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Família Noel 
 
A Casa do Papai Noel tem contado com a solidariedade de alguns colaboradores e com a 
participação e compromisso das Renas, para garantir a manutenção da entrega das cestas 
básicas as famílias cadastradas na campanha Natal o Ano Todo. Compreendemos não ser 
possível deixar essas famílias desprovidas do mínimo necessário à sua existência, bem como ser 
também uma forma de minimizar suas vulnerabilidades diante do atual cenário. Amparar e se 
mostrar presente, também é um ato do cuidado. 
 
Bem, chegamos ao segundo semestre do ano e mesmo diante de tantas incertezas, não 
podemos deixar de acreditar que dias melhores estão por vir.  
 
A Magia do Natal se alimenta basicamente de solidariedade, generosidade, amor ao próximo, 
esperança e propósito e a Casa do Papai Noel acredita, vibra e transborda magia o ano inteiro. 
Nosso trabalho persiste graças a solidariedade e generosidade de muitos. Reconhecemos que é 
preciso amar o próximo, sem distinção ou condições. E apesar das dificuldades enfrentadas ao 
longo deste ano, mantemos viva a esperança de cumprir com nosso propósito maior, que é fazer 
uma linda Campanha de Natal em 2020. Não estamos minimizando a gravidade do momento 
atual, mas sabemos que o mundo pós-pandemia precisará mais que nunca de altas doses de 
afeto, amor, esperança, solidariedade, respeito, sonhos e propósitos.  
 
Mas, é preciso que vocês também acreditem e compreendam a importância de sua participação. 
 
Esse ano, não foi possível realizar a Feijoada Solidária, aumentamos a quantidade de itens das 
cestas básicas doadas por conta das necessidades vividas pelas famílias cadastradas e ainda 
fomos surpreendidos com o aumento nos preços dos presentes. São muitos os dificultadores, 
mas ainda maior é nossa persistência. 
 
Agora contamos com seu apoio para vendermos os números da Rifa Solidária e alcançarmos o 
resultado esperado.  
 
O prêmio é um IPhone 11 e serão postos à venda 1000 números, do 000 ao 999, ao custo unitário 
de R$ 40,00 (Quarenta Reais). O sorteio será no dia 24 de outubro 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 poderão ser adquiridos com uma de nossas Renas, pelo e-mail 
instituto@papainoel.org ou pelo telefone 21 999651697 (Ivo Daflon). Priorizaremos o envio do 
número de bilhete comprado pelo canal digital definido pelo comprador, que pode ser por email 
ou WhatsApp.  
 
Percebam que seu gesto solidário será multiplicado e compartilhado com todos que tivermos a 
oportunidade de alcançar durante a Campanha de Natal e ainda pode retornar a você através 
de um lindo presente, caso seu número seja o premiado. 
 
Que tal rever alguns dos momentos mágicos da Campanha de Natal de 2019? Abra seu coração 
e deixe a Magia do Natal enchê-lo de alegria, esperança e amor. 
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Esses e tantos outros momentos mágicos e inspiradores, só foram possíveis pela união de 
esforços e pela certeza de quão nobre é o nosso propósito. Ajudem-nos a continuar!  

“Juntos somos mais fortes e podemos mais!”  
 
Para encerrarmos em grande estilo, segue a lista dos aniversariantes do mês que merecem todo 
nosso carinho. Mesmo distantes fisicamente, permanecemos unidos pelo coração. Celebrem 
mais um ano de vida, pois esse é o melhor, maior e mais valioso presente. E que não lhes falte 
saúde, sucesso, esperança, amor e harmonia.  

 

 
Com muito amor e 
imensa saudade, 

me despeço. 
 

Forte abraço, 
Papai Noel. 

01 - Juny Araujo 
02 - Alexandre Avólio, Antônia Eliete (Esposa Armindo) e Kryscila 
04 - Ana Rita Marini 
05 - Sandro Cavalcante 
07 - Monica Brehm 
10 - Lucas (Paulão) e Elisio (Pai das gêmeas) 
11 - Maria Tereza Tureli e Enzo (Daniel) 
12 - Adrianne Trisciuzzi 
17 - Juliana (Lenir) 
24 - Carlos Gil 
27 - Grete 
 

http://www.papainoel.org/
mailto:instituto@papainoel.org

