - Flávia Marcolini
26/08 - Aline Martins

“Juntos somos maiores, melhores e mais fortes!”

Até breve,
Papai Noel.
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