Informativo de Setembro
Nossa cidade promoveu e vivenciou um dos maiores eventos esportivos do mundo, as
Olímpiadas - Rio 2016. Um evento marcado pela comunhão dos povos, a busca pessoal pela
superação dos limites, a competição justa, o alcance dos sonhos e a alegria e o orgulho de cada
atleta em representar um povo, um país. Sabíamos que seria difícil, reconhecemos os muitos
erros cometidos no curso da preparação do evento, mas contrariando todas as (sombrias)
expectativas, deixamos de lado nossos problemas e provamos ao mundo e a nós mesmos do
que somos capazes. Aliás, na Casa do Papai Noel temos certeza de que quando a causa é justa,
o resultado tende a ser o melhor possível. Duvidam? Vejam os exemplos abaixo e sintam-se
igualmente vitoriosos, afinal só foram possíveis por estarmos juntos. Esse é uma pequena
mostra de nosso quadro de medalhas.
Maria Eduarda
Quando pedimos ajuda para a compra da
cadeira de rodas da pequena Maria Eduarda
acreditávamos que alcançaríamos o objetivo,
mas a generosidade de vocês veio em tempo
recorde. A previsão de entrega era de 60 dias,
dada a quantidade de adaptações necessárias,
mas chegou antes do previsto. Nossa menina
merecia todo esse carinho. Seus pais
aguardavam ansiosos pela chegada da cadeira,
que foi entregue no dia 17 de agosto pelas
renas Márcio e Daflon que mal conseguiam
conter as lágrimas e a alegria.
Maria Eduarda mostrou-se bem tranquila ao
ser colocada na sua cadeira, seu semblante
sereno deixou seus pais felizes e aliviados,
certos que agora poderão transportá-la de
forma segura. Aliás, a cadeira tem todas as
adaptações necessárias para o conforto e a
segurança de nossa menina, assim como mais
praticidade para o uso diário, pois é toda
desmontável, o assento pode ser colocado no
banco traseiro de qualquer veículo sem
precisar retirar nossa pequena e possui
travamento especial que permite parar a cadeira e inclinar o assento quando necessário. Uma
belíssima conquista. Medalha de ouro para a generosidade!
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Elisângela
Há dois anos atrás, nosso inesquecível João Victor pediu que ajudássemos uma paciente do
Hospital Pedro Ernesto quando ela fosse para casa; sua mãe precisaria de uma máquina de
lavar roupas para minimizar o esforço de sua rotina diária e a família dificilmente teria
condições de comprá-la. Elisângela não tinha previsão de alta e sua família ainda aguardava
receber um imóvel de um programa habitacional do governo federal, mas o compromisso foi
feito. Recentemente, a família da jovem finalmente recebeu o imóvel tão esperado e veio
também a alta hospitalar. Ao sermos comunicados, cumprimos nosso compromisso com a
urgência necessária. O presente foi recebido com imensa alegria e temos certeza que uma
estrela brilhou com mais intensidade nesse dia... Medalha de ouro para a solidariedade e para
o amor ao próximo!

Os objetivos podem ser diferentes mais os pilares são os mesmos; para que um sonho se
torne realidade é preciso muito esforço, coragem, dedicação e confiança. Nem sempre as
opiniões serão favoráveis, poucos podem ser os incentivos, mas se tivermos uma chance,
por mais frágil que seja, devemos agarrá-la com toda força e transformá-la no primeiro
passo para a vitória. Muitos medalhistas olímpicos trazem consigo histórias incríveis de
superação, assim como tantas já compartilhadas com aqueles que tivemos a alegria de
acolher e ajudar. Todos verdadeiros exemplos de força, coragem e esperança.
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Rifa Solidária
Falando em desafio, temos mais um pela frente. No dia 03 de setembro, serão entregues às
renas os bilhetes da nossa Rifa Solidária e a participação de vocês é fundamental. Serão rifados
1000 números, do 000 ao 999, ao custo de R$ 15,00 cada, onde o número premiado será
composto pelos 03 últimos números do 1º prêmio da Loteria Federal do dia 12 de novembro
deste ano. Ou seja, se o 1º prêmio da Loteria Federal for o número 12.345, ganha quem tiver o
bilhete de número 345. Simples assim... E qual será o prêmio? Quem ganhar leva um Iphone 6
novinho para usar ou presentear. Os bilhetes podem ser adquiridos, à partir do dia 03 de
setembro, com uma de nossas renas, pelo telefone 21 3891-4000 ou pelo email
instituto@papainoel.org . Quem comprar por telefone ou email, receberá a(s) cópia(s)
digitalizada(s) do(s) bilhete(s) no email informado ou via whatsapp e deverá fazer o
pagamento através de depósito bancário na conta do Instituto, enviando a cópia do
comprovante de depósito/transferência para instituto@papainoel.org para validar a compra.
Dados para depósito:
Instituto de Apoio e Assistência Social Casa do Papai Noel
CNPJ: 07.516.814/0001-22
Banco Itaú
Agência: 0496
Conta: 28201-3
Reunião
Renas, volto a pedir que estejam presentes no dia 03 de setembro, às 10:30h, na Casa do Papai
Noel para a retirada dos bilhetes para venda da Rifa Solidária e uma animada confraternização.
Conto com vocês para alcançarmos mais essa vitória. Obrigado!
Não poderia esquecer de deixar meus votos de felicidade, saúde e sucesso para os queridos
aniversariantes do mês. Que possamos compartilhar e comemorar essa data inúmeras vezes
com a mesma união, alegria e amizade.
Aniversariantes do Mês
03/09 = Paulão
09/09 = Luiz Fernando
18/09 = Ivanilza e Maria de Lurdes
19/09 = Aimeé
20/09 = Daniel Adão
24/09 = Luciano Cordeiro
26/09 = D. Miriam Nunes
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Comecei falando das Olimpíadas e não podia encerrar esse informativo sem citar as
Paralímpiadas. Se a primeira tem como lema Citius, Altius, Fortius (que em latim significa
"mais rápido, mais alto, mais forte") ressaltando a importância da busca pela superação dos
limites, a segunda tem um lema ainda mais significativo, Spirit in Motion (“Espírito em
Movimento”), pois vemos em cada atleta muito mais que a superação dos limites físicos.
As Paralimpíadas – Rio 2016 serão realizadas entre os dias 07 a 18 de setembro e, esse ano,
teremos a maior delegação brasileira em número de atletas, serão 285 ao todo, divididos entre
as 23 modalidades esportivas. Vale a pena conhecer, ir, torcer, se emocionar, aprender e
comemorar com os atletas participantes, verdadeiros exemplos do que somos capazes de
realizar quando escolhemos focar no objetivo e não nos deixamos paralisar diante dos
obstáculos. É como se cada um dos atletas ali presentes, trouxesse impresso em si a certeza de
que “se eu quero, eu luto, eu realizo”, máximas que cabem a qualquer pessoa, a maioria dos
sonhos e objetivos. Se os heróis olímpicos nos enchem de orgulho e alegria, os (super) heróis
paralímpicos trazem ainda a certeza de que vale a pena manter a esperança, a força, a
coragem, a determinação e a resiliência. O impossível é, na maioria das vezes, tudo aquilo que
ainda não tentamos alcançar ou que ainda não conseguimos realizar. Curiosos? Então vejam
mais informações no site www.rio2016.com/paralimpiadas e tentem participar, vocês não irão
se arrepender.
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