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#Informativo de Agosto 

 

Família Noel 

 

Desde o início da pandemia, temos exercido ao máximo nossa união, compromisso e 

capacidade de superação, no intuito de manter ativo nosso trabalho e assistidas as 

famílias cadastradas na campanha Natal o Ano Todo. Não tem sido fácil, mas com o 

excelente trabalho das Renas e a generosidade de quem nos acompanha, estamos 

superando esse momento de exceção. Porém, com a queda significativa das doações, o 

cancelamento da Feijoada (nossa principal fonte de arrecadação), a importância de 

manter supridas as famílias assistidas e nossa esperança de realizar a Campanha de 

Natal, precisamos alcançar um resultado positivo com a Rifa Solidária. 

 

Quando você investe na compra de um ou mais números, não está apenas apostando 

em um lance de sorte, está realizando um gesto de solidariedade, de empatia e 

acolhimento. Pois, seu gesto proporciona e se torna parte de tudo o que a Casa do Papai 

Noel realiza. Nesse sorteio todos ganham, ao multiplicar sinceros gestos de esperança e 

amor.  

 

Como participar? Muito simples, basta entrar em contato com uma das Renas, pelos 

telefones 21 99273-4784 (Sandro) e 21 99965-1697 (Daflon) ou solicitando pelo email 

instituto@papainoel.org, e adquirir quantos números puder e/ou desejar. São 1000 

números, do 000 ao 999, ao custo unitário de R$ 40,00 (Quarenta Reais) e o prêmio é um 

Iphone 12. Ainda restam muitos números disponíveis e, para garantir a manutenção de 

nossas ações, precisamos vender todos. Toda participação é igualmente importante. 

 

A venda dos bilhetes é feita pela via digital, ou seja, enviaremos a foto e o(s) número(s) 

do(s) bilhete(s) adquirido(s) por email ou Whatsapp. Essa é a imagem de nosso bilhete 

da Rifa Solidária.  
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Já comprou seu(s) número(s) da sorte? Ficamos imensamente gratos e lhe desejamos 

muita sorte no dia do sorteio.  

 

Não pode adquirir um número? Tudo bem, mas que tal indicar a Rifa Solidária para seus 

conhecidos? Ficamos igualmente gratos com sua participação. Divulgar é participar! 

 

O objetivo é desafiador, mas é preciso acreditar em nossa capacidade de superação e na 

força da solidariedade. Juntos somos mais fortes e podemos mais! 

 

Encerrando esse informativo, 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 - Claudia Monteiro 

02 - Valéria Avólio 

05 - Marcondes 

07 – Kaká 

08 - Henrique 

11 – Ilmara 

13 - Jurema 

17 - Ana Saporito 

18 – Cristina de Paulo (Irmã da Tânia), Fátima Daflon e Lenir (Mãe da Juliana) 

20 – Flávia Marcolini 

26 – Aline Martins 

 

“Que não percamos o brilho nos olhos, a esperança de novos tempos, o desejo de buscar 

novos caminhos e alcançar realizações, a alegria contida em cada encontro e a certeza 

de que sempre é um bom momento para recomeçar. Esteja sempre pronto para se 

renovar e se transformar em sua melhor versão. Você pode, merece e consegue!” 

 

Com amor e carinho, 

Papai Noel.  
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