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Informativo de Agosto 
 
Rifa Solidária 
 
No próximo sábado, dia 01 de agosto, às 10h da manhã, nos reuniremos na Casa do Papai Noel 
para a entregar às Renas os bilhetes da Rifa Solidária. É de extrema importância a participação 
de todos, pois precisamos angariar fundos para a Campanha de Natal. 
 
O controle dos bilhetes estará a cargo da Rena Sandro Cavalcante, que poderá também ser 
contatado pelo telefone 21 992734784, para a aquisição de bilhetes.  
 
Diante das restrições impostas pela pandemia, priorizaremos a venda dos bilhetes pela via 
digital, ou seja, enviaremos a foto do(s) bilhete(s) adquirido(s) por email ou Whatsapp, após o 
envio do comprovante de depósito. Os bilhetes poderão ser adquiridos diretamente com uma 
das Renas ou solicitado pelo email instituto@papainoel.org . 
 
Lembrando que 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. 
 
Toda participação é igualmente importante, pois somente juntos seremos fortes o bastante para 
seguirmos em frente, compartilhando solidariedade, respeito e amor ao próximo, sem 
distinções e com a qualidade que todos merecem. Seja você a mudança que deseja ver no 
mundo. Acredite, participe, transforme e realize! 
 
Encerrando esse informativo, 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. 

 

 
Espero pelo apoio e participação de todos que 
conhecem a seriedade e a lisura das ações e 

campanhas realizadas pela Casa do Papai Noel. 
 

Conto com vocês! 
 

Com muito carinho, 
Papai Noel. 

01 - Claudia Monteiro 
02 - Valéria Avólio 
05 - Marcondes 
06 - Suely Antonio 
07 – Kaká 
08 - Henrique 
11 – Ilmara 
13 - Jurema 
17 - Ana Saporito 
18 – Cristina de Paulo, Fátima 
Daflon e Lenir (Mãe da Juliana) 
20 – Flávia Marcolini 
26 – Aline Martins 
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