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CARTINHA DO

PAPAI NOEL

M

uitos perguntam como
conseguimos alcançar
resultados tão significativos e a
resposta é bem simples, não nos
limitamos a querer, nós buscamos
insistentemente realizar. Somos
o resultado de nossas escolhas! A
questão não está nos obstáculos
que se apresentam e sim na forma
como os enfrentamos. Isso não
nos livrou de sofrer algumas
derrotas, mas nos permitiu
alcançar inúmeras vitórias.
Por isso, peço a todos que:

Criem expectativas, cultivem
esperanças, busquem seus sonhos.
Sorriam muito, iluminem o
olhar, transbordem positividade.
Chorem somente o suficiente
para aliviar o peito e jamais
sofram por antecipação.
Demonstrem seus sentimentos,
distribuam abraços, beijos
e afagos.
Acreditem em suas capacidades,
não permitam que os outros lhe
imponham limites.
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Sejam solidários, generosos,
justos e verdadeiros, amem
imensamente.

NOEL VIRTUAL
Conheça um pouco mais
sobre nosso trabalho:

Ouçam sem julgar, acolham e
amparem sempre que possível.

www.papainoel.org

Comecem em si a mudança
que desejam ver no mundo.
O momento certo para ser
feliz é agora. Sejam vocês os
responsáveis por uma vida de
sucesso. Aliás, o que é sucesso
para vocês? O que os realizam
de fato? É a isso que tens dado
real valor?
Pensem, sintam, reflitam e, se
perceberem que não estão no
caminho certo, não tenham
medo. Recomecem. Todo novo
dia traz uma nova oportunidade
de sucesso.
Não vivam à espera de um
milagre, percebam que os
verdadeiros milagres são vocês!

Com amor, Papai Noel.

www.facebook.com/
casadopapainoel

Vocês também podem
receber mensalmente nosso
informativo, solicitando o
cadastro de seu email em nossa
mailing. Basta enviar
seu pedido para:

instituto@papainoel.org

EXPEDIENTE
Instituto de apoio e assistência

Telefone: (21) 3891-4000

Edição anual do Jornal da Casa do
Papai Noel com tiragem de 4.000
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):

Email: instituto@papainoel.org

Textos: Soraya Capella e Camisa 10.

CNPJ: 07.516.814/0001-22

Fotos: Marcos, Eugênio Laurenzado
e Hélio dos Santos.

social Casa do Papai Noel
Rua Isidro de Figueiredo, 17 - Casa 2
Maracanã - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
Cep: 20271-100

OSCIP: 5371/2005

CTP

Papel e
impressão

Apoio

Título Utilidade Pública:
Resolução 187 – 07 de abril de 2010.

Banco Itaú • Agência: 0496 • Conta: 28201-3

NOSSOS
CERTIFICADOS

Projeto gráfico

Graças ao trabalho voluntário e valioso da rena Luciana
Teixeira, cumprindo ao que determina a legislação
vigente, comprovamos documentalmente a importância
e lisura de nosso trabalho e conseguimos renovar nossa
OSCIP junto ao Ministério da Justiça e o certificado de
Utilidade Pública Estadual junto à Secretaria de Estado
de Assistência Social e Direitos Humanos.
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PROJETO DIGNIDADE

O

Projeto Dignidade foi
criado para proporcionar
uma moradia digna a quem
depende disso como fator
preponderante para uma vida mais
longa e saudável. Assim, reunimos
colaboradores para possibilitar a
construção ou reforma da casa da
família escolhida. Esse ano não foi
possível reformar toda a casa, mas
fizemos o que estava ao alcance de
nossos recursos.

Quarto
antes da
reforma

Kevellyn mora em uma
casa muito simples em uma
comunidade de Macaé e, aos
4 anos de idade, luta contra o
terceiro diagnóstico de câncer.
O quarto onde dormia estava em
péssimo estado e representava um
risco a mais a sua saúde. Não havia
recursos para reformar sua casa
nos moldes do Projeto Dignidade,
mas conseguimos reformar o
cômodo e lhe dar um pouco mais
de conforto. A comunidade vive
sob regras duras, então não foi
possível irmos até lá, confiamos
os recursos e a contratação da mão
de obra à mãe da Kevellyn, assim
não temos muitas imagens além
das que nos enviaram.
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“

Quarto
depois da
reforma

Esperamos que essa valente
menina vença mais essa batalha.
Kevellyn, que nunca lhe falte
força e esperança!”

a

NOSSOS NÚMEROS

O

s 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.

