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Informativo de Maio 
 

Feijoada Solidária 
Faltam apenas 20 dias para a nossa tão esperada Feijoada Solidária e sua participação é o 
ingrediente principal para o sucesso do evento. Então, já comprou seu ingresso? Ainda não? 
Tudo bem, é bem fácil resolver isso. Basta entrar em contato com uma das Renas ou pelo 
telefone 21 3891-4000 (Ivo Daflon) e garantir seu ingresso. Também poderá ser comprado no 
dia da festa, bem na entrada do evento, mas agradecemos muito a compra antecipada, pois 
facilita nossa organização, evita filas e garante acesso fácil e rápido.  
Para refrescar a memória de todos, vamos as informações principais: 
✓ Data – 18/05/2019. 
✓ Horário – Das 13 às 17h. 
✓ Local – Clube Monte Sinai – Rua São Francisco Xavier, 104 – Tijuca/RJ.  
✓ Ingresso: R$ 60,00 (Bebidas e doces a parte). 
✓ Objetivo – Arrecadar fundos para a Campanha de Natal. 
 
Faltou alguma informação? Entre em contato através do email instituto@papainoel.org ou pelo 
telefone 21 3891-4000 (Ivo Daflon), que teremos imenso prazer em esclarecer suas dúvidas. 
Sua ajuda é fundamental e pode vir também ao divulgar nosso evento entre parentes, familiares, 
amigos e conhecidos, assim poderemos continuar a levar a Magia do Natal a quem mais precisa. 
 

 
 

Sua participação é um gesto de generosidade, solidariedade e fraternidade. 
 

Acredite, juntos somos maiores, melhores e mais fortes! 
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Como festejar é sempre bom, não haveria como deixar de citar os aniversariantes do mês, que 
merecem receber muitos gestos de carinho e amor. Que celebrem a vida com muita alegria e 
alcancem muitas conquistas e sucesso em tudo que sonharem, almejarem e lutarem para 
alcançar. Parabéns!!! 
 
Aniversariantes 
01 - Bárbara Avólio 
07 - Leila (Paulão)  
10 - Zuleide  
11 - Maitê  
12 - Marli Daflon, Daniela (Caudia/Jayme) e Maria Madalena Araújo 
13 - Alberto Chaia  
18 - Sérgio (Rio das Ostras) e Arthur Santos 
22 - Aline Guimarães 
 
 
 

 

Abraços, 
Papai Noel. 
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