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CARTA DO 
PAPAI 
NOEL

Abraços, Papai Noel.

C
ada vez mais noto um distanciamento maior entre as pessoas. Cada dia mais 

conectadas ao mundo virtual, porém mais distantes do que é mais valioso e 

necessário: o outro.

É preciso estabelecer conexões no mundo real, pois fomos criados para viver 

em comum com outras pessoas, para compartilhar. Só assim aprendemos, 

crescemos, evoluímos e ficamos em harmonia com nossa essência. Pensan-

do nisso, deixo aqui alguns simples pedidos:

Desligue suas máquinas e se ligue em quem está a seu lado conecte suas 

mentes e os seus corações. Não perca tempo escrevendo posts de amor e 

amizade, distribua-os a quem os querem bem.

Se bater saudade, ligue. Se apertar forte o peito, procure. Se o encontro sur-

gir, abrace. Se estiver distantes, aproxime-se. Se brigou, faça as pazes. Se 

errou, peça desculpas.

Mas, faça isso pessoalmente e agora, pois o tempo não volta, não para, não espera.

Não busque registrar a melhor foto para as redes sociais, prefira viver intensa-

mente cada momento. Lembre-se que tudo o que não pode ser comprado é 

o que existe de verdadeiramente valioso no mundo.

Não perca tempo de vida juntando bens, viva para deixar saudades.

Pense nesses simples e sinceros pedidos de um velhinho que muito o ama e 

só lhe quer bem. Afinal, todos vocês são meus mais valiosos presentes!
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EXPEDIENTE

NOSSO SITE

INSTITUTO DE APOIO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DO PAPAI NOEL

Rua Isidro de Figueiredo, 17 | casa 02 | Maracanã | Rio de Janeiro | RJ | Brasil.

CEP | 20271-100

TELEFONE | (21) 3891-4000 

instituto@papainoel.org | www.papainoel.org 

CNPJ | 07.516.814/0001-22 | OSCIP: 5371/2005

TÍTULO UTILIDADE PÚBLICA | Resolução 187 | 07 de abril de 2010.

CONTA BANCÁRIA | Banco Itaú | Agência 0496 | Conta: 28201-3

Edição anual do Jornal da Casa do Papai Noel com tiragem de 4000 exemplares. 

Esta publicação tem custo zero para a Casa do Papai Noel. É produto da solidariedade e do 

trabalho voluntário dos seguintes profissionais e empresas (material totalmente doado):

TEXTOS | Soraya Capella e Camisa 10

FOTOS | Hélio dos Santos e Vanessa Brígido

APOIOPAPEL E 
IMPRESSÃOCTP PROJETO 

GRÁFICO

Nossa página www.papainoel.org está de cara nova! 

Desenvolvido com muito carinho por Kriscyla Mattos e a 

equipe da Sakada Design, está com um visual mais mo-

derno, com mais conteúdo e acesso fácil. Acesse e co-

nheça um pouco mais sobre nós.

Vocês também podem curtir nossa página www.face-

book.com/casadopapainoel e ainda receber mensal-

mente nosso informativo, solicitando o cadastro de seu 

email em nosso mailing. Basta enviar seu pedido para 

instituto@papainoel.org.
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PROJETO 
DIGNIDADE
Criado para proporcionar uma moradia digna a quem depende disso como fator 
preponderante a uma vida mais longa e saudável. Para isso, reunimos colaboradores, 
possibilitando a construção ou reforma da casa da família escolhida.

A maioria das pessoas sabe o que é dignidade, mas quan-

tas têm a real noção do que a ausência dela pode cau-

sar? E quantas possuem a oportunidade de devolvê-la? 

Pois é, com o apoio de todos que participam e colaboram 

com a Casa do Papai Noel, o Projeto Dignidade nos per-

mite mudar algumas dessas histórias. Nosso objetivo não é 

apenas entregar casas ou cômodos reformados, mas sim 

devolver a essas pessoas o direito de sonhar, de acreditar 

que merecem e que podem ter um futuro melhor. Esse ano, 

o Projeto Dignidade fez um pouco mais, conheçam a história 

da Leonarda e vejam a importância do que fazemos juntos.

