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A sorte está  
lançada novamente

E
nquanto a construção do novo prédio avança, continuam as campanhas para obtenção de fundos para as próximas fases, agora 

considerando os procedimentos de acabamento, uma vez que já foi concluída a obra civil do prédio. Falta pouco para a ocupação definitiva.  

Entre as ações de arrecadação, está um novo sorteio de um carro 0 km.  

          Desta vez, um HB 20 – 1.0 – Hyundai Unique 367 - Cinza Titanium.

Os cupons estão sendo vendidos pelo valor de R$ 25,00, nos seguintes 

locais, nos dias de funcionamento da Seara:

• Container de divulgação no pátio da Seara

  Rua Barão de Jaceguai, das 14h30 às 20h30;

• Secretaria Administrativa

  Rua Barão de Jaceguai, das 13h às 20h

• Searinha

  Rua Demóstenes, 778. Das 14h às 16h30 e das 18h às 20h15

Conheça o regulamento

O número do cupom premiado será aquele sorteado do 1º ao 5º prêmio, obedecendo esta ordem, da extração da Loteria Federal do 

Brasil, no dia 10 de dezembro de 2019, válidos para os cupons de 5001 a 20000.

Fica estabelecido que, caso não ocorram números válidos do 1º ao 5º prêmio, da mesma extração, lidas de cima para baixo, na vertical, 

partindo da direita para a esquerda de quem lê, ou seja, considerando primeiro a unidade, depois a dezena, centena, primeira milhar, 

segunda milhar.

Em caso de não haver números válidos entre as duas regras estabelecidas, o ganhador será aquele sorteado por meio de urna 

disponível na Seara Bendita, no dia 28 de dezembro de 2019, às 10 horas, na presença dos interessados.

Bendita Semente

Diagramação: Joaquim Roddil

Seara tem  
novo presidente

C
onforme determina o artigo 15 do Estatuto Social da Seara Bendita 

Instituição Espírita, foi eleito em 24/09/2019, dentre os conselheiros 

efetivos da instituição, Ronaldo Rodrigues Bravo como presidente da 

Diretoria Executiva para o quadriênio 2020-2023.

Bravo tem muitos anos de experiência na Seara em diversas atividades na 

Área de Assistência Espiritual e Atendimento Fraterno e atuou como diretor 

administrativo, vice-diretor financeiro e vice-presidente, entre outras.

Que o novo presidente Ronaldo Bravo tenha sucesso nos próximos quatro 

anos em seu novo desafio, contando com a colaboração e vibração de todos 

os seareiros.

Diretoria


