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“Espalhando amor, semeando esperança, colhendo sorrisos.” 
 

Visitar um hospital sempre traz uma dose extra de ansiedade, pois o desafio do Papai Noel é 
levar a Magia de Natal a todos sem ignorar a dificuldade que enfrentam. Mas, quando o 
propósito é sincero, tudo caminha para um resultado positivo e foi assim no Hemorio.  
 

A força do amor transforma o ambiente e o enche de alegria e esperança. É Natal! 

 
 

Para viver esse encontro mágico não existe idade ou lugar, basta abrir o coração e se deixar 
levar... 
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Sabe aquele carinho inesperado? O afago tão desejado? Pois é, são esses os presentes que 

tornam cada encontro único e inesquecível. 
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Nem todos estavam 
internados, mas se era paciente 

e estava no Hemorio, 
participava também...  

 
 

O Natal é para todos! 
 
 

Foram momentos que ficarão 
guardados, para sempre, em 

todos os corações. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Temos muito a agradecer a todos que 
trabalham e dão o seu melhor no 

Hemorio, nos receberam com imenso 
carinho e respeito e tornaram possíveis 

todos os maravilhosos momentos ali 
vividos. 

Vale ressaltar as assistentes sociais 
Alessandra e Mayara que 

acompanharam tudo de pertinho. 
 
 
 
 

 
Família Noel, repletos de alegria e gratidão dissemos 

mais uma vez: “Conseguimos!” 
Até a próxima! 

Papai Noel. 
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