Chegou a Casa do Papai Noel com apenas 2 anos de 

idade, quando sua família foi acohida na campanha Natal 

o Ano Todo. Sempre muito tímida e quieta, foi se apro-

ximando aos poucos, dividindo seus sonhos, objetivos 

e, também as muitas dificuldades vividas. Diferente das 

outras meninas, não buscava as roupas e sapatos dispo-

níveis no nosso bazar, apesar de precisar muito, mas ia 

direto para os livros e sempre levava o máximo de títulos 

possíveis. Dentro de sua realidade familiar, convivia com 

os graves problemas de saúde de seus pais e o distancia-

mento dos irmãos que buscaram caminhos errados. Ler e 

estudar eram seus maiores prazeres e melhores refúgios. 

O tempo passou e a menina cresceu.

A HISTÓRIA DA LEONARDA
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Em 2013, algumas renas se reuniram e realizam um dos 

muitos sonhos da Leonarda; uma festa, simples para mui-

tos e perfeita aos olhos da menina, para comemorar os 

seus 15 anos. Leonarda não parava de dizer o quanto 

estava feliz, seus pais não paravam de agradecer e as 

Renas se sentiram realizadas por proporcionarem aque-

le momento a todos. Ninguém poderia jamais imaginar e 

menos ainda se preparar para o que aconteceria a seguir.

Dois meses após a festa a família parou de ir buscar a 

cesta básica, os telefones de contato não mais recebiam 

ligações, no local dado como endereço ninguém sabia 

notícias (mais tarde soubemos que a família não podia in-

formar o endereço real) e assim perdemos contato. Mas, 

o destino é caprichoso e, através da página de uma das 

Renas no Facebook, Leonarda mandou uma mensagem pedin-

do ajuda, nossa menina precisava muito voltar para a Casa.

Os motivos do afastamento eram muito tristes, sua mãe 

falecera alguns meses após a festa e seu pai faleceu 2 

anos depois, para realizar seu enterro, precisou vender 

a geladeira. Seus irmãos invadiram, em seguida, a casa 

onde ela morava com os pais e a expulsaram com a roupa 

do corpo. Sem os pais, sem casa e sem dinheiro, uniu-se 

a única pessoa que lhe restava: o namorado Walace. Des-

sa união, nasceu a pequena Kézia, um sopro de alegria 

em meio a tantas tristezas e perdas. Seu companheiro 

não dispunha de muitos recursos, mas permaneceu a seu 

lado e juntos lutam por um futuro melhor. Mas, as dificul-

dades eram cada vez maiores.

Toda vez que conseguia juntar o dinheiro para o ônibus, 

Leonarda ia até a Casa do Papai Noel em busca de ajuda, 

mas como não há expediente diário e ela não sabia as 

datas de entrega das cestas básicas, não tinha sucesso 

e sua angústia aumentava, mas não perdia a esperança.

Como ela mesma disse: “Eu não podia desistir, vocês 

eram minha única esperança, a única família que me restava. Eu 

precisava continuar tentando”. Seu esforço deu certo.

Ela voltou a receber a cesta básica e a cesta de comple-

mentos alimentares, assim como nosso carinho e com-

preensão e aos poucos tomamos ciência dos problemas 

e dificuldades, mas não imaginávamos o quanto a sua 

realidade era dura. Como sempre se esquivava quando 

perguntávamos sobre a casa, como vivia, onde ficava, 

resolvemos ver de perto e foi muito triste o que encon-

tramos. Viviam em um minúsculo cômodo, escuro, sem 

piso, as paredes só no tijolo; o banheiro era apenas um 

vaso e um cano de água, construído em um terreno ce-

dido. Os móveis se resumiam a um colchão de solteiro, 

um berço, uma cômoda e uma TV antiga, todos doados 

e bastante surrados. As roupas eram poucas e o sapato 

era um chinelo. Quando ia a Casa do Papai Noel pega-

va uma sandália emprestada com a vizinha. Sua filhinha 

estava com déficit de peso e crescimento, mesmo com 

os alimentos recebidos desde o retorno, ainda não se re-

cuperou totalmente. O companheiro perdeu o emprego 

e vive de “bicos”. Leonarda tentou continuar os estudos, 

mas a escola é bem distante de sua casa e como ia an-

dando, teve de parar, pois a noite o local é muito peri-

goso e a falta de uma alimentação adequada dificultava 

o aprendizado e nem sempre tinha forças para ir até a 

escola. Eram tantos problemas a resolver, que buscamos 

atender conforme a urgência. A questão da alimentação 

estava contornada, a moradia era o próximo passo e não 

era uma solução simples. Leonarda pediu para construir-

mos um quarto e, se possível, melhorar o banheiro. Mas, 

aquela jovem família precisava de muito mais e, mesmo 

com a escassez de recursos financeiros, reunimos nossas 

forças e fizemos o nosso melhor.