120 famílias
cadastradas
recebendo
mensalmente
cestas básicas e
complementos
alimentares.

Mais de 12.000
presentes novos
doados durante
a Campanha
de Natal.

2.960 itens para
complemento
alimentar
entregues.

4.800 latas
de leite em pó
entregues.

Mais de 32
toneladas
de alimentos
entregues.

PAPAI NOEL - REPRESENTANTES

A

gradeço ao Nelson de
Souza, Sandro Cavalcante
e Sérgio Conceição de Rio das
Ostras que brilhantemente me
permitem “existir”. Cada um a sua
maneira, faz brotar os mais puros
sentimentos a cada encontro, em
todos os gestos. Seria impossível

realizar as visitas sem a doação
generosa de cada um deles e, a
cada novo ano, cumprem seu
compromisso com mais carinho,
amor e dedicação.
É uma honra ser representados
por vocês. Obrigado!
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FEIJOADA SOLIDÁRIA

R

ealizada uma vez por
ano com o intuito de
promover uma maior integração
entre os colaboradores, 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 evento, 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.

Em 2015, compareceram 386
pessoas ao evento, garantindo um
resultado super positivo.

R
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no dia 21 de maio, das 13h
às 17h, com a participação

A Feijoada Solidária é realizada no
Clube Monte Sinai, com o apoio
da administração do próprio,
que nos cede gratuitamente suas
dependências, localizado na
Rua São Francisco Xavier, 104
- Tijuca Rio de Janeiro – RJ
(www.clubemontesinai.com.br).

RIFA SOLIDÁRIA
ealizamos em 2015,
uma Rifa Solidária com
o objetivo de angariar recursos
para a compra de presentes para a
Campanha de Natal. Ao custo de
R$ 15,00 por cupom, foram
vendidos 1.000 números e o
prêmio foi um iPhone 6 de 16GB.
O vencedor foi o cupom de nº808,
correspondente ao número
sorteado pela Loteria Federal do
dia 14/11/15 e a vencedora foi a
jovem Ana Caroline Ramos de
Amorim. Um absoluto sucesso
que devemos repetir esse ano.

O evento ocorrerá este ano,

voluntária do showman Ênio
Baronne (www.facebook.com/
eniobaronne.baronne)
e a recreadora infantil
Camila Rocha.
Convites ao custo de R$50,00.
Feijoada inclusa, sendo doces
e bebidas à parte.

CAMPANHA NATAL O ANO TODO

C

significativa no número de
internações, uma melhor resposta
aos procedimentos médicos e
medicamentosos e aumento da
autoestima.

onsiste na distribuição
mensal de cestas básicas e
de complementos alimentares
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 sócioeconômicas. A manutenção da
campanha trouxe uma redução

Abaixo, as datas das entregas das
cestas básicas e de complementos
alimentares, feitas na Casa do
Papai Noel.

Famílias cadastradas do Instituto Benjamin Constant, Escola Francisco de Castro e demais assistidos.
Da letra A a L. Horário de Entrega: De 8 às 10h.
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Famílias cadastradas do Instituto Benjamin Constant, Escola Francisco de Castro e demais assistidos.
Da letra M a Z. Horário de Entrega: De 8 às 10h.
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Famílias cadastradas do Hospital Gafree Guinle e Fiocruz. Horário de Entrega: De 14 às 15h.
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Todas as Cestas Básicas e de Complementos Alimentares, assim como as Cestas de Natal, referentes ao mês
de dezembro de 2016, serão entregues a TODAS as famílias cadastradas nos dias 17 e 23 de novembro.
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CAMPANHA DE NATAL

E

ssa é a nossa missão, a razão
pela qual existimos! Consiste
na realização de visitas a escolas
para portadores de deficiências,
creches comunitárias, asilos e
hospitais pelo Papai Noel e suas
Renas, onde são distribuídos

INSTITUTO
BENJAMIN
CONSTANT

Quando o Amor se faz
presente, o coração se ilumina,
o sorriso aparece, os braços se
abrem e a magia acontece.
Então, o sonho se torna real
ao ponto de podermos tocá-lo.
É Natal!

8

milhares de presentes novos na
época que antecede o Natal. São
momentos de intensa emoção,
encontros únicos e recordações
permanentes.

ABRIGO
MÁRIO ALMEIDA

Como não se emocionar ao
receber o carinho sincero de
uma criança?

