Informativo de Setembro
Rifa Solidária
Já estão disponíveis para a venda os bilhetes da Rifa Solidária e precisamos contar com a
participação de todos. Faltam menos de 3 meses para o início de mais uma Campanha de Natal,
há muito trabalho a fazer e para um resultado positivo, a colaboração de todos é fundamental.
Então chegou o momento de mostrarmos o quanto somos fortes quando unidos e focados, ou
seja, realizar o desafio e alcançar mais uma vitória. Lembrando...
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 estão à 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 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 podem ser comprados com uma de nossas Renas, pelo e-mail
instituto@papainoel.org ou pelo telefone 21 3891-4000 (Ivo Daflon).
Toda participação é importante e contribui para o alcance do resultado esperado.
Seja você o primeiro a mostrar que é possível transformar o sonho em realidade.

“Juntos somos maiores, melhores e mais fortes!”
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 - Paulão
08 - Adriana Quintão
09 - Luiz Fernando, Carol, Vanessa Brigido
e Alessandra (Rio das Ostras)
11 - Nicole
14 - Lucas (Bira - Rio das Ostras)
18 - Ivanilza e Maria de Lurdes
19 - Beatriz (Star)
20 - Wagner (Rio das Ostras) e Daniel Adão

22 - Malu
23 - Bira (Rio das Ostras)
24 - Luciano Cordeiro
26 - Dra. Miriam Bahia Nunes
27 - Euclides
28 - Magali
29 - Leandro Martins (Atelier MHM) e Leila
Costa

Abraços,
Papai Noel.
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