VEJAM COMO ERA O LOCAL ONDE 
A FAMÍLIA SE ABRIGAVA...

AGORA, UM VERDADEIRO LAR!

6



7

A entrega da casa trouxe mais que dignidade, devol-

veu à Leonarda o direito de sonhar, de acreditar que 

vale a pena se manter no caminho certo. Não resol-

vemos todos os seus problemas, muitos são os obs-

táculos a serem vencidos, mas só em ter uma casa 

decente, um local seguro para criar sua filha, trouxe 

uma perspectiva nova, renovou suas esperanças e 

amenizou a dor causada por tantas perdas. O sorriso 

voltou ao rosto e os olhos recuperaram o brilho. É o 

momento de voltar a sonhar.

Ela afirma que retomará os estudos no início do próximo 

ano letivo. Afinal, precisa terminar o ensino médio para 

seguir em busca de seu ideal, ser advogada. Sabe bem o 

quanto precisará lutar por isso, mas acredita e sua perse-

verança nos emociona. Quem sabe não surge uma nova 

oportunidade? Talvez, ao conhecer sua história, alguém 

resolva ajudar a jovem a alcançar seu sonho e mudar de-

finitivamente o rumo de sua vida. Nós acreditamos que 

“JUNTOS SOMOS MELHORES, MAIORES E MAIS FORTES!”
JUNTOS, AGRADECEMOS PELA OPORTUNIDADE DE 

COMEMORARMOS MAIS ESSA VITÓRIA. MUITO OBRIGADO!

tudo é possível e que não há investimento mais recompen-

sador que realizar sonhos.

Leonarda e sua família agradecem por toda a ajuda rece-

bida e pela oportunidade de escreverem um novo capítulo 

em suas vidas, mas alegre, digno e esperançoso.

Nós, da Casa do Papai Noel, entendemos que Dignida-

de é um direito, uma necessidade premente de todo ser 

humano. Sua ausência deprime, enfraquece, marginaliza, 

mata sonhos, rouba esperanças, destrói a capacidade 

de reação. Recuperá-la é o mesmo que devolver sentido 

à vida. É dar a oportunidade a alguém de recuperar sua 

identidade, de se sentir parte do todo e não um ser a par-

te de tudo. Poder proporcionar isso a alguém, é mágico, 

inesquecível, imensurável. E só nos é possível fazer isso 

juntos, com a união de forças, com a parte que cada um 

deposita de si, com a confiança de que somos capazes e 

a certeza de que...
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NOSSOS
NÚMEROS
Os números abaixo descritos refletem a generosidade e compromissos de nossos 
voluntários (Renas) e de nossos colaboradores, sem os quais não seria possível 
prosseguir. Cada doação é recebida com igual carinho e respeito, independente 
da quantidade ou valor. Nossos resultados são alcançados pela soma das partes 
envolvidas, por isso possuem um significado tão especial e são compartilhados 
entre todos. Vejam quanto amor foi partilhado.

32.560

5.200

110
presentes novos doados

durante a Campanha de Natal.

toneladas de alimentos 
entregues.

itens para complemento 
alimentar entregues.

latas de leite em 
pó entregues.

famílias cadastradas recebendo mensalmente 
cestas básicas e de complementos alimentares.

DE 12.000

DE 35
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A Feijoada Solidária é realizada no Clube Monte Sinai, lo-

calizado na Rua São Francisco Xavier, 104 - Tijuca  Rio de 

Janeiro – RJ (http://www.clubemontesinai.com.br). Este 

ano, o evento ocorrerá no dia 20 de maio, das 13 às 17h, 

com a participação voluntária do showman Ênio Baronne  

(https://www.facebook.com/eniobaronne.baronne) e con-

vites ao custo de R$ 50,00 (feijoada inclusa, sendo doces 

e bebidas a parte).