INSTITUTO
NACIONAL DE
EDUCAÇÃO DE
SURDOS

Quando os gestos substituem
as palavras, as emoções
ganham forma e nos tocam
com mais força e precisão.
O silêncio do auditório logo foi
substituído pelas batidas aceleradas
dos corações, pelo ritmo corrido
dos passos em busca do encontro.
Papai Noel chegou!
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CASA
GERIÁTRICA
SÃO MATEUS

“O que me preocupa não é o
grito dos maus. É o silêncio
dos bons.”
Martin Luther King

E

stava tudo pronto, os
presentes separados e o
coração repleto de amor e ternura
para o encontro com os idosos.
Mas, a violência e a ausência do
poder público que impera no Rio
de Janeiro fez mais uma vítima.
Com imensa tristeza e indignação,
somos obrigados a dizer: “Não
conseguimos!” Nossos corações e
mentes choram nesse momento a
dor dessa derrota!

Não conseguimos entregar
pessoalmente os presentes,
tivemos que entregar a um
funcionário do asilo que nos
encontrou em um ponto na
Avenida Brasil. Lamentável!
Consternado e solidário aos idosos
da Casa Geriátrica São Mateus,
peço que elevem seus melhores
pensamentos e sentimentos a eles.
Não os esqueçam, eles precisam
muito de nós.

Não conseguimos levar carinho,
ternura, solidariedade e amor aos
idosos, que esperavam ansiosos
pela visita do Papai Noel.
Decepcionante!

ESCOLA
ESPECIAL
FRANCISCO
DE CASTRO

Cada encontro é único
e especial, assim como
são as pessoas.
A alegria de quem chegava para
mais um encontro com o Papai
Noel era bem próxima a emoção
que o “Bom Velhinho” sentiu ao
receber muitos abraços!
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HEMORIO

Não importa a realidade do
lugar, nosso objetivo é e sempre
será levar alegria e esperança!
Em todos os locais, a chegada do
Papai Noel trazia um alento, uma
alegria. Independentemente da
idade, a magia brilhava nos olhos
e iluminava os corações.

CRECHE
CASULO
NOSSAS
CRIANÇAS

Onde sobra amor,
não falta alegria!
Sempre ressaltamos o ótimo
trabalho realizado com as crianças
da Creche Casulo, apesar dos
poucos recursos disponíveis e,
para nossa alegria, nada mudou.
Fomos recebidos pelas crianças
cantando e dançando, felizes pelo
novo encontro.
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LAR NOSSA
SENHORA DA
GLÓRIA

Para acreditar no sonho não
existe idade, basta trazê-lo
vivo no coração.
Ter a oportunidade de levar um
pouco de carinho e alegria a essas
pessoas que tanto já fizeram,
ouvir suas histórias, saber que se
prepararam para nos receber, só
nos incentiva a querer fazer mais
e melhor.

INSTITUTO
FERNANDES
FIGUEIRA

“Porque é com alegria que
se vive a vida!”
João Victor
Agradeço a todos que tão
generosamente nos receberam
e nos permitiram viver esses
momentos únicos e que tão
bem nos fazem.
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CASA DOS
VELHINHOS LUIZ
LAURENTINO
DA SILVA

Levar amor onde preciso for.
Essa é nossa missão!
O Expresso de Natal nos levou até
Casemiro de Abreu. Apesar das
dificuldades materiais, o espaço é
bem cuidado e os idosos também,
mas eles sentem e merecem uma
enorme necessidade de carinho,
atenção e amor.

INSTITUTO
NACIONAL
DE CÂNCER

Que se renove a vida, a cada
momento e em todo lugar!
A magia envolvia a todos e,
independentemente da idade,
a emoção era única.
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AGENDA DA CAMPANHA DE NATAL DE 2016

DEZEMBRO

DIA

DIA

DIA

DIA

DIA

DIA

DIA

DIA

DIA

14

2

Sexta-feira – 9h - Instituto Benjamin Constant
Av. Pasteur, 350 - Urca. Tels.: 3478-4496
Contato: Talita Milander. Visita às 122 crianças de 1 a 12 anos

3

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

4

Domingo – 9h - Casa Geriátrica São Mateus
Rua Fernando Lobo, 879 – Guadalupe. Tels.: 2450-2290 / 3106-8876
Contato: Cristina. Visita aos 42 idosos

