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O Instituto de Apoio e Assistência Social 

Casa do Papai Noel atua há 44 anos e 

tem como missão propagar a solidariedade, 

a generosidade e o amor ao próximo, inde-

pendente de rótulos. Sempre buscamos 

incentivar uma atitude conciliadora, dignifi-

cante e harmoniosa entre as pessoas. Temos 

como premissa a tolerância, lembrando 

a todos que: não tragam no olhar o filtro 

da censura, olhem o outro com benevo-

lência. Não ouçam apenas a sua própria 

voz, permitam que o outro expresse as suas 

ideias e os seus sentimentos. Não vistam 

armaduras, estejam livres para acolher, 

abraçar e receber. Não se percam com 

verdades e conceitos imutáveis, estejam 

SOBRE
A NOSSA
CASA
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abertos ao novo, a mudanças, a renovação. 

Permitam-se amar ao outro, mesmo que 

sejam diferentes, que tenham opiniões 

divergentes. Aprendam a respeitar a tudo e 

a todos, inclusive o direito de serem vocês 

mesmos. Não percam tempo com julga-

mentos, rupturas, mágoas e sentimentos 

negativos. Sejam, antes de tudo, o bem que 

desejam receber e desfrutar. Sejam Natal o 

ano inteiro e iluminem a tudo e a todos, por 

onde passarem. Assim, farão de suas vidas 

o melhor, o mais valioso e perfeito presente. 

Desejamos a todos um excelente 2019, 

repleto de sucessos, novos caminhos e reali-

zações. Agradecemos pela sua participação!
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NOSSOS
NÚMEROS

As ações realizadas pela Casa do Papai

 Noel são fruto de muito trabalho, 

empenho e solidariedade. Não possuímos 

fontes de receita. Os números, a seguir apre-

sentados, só puderam ser alcançados graças 

10.000
Mais de

presentes novos doados 
durante a Campanha de Natal.

3.780
latas de leite em pó Ninho
integral entregues.

25
Mais de

toneladas de alimentos
não perecíveis entregues.

890
itens para complemento
alimentar entregues.

82 famílias cadastradas recebendo mensalmente
cestas básicas e complementos alimentares.
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às doações recebidas de nossos voluntários 

(Renas) e colaboradores. Quanto maior for 

nossa rede de solidariedade, melhores serão 

os resultados alcançados. Em 2018, tivemos 

grandes conquistas:
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FEIJOADA SOLIDÁRIA

Realizada 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. Isso nos permite reverter o lucro 

obtido com a venda dos convites, dos doces e 

das bebidas na compra dos presentes que 

serão distribuídos na Campanha de Natal. 

A Feijoada Solidária é realizada no Clube 

Monte Sinai, localizado na Rua São Francisco 

Xavier, 104 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ. 

Neste ano, o evento será realizado no dia 

18 de maio, das 13h às 17h, com a partici-

pação voluntária do showman Ênio Baronne 

(www.facebook.com/eniobaronne.baronne) 

e ingresso ao custo de R$ 60,00 (feijoada 

inclusa, sendo doces e bebidas à parte).

Nosso agradecimento especial à adminis-

tração do Clube Monte Sinai que nos apoia 

há anos, cedendo parte de suas instalações. 

A generosidade é um ingrediente a mais e 

torna a festa muito melhor.

Ivo Daflon (Papai Noel) junto
à diretoria do Clube Monte Sinai.
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RIF  SOLIDÁRIAA

Anualmente, realizamos uma RIFA SOLIDÁRIA

 com o objetivo de angariar recursos para a 

compra de presentes para a Campanha de Natal. 

Em  2018,  o prêmio foi um  IPHONE 8S. O vencedor 

foi o cupom de nº 980, correspondente ao número 

sorteado pela Loteria Federal do dia 12/11 e a 

vencedora foi Deolinda Santos.

Em 2019, ao custo de R$ 20,00 por cupom, serão 

vendidos 1.000 números e o prêmio será um 

IPHONE XS 64GB Prata. O sorteio será no dia 

16/11 pela Loteria Federal.

Uma ação que consiste na distribuição mensal 

de cestas  básicas e de complementos alimen-

tares às 82 famílias cadastradas. Essas famílias são 

formadas por pessoas soropositivas, portadores 

de doenças crônicas e incapacitantes, e portadores 

de deficiências físicas e intelectuais com graves 

dificuldades socioeconômicas. A manutenção da 

campanha trouxe uma redução significativa no 

número de internações, uma melhor resposta aos 

procedimentos médicos e medicamentosos e o 

aumento da autoestima. Na página seguinte, veja as 

datas das entregas das cestas básicas e de comple-

mentos alimentares feitas na Casa do Papai Noel.

