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Informativo de Julho 

 
Rifa Solidária 
Já estão disponíveis para venda os bilhetes da Rifa Solidária e o sucesso dessa ação é de suma 
importância para a manutenção de nossas campanhas e ações. 
 
Por conta 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, pelos telefones 21 99273-4784 (Sandro) e 21 99965-1697 (Daflon) ou solicitado pelo 
email instituto@papainoel.org. 
 
Lembrando que o prêmio é um IPhone 12 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 09 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. Essa é a imagem de nosso bilhete da Rifa Solidária.  

 

• Não podemos deixar de agradecer ao Dângelo da Gráfica Dângelo’s (Tel.: 21 3884-9577) 
pela impressão e doação dos bilhetes da Rifa. Um gesto solidário que nos enche de alegria e 
gratidão.  

 
Vale lembrar que 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. Junte-se a nós. Você é capaz 
de fazer a diferença!  
 

 
 
Doação de cobertores 
O inverno chegou e com ele a necessidade de dar amparo às famílias acolhidas, protegendo-as 
do frio e das doenças comuns a essa época do ano. Para isso, a Casa do Papai Noel comprou e 
doou cobertores a todas as famílias atendidas pela campanha Natal o Ano Todo. Um gesto de 
carinho e cuidado, visando mantê-los em segurança e minimizando suas preocupações e 
dificuldades. Proteger e cuidar também são formas de demonstrar Amor! 
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Para fechar com alegria e reforçar a importância de celebrar a Vida sempre, segue a lista dos 
aniversariantes do mês. Que celebrem seu dia com imensa alegria e gratidão e tenham uma vida 
plena, com saúde, sucesso, harmonia, paz e amor.  
 
Aniversariantes 
01 - Juny Araujo 
02 - Alexandre Avólio 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 
 
 
“A pandemia que nos mantém afastados fisicamente, também nos fez reconhecer o quanto 
precisamos uns dos outros. Mais do que nunca, percebemos a importância do abraço, de olhar 
nos olhos, de ver sorrisos abertos e estar presente. Aliás, estar presente virou um real presente. 
Aprendemos a ressignificar coisas simples, mas essenciais a nossa saúde física e emocional. 
Compreendemos a importância de pensar no coletivo, pois sozinhos perdemos força e reduzimos 
nossa capacidade de reação. Percebemos o quanto o medo e a incerteza nos afetam, mas ainda 
assim encontramos coragem e esperança para prosseguir. É preciso crer em dias melhores, mas 
para isso não podemos desistir de cuidarmos de nós e dos outros. Vivemos tempos difíceis, mas 
vai passar. Esperança, Atitude Consciente e Amor no Coração.“ 
 
 
 

 
Com amor e imensa saudade, 

Papai Noel. 

Juntos somos mais fortes e podemos mais! 

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

