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Florianópolis, 19 de Maio de 2021 

Of. 13/2021. 

De: Instituto de Audição e Terapias Integrativas e da Linguagem ATEL 

: colaboradores, usuários, doadores e apoiadores do IATEL, veiculos de 
comunicação e comunidade em geral. 

Assunto: cancelamento da rifa de um terreno em prol do lATEL 

Cumprimentando-os, cordialmente, comunicamos a todos os 

interessados o CANCELAMENTO da rifa de um terreno na Praia do Sol, em 

Laguna, vinculado ao projeto de mobilização de recursos intitulado "Vem com a 

Gente 2021" - em prol do IATEL, abrigado no Site Bota na Rifa, acesso 

botanarifa.com/terrenoiatel, veiculada nas redes sociais, em várias rádios e 

programas de televisão, cujo sorteio seria pela Loteria Federal da Caixa 

Economica, no dia 30 de Maio de 2021. 

Considerando que não houve a adesão necessária de 2 mil vendas para 

realização do sorteio, que o número de vendas está bem abaixo do mínimo e o 

regulamento da rifa prevê o adiamento do sorteio pela Loteria Federal 

enquanto não se atinge o número minimo de vendas, o cancelamento se 

mostrou inevitável - já que a espera pela data definitiva do sorteio seria muito 

longa. 
Portanto, em respeito aos compradores e a todos os demais que 

acreditaram na nossa ideia e no nosso projeto, todo recurso captado está em 

conta bancária e será devolvido para os compradores. Todos estão sendo 

contatados por telefone para combinar a melhor forma para devolutiva dos 
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valores e a lista completa de devolução será divulgada no nosso Site assim 

que as devolutivas forem concluidas. 

Sem mais para o momento, nossos votos de estima e de apreço a todos 

que nos ajudaram. 

Cvmua houjoaa Manjn 
Euclides Pereira Neto 
Diretor Presidente 

Cristiane A. de Moraes Lima 
Diretora Financeira 

Roberto Pacheco 
Coordenador Geral 
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