FEIJOADA 
SOLIDÁRIA

Realizada uma vez por ano com o intuito de promover uma maior integração entre os cola-

boradores, as Renas (voluntários) e os amigos da Casa do Papai Noel. Todos os itens que 

compõem o cardápio são integralmente doados, assim como as demais despesas do even-

to, o que nos permite reverter o lucro obtido com a venda dos convites, doces e bebidas 

para a compra de presentes que serão distribuídos na Campanha de Natal. 

Nosso agradecimento especial a administração do Clube 

que nos apóia há anos, cedendo parte de suas instalações 

e nos permite fazer a feijoada, sem cobrar qualquer tipo 

de participação. A generosidade é um ingrediente a mais 

e torna a festa muito melhor.
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RIFA SOLIDÁRIA

CAMPANHA NATAL 
O ANO TODO

Anualmente, realizamos uma Rifa Solidária com o objetivo 

de  angariar recursos para a compra de presentes para 

a Campanha de Natal. Ao custo de R$ 15 por cupom, 

são vendidos 1.000 números e o prêmio, em 2016, foi um 

IPHONE 6S. O vencedor foi o cupom de nº 018, corres-

pondente ao número sorteado pela Loteria Federal do dia 

12/11/16 e quem levou o prêmio foi Valéria Avólio.

Como combinado, a sortuda Valéria Avólio, ganhadora 

da Rifa Solidária, esteve no último dia 19 (sábado), na 

Casa do Papai Noel para receber seu Iphone 6 e o cari-

nho das Renas presentes.

Consiste na distribuição mensal de cestas básicas e de complementos alimen-

tares às 120 famílias cadastradas. Essas famílias são formadas por pessoas 

soropositivas, portadores de doenças crônicas e incapacitantes e portadores 

de deficiências físicas e intelectuais em graves dificuldades sócio-econômicas. 

A manutenção da campanha trouxe uma redução significativa no número de 

internações, uma melhor resposta aos procedimentos médicos e medicamen-

tosos e aumento da autoestima. Abaixo, as datas das entregas das cestas 

básicas e de complementos alimentares, feitas na Casa do Papai Noel.

Agenda Anual de Entregas 
das Cestas Básicas e de 
Complementos Alimentares.

Famílias cadastradas do Instituto Benjamin Constant, Escola Francisco de Castro e demais assistidos. 

Da letra A à L. Horário de Entrega: De 8 às 10h.

Famílias cadastradas do Instituto Benjamin Constant, Escola Francisco de Castro e demais assistidos. 

Da letra L à Z. Horário de Entrega: De 8 às 10h.

Famílias cadastradas do Hospital Gafree Guinle e Fiocruz. Horário de Entrega: De 14 às 15h.

JAN

JAN

JAN

11

18

12

FEV

FEV

FEV

15

22

16

MAR

MAR

MAR

15

22

16

ABR

ABR

ABR

05

12

06

MAI

MAI

MAI

10

17

11

JUN

JUN

JUN

07

14

08

JUL

JUL

JUL

12

19

13

SET

SET

SET

13

20

14

AGO

AGO

AGO

16

23

17

OUT

OUT

OUT

18

25

19

• Todas as Cestas Básicas e de Complementos Alimentares, assim como as Cestas Especiais de Natal, referentes aos 

meses de novembro e dezembro de 2017, serão TODAS entregues às famílias cadastradas em data a confirmar.
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CAMPANHA
DE NATAL
Essa é a nossa missão principal, a razão pela qual existimos! Consiste na reali-
zação de visitas a escolas para portadores de deficiências, creches comunitárias, 
asilos e hospitais pelo Papai Noel e suas Renas, onde são distrbuídos milhares 
de presentes na época que antecede o Natal. Veja e sinta um pouco do muito 
que vivenciamos em cada local visitado.



INSTITUTO BENJAMIN 
CONSTANT – IBC
“O que torna um momento especial 
são os sentimentos que o cercam!”
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CRECHE CASULO
NOSSAS CRIANÇAS
“Existem três coisas essenciais para o bom 
desenvolvimento de uma criança: incentivo, 
dedicação e amor!”
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ABRIGO 
MÁRIO ALMEIDA
“Toda criança merece ser bem cuidada, 
protegida e amada, independente da 
realidade que a cerca.”

15



INSTITUTO 
NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO DE 
SURDOS – INES
“O amor não precisa de palavras 
para falar ao coração.”

16



INSTITUTO
FERNANDES 
FIGUEIRA
“E quando a vida se mostra mais frágil, 
é onde vemos os maiores exemplos de 
força e esperança.”

