Informativo de Novembro
É tempo de renovar esperanças, de realizar e buscar novos sonhos, de olhar o outro sem
reservas, de ver o mundo com mais generosidade, de compartilhar, de sorrir sem motivo, de
se emocionar. É o momento de acreditar que tudo é possível, que o amor está em tudo e ao
alcance de todos. É Natal! E a Casa do Papai Noel se prepara para dias de muito trabalho e
intensa alegria. Participe dessa festa e viva momentos incríveis.
Antes de falar sobre as visitas da Campanha de Natal, quero agradecer a todos que
participaram da Rifa Solidária. Conseguimos passar todos os números e isso fará uma grande
diferença para a Casa do Papai Noel. Vale lembrar que o sorteio será no dia 12 de novembro,
pela Loteria Federal. Boa sorte a todos e muito obrigado por mais esse voto de confiança!
O clima na Casa do Papai Noel se transforma e se enche de boas vibrações. Está chegando a
hora de cumprirmos nossa grande missão, afinal estamos a poucos dias do início de mais uma
Campanha de Natal. O coração bate mais ritmado e o sorriso surge fácil no rosto, e para que
todos possam acompanhar e se organizar para participar, segue abaixo nossa agenda:
Dia 02/12 – Sexta-feira – 9h - Instituto Benjamin Constant ;
Dia 03/12 - Sábado – 9h - Creche Casulo Nossas Crianças;
Dia 04/12 – Domingo – 9h - Casa Geriátrica São Mateus;
Dia 06/12 – Terça-feira – 9h – Abrigo Mario de Almeida;
Dia 07/12 – Quarta-feira– 9h - Instituto Nacional de Educação de surdos – INES;
Dia 09/12 – Sexta-feira – 9h - Instituto Fernandes Figueira – IFF;
Dia 11/12 – Domingo – 9h - Lar Nossa Senhora da Glória;
Dia 12/12 – Segunda-feira – 9h – Hemorio;
Dia 14/12 – Quarta-feira – 9h – Escola Especial Francisco de Castro;
Dia 15/12 – Quinta-feira – 9h - Casa dos Velhinhos Luiz Laurentino da Silva;
Dia 15/12 – Quinta-feira – 11h - Casa da Grete e,
Dia 16/12 – Sexta-feira – 14h - Instituto Nacional de Câncer – INCA.
Arrumação e Separação de Presentes
Para que tudo funcione perfeitamente, é preciso muito trabalho e isso é o que não falta na
Casa do Papai Noel, por isso toda ajuda será bem-vinda. Animados?
Nos próximos dias 19 e 20 de novembro, à partir das 7h, a Casa do Papai Noel estará aberta
para a iniciarmos sua arrumação e a separação dos presentes das primeiras visitas. A presença
das Renas nesse importante momento é fundamental. Afinal, não podemos esquecer que...

“Juntos somos mais fortes!”
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Não poderiam ficar de fora desse momento tão importante e feliz, os aniversariantes de
novembro e dezembro. Que todos recebam meus sinceros votos de saúde, felicidade, sucesso
e longevidade. Que todos saibam que são igualmente importantes e especiais. Estarão todos
reunidos aqui, pois os próximos informativos serão sobre a Campanha de Natal.
Novembro
01 - Dayse
03 - Adriana
04 - Gian Franco
05 - Alcione
09 - Daniel Daflon
12 - Jorge Flu
16 - Maria José
18 – Algemiro e Rosane Pope
19 – Cícero e Aurelice
20 - Ellen Vecc e Vinicius
26 – Marize

Dezembro
01 - Milton
09 - Cristina
09 - Lídia Sapórito
10 - Cândiada
11 - Emanuel
15 - Josiane (Holográfica)
16 - Rosana Pacinto
25 – Adriana e Fiori
27 - Márcio André
29 - Maria Lurdes

“Mais uma vez, ganharei corpo, voz e coração e sairei do mundo dos sonhos para
torná-los reais. Poderei tocar e ser tocado, sentir e transmitir as mais intensas e
sinceras emoções. Trarei para o momento presente a magia do Natal, a esperança
perdida, o sorriso escondido, a lágrima de alegria e a certeza de todos merecem o que
há de melhor. Junto com minhas renas semearei alegria, força, coragem, amor e
solidariedade. E para quem pensa que sou Eu o único a dar presentes, espere até ver o
brilho dos olhos, a luz dos sorrisos, o afeto nos abraços... Ah, se além das fotos, me
fosse possível compartilhar os sentimentos contidos em cada encontro, a cada visita.
Esses sim, são os verdadeiros presentes, os mais valiosos e os que levo comigo. Por isso,
aguardo ansioso por cada nova Campanha de Natal. Elas jamais se igualam, mantém a
mesma essência, mas se renovam a cada encontro, em intensidade, verdade, magia e
amor. Obrigado por me permitirem estar aqui novamente e que seja sempre Natal
para todos vocês!

Até breve,
Papai Noel”
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