6

Terça-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

7

Quarta-feira– 9h - Instituto Nacional de Educação de surdos – INES
Rua das Laranjeiras, 232 – Laranjeiras. Tels.: 2285-5107
Contato: Catarina Alves Badaue. Visita às 120 crianças de 1 a 12 anos

9

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

11

Domingo – 8h - 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

12

Segunda-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
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Quarta-feira – 9h – Escola Especial Francisco de Castro
Rua Paula e Souza, s / nº - Maracanã. Tel.: 2264-6198
Contato: Hiller. Visita às 106 crianças de 4 a 20 anos (múltipla deficiência)

DIA

15

Quinta-feira – 9h - Casa dos Velhinhos Luiz Laurentino da Silva
Rua Maria Ines, 259, Casimiro de Abreu – RJ. Tel.: (22) 2778-1496
Contato: Irmã Silvia Miquelina

DIA

15

Quinta-feira – 11h30 - Casa da Grete
Rio das Ostras
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Sexta-feira – 13h - Instituto Nacional de Câncer – INCA
Praça da Cruz Vermelha – Centro. Tel.: 3207-4873/3207-4547
Contato: Angélica Nasser/Monique Barros. Visita a todos os leitos de adultos e crianças

DIA

AGRADECIMENTOS DO PAPAI NOEL

O

ano de 2015 nos trouxe
inúmeros desafios,
principalmente materiais, mas
também mostrou o quanto
estamos unidos e certos de nosso
compromisso. Passamos por
momentos difíceis, onde nossos
sentimentos foram testados ao
máximo, mas ficamos firmes em
nosso propósito. Sofremos perdas
irreparáveis, como a partida de
nosso guerreiro João Victor, quase
fomos impedidos de completar
a Campanha de Natal quando
a violência urbana nos impediu
de chegar à Casa Geriátrica São
Mateus, mas transformamos
a dor em força, a indignação
em coragem, a dificuldade em
incentivo e realizamos a melhor
Campanha de Natal já realizada
pela Casa do Papai Noel! Sem
desmerecer o trabalho realizado
nos anos anteriores, mas

conseguimos traduzir e transmitir
em ações os nossos pilares que são:
amor ao próximo, solidariedade,
respeito e união. Era maravilhoso
ver o brilho nos olhos de cada
uma das Renas, a emoção à flor
da pele, a alegria e satisfação
ao final de cada visita. Nunca
foi tão especial nos ouvir dizer
“conseguimos”. E vou mostrar, a
seguir, os motivos do nosso sucesso.
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PRESENTES

U

m de nossos principais
lemas é “Qualidade é
respeito!” e levamos isso muito a
sério. Por isso, cada um dos mais
de 12.000 presentes doados foram
escolhidos e preparados com
muito carinho, atenção e cuidado,
para que chegassem a quem de
direito repletos de magia, amor
e gratidão. Apesar de serem
materiais, cada presente leva um
pouco de nós, pois tentamos
imprimir ali nossos reais desejos
de esperança, felicidade e amor.
Todos os presentes entregues
durante a Campanha de Natal são
novos e alguns acabam fazendo
mais sucesso que outros.
Juntos a estes entregamos
ainda outros tantos presentes,
iluminando e aquecendo os
corações de quem os recebiam.
São eles: carros, bonecas, ursos,
caminhões, celulares, brinquedos
sonoros (indicados aos portadores
de deficiência visual), educativos
e com iluminação (indicados aos
portadores de deficiência auditiva).
Papai Noel precisa estar atento aos
detalhes, pronto para transformar
o desejo de cada coração em
realidade, tornando único e
inesquecível o Natal de cada
pessoa que o recebia.
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Novidade que trouxe um
brilho extra aos olhares:

Kits com produtos de higiene
e beleza doados pela Alfaparf.

Itens que não podem faltar:

O relógio que fala as horas, idéia trazida para os
alunos do Instituto Benjamin Constant em 2011.

As bolas de guizo, sucesso absoluto
junto aos deficientes visuais.

Os relógios para os jovens e adultos,
com versões feminina e masculina.

Os kits para recém-nascidos e os
enxovais para homens e mulheres.

Chapéus e bonés, muito úteis aos
pacientes em tratamento contra o câncer.

Lenços para cabeça, para trabalhar a
autoestima de meninas e mulheres em
tratamento contra o câncer.

Radinhos à pilha, sucesso absoluto
em asilos e hospitais.

Os bonecos dos Minions, traziam sorriso
imediato, ideia da Rena Paulão.