17



LAR NOSSA 
SENHORA 
DA GLÓRIA
“A alegria em trazer o sonho e a magia 
da infância para o presente...”

18



HEMORIO
“Mesmo nos lugares mais improváveis é 
possível encontrar alegria e esperança, 
basta buscar da forma certa.”

19



ESCOLA ESPECIAL 
FRANCISCO 
DE CASTRO
“Quanto mais puro o coração, 
mais sinceros são os sentimentos.”

20



CASEMIRO DE 
ABREU - CASA DOS 
VELHINHOS LUIZ 
LAURENTINO 
DA SILVA

CASA DA GRETE

“A magia do Natal aquece corações 
e dá uma sensação de renovação a 
todos que toca.”

21



INCA
“A magia está em descobrir alegria, 
esperança e força onde muitos só 
enxergam dor. Por isso, existimos e 
continuamos.”

22 *Infelizmente, a visita à Casa Geriátrica São Mateus não 
pode ocorrer esse ano, devido à violência na região.
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Dia 01 | Sexta-feira | 9h  | Instituto Benjamin Constant. 
Av. Pasteur, 350. Urca. Tel.: 3478-4496. 

Contato: Paulo. Visita às 122 crianças de 1 a 12 anos. 

Dia 02 | Sábado | 9h  | Creche Casulo Nossas Crianças. 
Rua Cel. Muniz, 480 – Olinda – Nilópolis. 

Tel.: 2691-3677 Contato: Sérgio/Luciana. 

Visita às 80 crianças de 0 a 4 anos. 

Dia 03 | Domingo | 9h  | Casa Geriátrica São Mateus. 
Rua Fernando Lobo, 879 – Guadalupe. 

Tels.: 2450-2290 / 3106-8876. 

Contato: Cristina. Visita aos 42 idosos. 

Dia 05 | Terça-feira | 9h  | Hemorio. 
Rua Frei Caneca, 08 – Centro. 

Tel.: 2332-8611 Ramal: 2219.

Contato: Mayara Medeiros. 

Visita a todos os leitos de adultos e crianças. 

Dia 06 | Quarta-feira | 9h  | Abrigo Mario de Almeida. 
Rua Barbosa Rodrigues, 72 – Cavalcante. 

Tel.: 3017-4428. 

Contato: Andréia Bernardes.

Visita às 30 crianças de 0 a 5 anos. 

Dia 08 | Sexta-feira | 9h  | Instituto Fernandes Figueira – IFF. 
Av. Rui Barbosa, 716 – Flamengo. 

Tels.: 2554-1864 / 2554-1700. 

Contato: Sandra Mara Ribeiro.

Visita a todos os leitos de adultos e crianças.

Dia 10 | Domingo | 8 h  | Lar Nossa Senhora da Glória. 
Estrada Maracaí, 316 – Alto da Boa Vista. Tels.: 2493-

0846 / 2493-2456 

Contato: Ana e Irmã Justina. Visita aos 78 idosos.

Dia 11 | Segunda-feira | 9h  | 
Instituto Nacional de Educação de surdos – INES. 
Rua das Laranjeiras, 232 – Laranjeiras. 

Tels.: 2285-7393. Contato: Edna Gomes. 

Visita às 170 crianças de 1 a 12 anos. 

Dia 13 | Quarta-feira | 9h  | 
Escola Especial Francisco de Castro. 
Rua Paula e Souza, sem nº - Maracanã. Tel.: 2264-6198. 

Contato: Hiller. Visita às 106 crianças de 4 a 20 anos 

(múltipla deficiência). 

Dia 15 | Sexta-feira | 14 h  | 
Instituto Nacional de Câncer – INCA. 
Praça da Cruz Vermelha – Centro. 

Tel.: 3207-4873 / 3207-4547. 

Contato: Angélica Nasser / Fernanda Vieira. 

Visita a todos os leitos de adultos e crianças.

Dia 19 | Terça-feira | 9h  | 
Casa dos Velhinhos Luiz Laurentino da Silva. 
Rua Maria Ines, 259, Casimiro de Abreu – RJ. 

Tel.: (22) 2778-1496. 

Contato: Irmã Valquiria. 

Dia 19 | Terça-feira | 11:30 h  | Casa da Grete. 
Rio das Ostras.

