Informativo de Março

S.O.S. Campanha Natal o Ano Todo
Precisamos arrecadar 300 latas de leite em pó Ninho integral para compor as cestas básicas
do mês de março. Este item é um dos mais importantes e esta marca supre a carência de
nutrientes, comuns às famílias atendidas pela Casa do Papai Noel. Toda doação será bem
recebida, não importa a quantidade, pedimos apenas que o produto seja da marca indicada e
as doações entregues na Casa do Papai Noel. Quem quiser doar, mas tiver dificuldade para
comprar e entregar o produto, também serão aceitas doações em valores, que deverão ser
depositadas na conta do Instituto. Neste caso, pedimos que enviem o comprovante de
depósito para o email instituto@papainoel.org, para nosso controle e posterior prestação de
contas.
Dados para depósito bancário:
Instituto de Apoio e Assistência Social Casa do Papai Noel
Banco Itaú – Ag. 0496 – C/C 28201-3. CNPJ: 07.516.814/0001-22
Em pesquisa realizada no site do supermercado Extra, vimos que o valor unitário do
produto é de R$ 12,90, acreditamos ser este o preço médio praticado no mercado.
Por que ajudar?
Tirando o fato de ser um ato solidário, a manutenção da Campanha é de fundamental
importância, pois todas as famílias atendidas possuem um ou mais integrantes com a saúde
física em alto risco. Com a inserção dessas famílias na Campanha, foi possível diminuir o
número de internações hospitalares (Em sua maioria, causada pela desnutrição!), melhorar a
resposta ao uso do coquetel anti-HIV, melhorar o índice de aproveitamento dos alunos das
escolas para portadores de necessidades especiais e garantir o mínimo de dignidade e renovar
a esperança de cada uma dessas pessoas. É em nome dessas famílias que pedimos o seu apoio.
E se não puder doar agora, não se preocupe, o ano está apenas no começo e a Campanha é
para o Ano Todo e a necessidade de atendermos a essas famílias também.
Sei que mais uma vez iremos superar esse obstáculo, pois “Juntos somos mais fortes!”
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Apesar do momento de apreensão, não poderia esquecer de deixar meus votos de saúde, paz,
felicidade e sucesso aos aniversariantes do mês. Tê-los em nossa família, a torna mais especial.
Aniversariantes do Mês
07 - Mentirinha
13 - Isa Lopes
14 - Patrick Salvadori
15 - Francisco Daflon
21 - Márcia Facchinetti
25 - Nelson Papai Noel
27 - Tânia Regina e George
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