“A alegria de se saber que se importam com você.”
Para os idosos residentes da Casa dos Velhinhos Luiz Laurentino da Silva, localizada em
Casemiro de Abreu, o melhor presente é perceber o quanto são importantes e receber todo o
carinho e a atenção que tanto merecem.

Chegamos com os corações repletos
de bons sentimentos e procuramos
passá-los aos idosos que ali vivem e
nos deram uma gentil acolhida.
Muitas são as dificuldades por eles
enfrentadas, mas nenhuma se
compara a ausência daqueles que lhes
são caros. Trazemos a gratidão pela
oportunidade de levar a Magia de
Natal a estes corações e por saber
que ali eles possuem amparo, cuidado
e proteção.
Instituto de Apoio e Assistência Social Casa do Papai Noel
Rua Isidro de Figueiredo, 17 – casa 02 – Maracanã/RJ.
Tel.: 21 3891-4000 (Ivo Daflon). www.papainoel.org - instituto@papainoel.org
Banco Itaú – Ag. 0496 – C/c 28201-3 – CNPJ: 07.516.814/0001-22

“A verdadeira mudança é a que ocorre dentro de você, basta acreditar que
é possível para tudo acontecer!”
A Campanha de Natal vai até Rio das Ostras onde uma grande guerreira espera pelo Papai Noel
e quando ele chega a Casa da Grete, todos refletem a mais pura felicidade.

Grete e sua família mostram que não há limites quando lutamos por uma vida mais feliz,
independente dos limites a superar. Cada dia que passa, temos mais motivos para nos orgulhar
desta pequena escritora, que reescreve a própria história dia após dia.
A todos que tornaram esses momentos possíveis, um sincero e emocionado agradecimento.
Família Noel, onde quer que formos juntos, sempre seremos mais fortes. Conseguimos!!!

Abraços,
Papai Noel.
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