AGENDA DA CAMPANHA 
DE NATAL DE 2017 DEZEMBRO
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A GENTE INVESTE 
EM GENTE. 
O RETORNO NÃO 
TEM PREÇO.

Com poucos meses de vida, Davi já enfrentava duras bata-

lhas, pois a mãe estava com câncer em estágio terminal e 

seu pai não teria condições de cuidar dele. Com problemas 

de desenvolvimento, sem perspectivas de tratamento, poderia 

ser mais um nas cruéis estatísticas. Mas sua história chegou 

até nós e um novo capítulo foi escrito. Contactamos a admi-

nistração da Creche Casulo que imediatamente aceitou rece-

bê-lo. O INES começou a tratar seu problema auditivo, que já 

apresenta significativa melhora e estamos próximos de alcan-

çar uma vaga para ele realizar tratamento médico no Institu-

to Fernandes Figueira. Para completar, Davi ganhou também 

uma nova família. Quem o viu no início e o encontra hoje, tem 

dificuldades em conter as lágrimas de alegria. O menino que 

mal se mexia, com olhar assustado e futuro incerto, recebeu 

tudo o que precisava: muito amor, carinho e solidariedade e, 

agora, sorri para todos e segue forte rumo a uma vida melhor.

DAVI

O que justifica nosso trabalho e nos motiva a continuar é a certeza de que investir 
nas pessoas é a melhor maneira de garantir um coração saudável, uma mente tran-
quila e uma vida de paz. Os exemplos a seguir confirmam nossas palavras.
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De sorriso fácil e olhar doce, Maria Eduarda encanta a todos 

que a conhecem. Aos 6 meses de idade, foi diagnosticada 

com Síndrome de West, uma rara e grave forma de epilep-

sia. Hoje, aos 3 anos, enfrenta uma dura rotina de tratamento, 

dificultada pela falta de recursos e a necessidade de equipa-

mentos especiais à sua condição. E foi nessa questão que 

tivemos a oportunidade de ajudar. Maria precisava urgente de 

uma cadeira de rodas especial para facilitar seu deslocamen-

to e diminuir seu desconforto. Iniciamos uma campanha para 

angariar o valor no dia 26 de junho e alcançamos o objetivo 

no dia 28 de junho! Isso mesmo, em 2 dias a generosidade 

de nossos colaboradores e voluntários trouxe mais sorrisos a 

Maria e a seus pais. E, claro, mais esperança e gratidão aos 

corações de todos.

A mais jovem e querida ajudante do Papai Noel traz em seu 

pequeno coração tanta força e perseverança que muito nos 

comove. Durante sua gestação, foi diagnosticada com hidro-

cefalia e  mielomeningocele, uma malformação congênita da 

coluna vertebral da criança em que as meninges, a medula 

e as raízes nervosas estão expostas. Adaptada à cadeira de 

rodas, mas não conformada com o prognóstico de não poder 

andar jamais, busca se superar diariamente, tendo convenci-

do os fisiterapeutas a iniciarem um tratamento para que possa 

ficar em pé e dar alguns passos com o auxílio de órtese. Para 

isso, precisava de um andador feito conforme especificações 

médicas. Seu pedido nos foi enviado e o andador comprado. 

Ver sua felicidade ao receber o andador e todo o esforço que 

faz durante os treinos, nos leva a refletir sobre a forma como 

lidamos com nossas limitações, problemas ou dificuldades di-

árias. Se ela vai conseguir andar novamente, não temos como 

atestar, mas temos como prerrogativa não duvidar. O impossí-

vel pode estar a um passo de se alcançar.

MARIA EDUARDA

VALENTINA
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AGRADECIMENTOS 
DO PAPAI NOEL

COLABORADORES VISITADOS E ASSISTIDOS

LOCAIS VISITADOS

Nosso trabalho não teria a mesma dimensão se não con-

tássemos com o apoio e a parceria de nossos colabo-

radores. Agradeço a todas as pessoas e empresas que 

conhecem a lisura de nossa instituição e reconhecem a 

importância de nossas ações, contribuindo com doações 

de itens e serviços. A lista com todos os colaboradores 

está disponível em nosso site www.papainoel.org.