COLABORADORES

LOCAIS VISITADOS

Nosso trabalho seria muito
mais penoso se não contássemos
com o apoio e a parceria de
nossos colaboradores. 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 abriram
suas portas e permitiram nossa
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 chegar 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.

VISITADOS E ASSISTIDOS

A

gradeço 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 deram a
imensa alegria de participar de
suas vidas, conhecer suas histórias,
compartilhar sentimentos e
sonhos, tornando possível a
realização da magia que nos move
e encanta a todos que se permitem
acreditar.

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 Papai Noel
e nos dão a oportunidade de fazer
um pouco mais, nos ensinam com
suas histórias de vida, nos ajudam
a melhorar como pessoas e a
realizar um trabalho digno e melhor.

A cada profissional, familiar e
acompanhante que tivemos a
chance de conhecer e abraçar.
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RENAS

N
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em sempre temos a
dimensão real do trabalho
feito para alcançar o tão esperado
resultado. É preciso preparação,
empenho, doação e muito
trabalho para que tudo fique
perfeito, para que cada pessoa
sinta o quanto é especial para nós.
E nada disso existiria sem elas,
minhas adoradas Renas.

surgem, não se omitem diante
das dificuldades, acolhem como
suas as adversidades enfrentadas
pelos acolhidos. Emocionam-se
com um agradecimento sincero,
mas não vivem em busca de
reconhecimento. Entendem
a importância de não tecer
julgamentos, mas não se furtam
a aconselhar quando necessário.

gratidão a compartilhar, que quero
que saibam que se aqui não estão,
certamente possuem espaço cativo
em meu coração. A todos, sem
exceção, o meu muito obrigado!

São elas que recepcionam
todos que buscam acolhida
na Casa do Papai Noel, que
pedem, buscam, arrecadam e
organizam todas as doações,
que preparam os kits e enxovais
ao longo do ano, que montam
e entregam as cestas básicas e
de complementos alimentares,
que separam os presentes antes
de cada visita, quem primeiro
chegam e preparam tudo para a
chegada e a visita do Papai Noel
e as últimas a sair. Enfim, são
elas as reais responsáveis por cada
vitória alcançada e pelo apoio
nos mometos difícies. Muitas
abrem mão de dias de férias, de
momentos junto aos familiares,
de horas de lazer, para fazer
o bem a pessoas que sequer
conhecem, pelo simples desejo
de fazê-lo. Procuram sempre
alternativas aos desafios que

Assistem com generosidade,
mas não permitem que as usem.
São generosas, solidárias, justas
e determinadas. Juntas, formam
uma linda família, a minha
família, a Família Noel.
Recebam minha sincera gratidão,
pois sem vocês eu nada seria, eu
não mais existiria, tudo perderia
o sentido. Somente juntos
manteremos viva a magia do
Natal, a certeza da continuidade
do nosso trabalho, o sucesso de
nossas ações.

Papai Noel.

Caso tenha esquecido de
mencionar alguém, peço que me
desculpem, mas a forte emoção
pode causar alguns pequenos
lapsos. Porém, são tantas e tão
especiais as pessoas que me
cercam, que me acompanham ao
longo dos anos, que não param
de chegar. É tanta felicidade e

Nosso trabalho completou 40
anos em 2015 e provou que juntos
somos melhores, maiores e mais
fortes!

Nosso trabalho
completou 40 anos
em 2015 e provou
que juntos somos
melhores, maiores
e mais fortes!
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UM NATAL POR ANO
JÁ DÁ MUITO
TRABALHO.
IMAGINA 365.
Na Casa do Papai Noel, é natal o ano inteiro.
Para realizar sonhos todos os dias, precisamos
da sua a juda. Sonhe. Doe. Participe.

E VOCÊ PODE AJUDAR
DE VÁRIAS MANEIRAS.
ABRA SEU CORAÇÃO
E VEJA COMO:

Através de depósito bancário:
Instituto de Apoio e Assistência
Social Casa do Papai Noel

No próprio instituto:
Rua Isidro de Figueireido, 17
Casa 2 - Maracanã - RJ

Banco Itaú
Agência: 0496
Conta: 28201-3

Telefone:
(21) 3891-4000

Ou cadastre-se para receber
mensalmente um boleto
bancário com o valor desejado,
através do e-mail:
instituto@papainoel.org

Site:
www.papainoel.org
Entre em contato e
faça-nos uma visita.
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CNPJ: 07.516.814/0001-22

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 a judar:
• 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.