Agradeço a todos que justificam a continuidade de nosso 

trabalho e individualmente marcam nossas vidas e reforçam 

nossa certeza de estarmos no caminho certo. Em especial:

A cada criança, adolescente, adulto e idoso que nos de-

ram a imensa alegria de participar de suas vidas, conhe-

cer suas histórias, compartilhar sentimentos e sonhos, 

tornando possível a realização da magia que nos move e 

encanta a todos que se permitem acreditar.

A cada profissional, familiar e acompanhante  que tivemos 

a chance de conhecer e abraçar. É importante torná-los 

“visíveis”, pois cabe a eles prosseguir ao lado de todos 

que foram visitados pelo Papai Noel.

A todas as famílias cadastradas e assistidas pela Casa do Pa-

pai Noel que nos dão a oportunidade de fazer um pouco mais, 

nos ensinam com suas histórias de vida, nos ajudam a me-

lhorar como pessoas e a realizar um trabalho digno e melhor.

Agradeço a todos que abriram suas portas e permitiram nos-

sa visita, que trabalham e dedicam parte de suas vidas e 

sentimentos em prol daqueles que estão vulneráveis, vivendo 

momentos de dificuldade e dor. Sem o apoio e a confiança 

que depositam em nosso trabalho, não teríamos como che-

gar a tantos e realizar nossa missão. Quero que recebam 

esse agradecimento sincero e entendam que vocês também 

fazem parte do que somos e conseguimos realizar. 

Para muitos sou sonho ou mito, uma figura imaginária. Aqui ganho voz, corpo e coração. Deixo de 
ser fantasia e me torno real. Posso tocar e ser tocado, sentir e transmitir as mais intensas e sin-
ceras emoções. Trago para o momento presente a magia do Natal, a esperança perdida, o sorriso 
escondido, a lágrima de alegria e a certeza de todos são igualmente importantes e especiais. Só 
que minha magia sozinha não é capaz de tornar isso possível, por isso tenho tanto a agradecer.
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RENAS
Para alguns são voluntários, mas para mim traduzem o sen-

tido da palavra Família. São responsáveis por tornar possí-

vel cada ação que a Casa do Papai Noel realizou ou rea-

lizará. Fortes em seus propósitos, firmes em seus valores, 

generosas ao doar o que possuem de mais valioso, leais 

ao compromisso assumido e valentes diante dos obstácu-

los e desafios. Sempre prontas a ouvir com imparcialidade, 

a abraçar quem se mostra frágil, a repreender com doçu-

ra, a acolher aos que nos buscam e a se solidarizar com 

aqueles que enfrentam grandes dificuldades. Vibram com 

as conquistas alcançadas e buscam aprender com as per-

das sofridas. São elas que “puxam” o trenó que me permite 

chegar a tantos e sem elas nada eu faria. Minhas melhores 

companheiras, minhas amigas mais verdadeiras, cada uma 

parte indispensável da totalidade do que sou e represento, 

a quem carinhosamente denomino Rena.



Participe da Campanha do Noel e faça a magia do Natal chegar a mais crianças.

Ajude a fazer o jornal do próximo ano cheio de boas notícias.

E VOCÊ PODE AJUDAR

DE VÁRIAS MANEIRAS.

ABRA SEU CORAÇÃO

E VEJA COMO:

NO PRÓPRIO INSTITUTO:

Rua Isidro de Figueireido, 

17 | Casa 2 | Maracanã | RJ

Telefone: (21) 3891-4000

Site: www.papainoel.org

Entre em contato 

e faça-nos uma visita.

ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO:

Instituto de Apoio e Assistência 

Social Casa do Papai Noel

CNPJ: 07.516.814/0001-22

Banco Itaú

Agência: 0496 | Conta: 28201-3

Ou cadastre-se para receber 

mensalmente um boleto 

bancário com o valor desejado, 

através do e-mail:

instituto@papainoel.org

Doações:

• Alimentos para as cestas básicas;

• Em espécie, para a compra de 

cestas básicas e presentes;

• Doação de produtos e/ou serviços;

• Doação de brinquedos e roupas novas.

Outras maneiras de ajudar:

• Divulgação da campanha para os amigos;

• Criação de grupos para arrecadar doações;

• Trabalhar como Rena (voluntário);

• Participação nos eventos beneficentes, 

como a Feijoada Solidária e a Rifa de Natal.

PARECE QUE O NATAL 
CHEGA CADA VEZ MAIS CEDO? 
PARA MUITAS CRIANÇAS, 
PARECE QUE NÃO CHEGA NUNCA.