CAMPANHA NATAL O ANO TODO
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AGENDA ANUAL
ENTREGAS DAS CESTAS BÁSICAS

E DE COMPLEMENTOS ALIMENTARES

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

assistidos. Da letra A a J. Horário de Entrega: de 8 às 10h.

JAN

16

FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV

20 20 17 22 12 17 21 18 23 -

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

assistidos. Da letra K a Z. Horário de Entrega: de 8 às 10h.

JAN

23

FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV

27 27 24 29 19 24 28 25 30 -

Famílias cadastradas do Hospital Gafree Guinle e Fiocruz. 

Horário de Entrega: de 14 às 15h.

JAN

17

FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV

21 21 18 23 13 18 22 19 24 -

Todas as cestas básicas e de complementos alimentares, assim como as cestas especiais de 

Natal, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2019, serão entregues em novem-

bro, em data a definir.
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CAMPANHA DE NATAL

INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT - IBC
“Para tornar o real, basta acreditar que é possível.”

Essa é a nossa missão, a razão pela qual existi-

mos. Consiste na realização de visitas a escolas 

para portadores de deficiências, creches co-

munitárias, asilos e hospitais pelo Papai Noel 

e suas Renas, onde são distribuídos milhares 

de presentes na época que antecede o Natal. 

Veja e sinta um pouco do muito que vivencia-

mos em cada local visitado.
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HEMORIO
“Espalhando amor, semeando esperança e colhendo sorrisos.”

CASA DA GRETE
“A verdadeira mudança é a que ocorre dentro de você, 
basta acreditar que é possível para tudo acontecer.”
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INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS - INES
“Quando gestos falam mais que palavras.”

CRECHE CASULO NOSSAS CRIANÇAS
“Mostrar que sonhos podem virar realidade torna a infância 
mais saudável e traz mais esperança no futuro.”
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LAR NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
“A magia de Natal é capaz de levar todos de volta à infância.”

ABRIGO MÁRIO ALMEIDA
“Pequenos corações transbordando uma imensa felicidade.”
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ESCOLA ESPECIAL FRANCISCO DE CASTRO
“Quando há amor, todo momento é único, verdadeiro e especial.”

CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
“A alegria de saber que se importam com você.”
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INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA - IFF
“Quando se luta pela vida, cada vitória é um pequeno milagre.”
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INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER - INCA
“Onde a vida se reinventa a cada segundo, todo instante é mágico e todo encontro inesquecível.”
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N ós, da Casa do Papai Noel, acreditamos 

na magia de Natal, em sua força, no 

seu poder transformador e na sua pereni-

dade. Temos a convicção de que, quando 

nos permitimos tocar por essa energia, nos 

tornamos parte dela e a levamos conosco 

por onde formos. 

Em 2012, na visita feita ao Instituto Fernandes 

Figueira na Campanha de Natal, havia uma 

bebê muito frágil no berçário recebendo 

cuidados intensivos de todos os funcionários. 

Nascida prematura, com menos de 1kg, foi 

deixada ali por sua mãe biológica. Uma deli-

cada menina lutando bravamente pela vida. 

Com muito carinho, as enfermeiras a vestiram 

MAGIA DO NATAL

com uma roupinha de Natal e insistiram para 

que o Papai Noel a segurasse em suas mãos. 

Pedido realizado. Ouvimos um emocionado 

Papai Noel dizer àquela menininha o quanto 

ela era especial. Que acreditava em sua recu-

peração, que tinha a certeza de que havia uma 

família aguardando para lhe dar todo o amor 

e cuidado que merecia. Que não desistisse 

de lutar. A bebê o olhava como se absorvesse 

cada uma das suas palavras. Ela voltou à incu-

badora e a visita prosseguiu. Em 2018, rece-

bemos notícias desse bebê e sua história é de 

fazer o coração acelerar. A mãe biológica era 

soropositiva, não fez pré-natal e não tomou 

os retrovirais, mas a bebê não nasceu com o 
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vírus. Passou 67 dias na UTI, teve sangramento 

cerebral, mas não restou nenhuma sequela.

Sua luta pela vida a aproximou da enfermeira 

Lilia, que a adotou com seu marido Ênio, 

ganhando a merecida e amorosa família. Deles 

ganhou o lindo nome de Maria Clara. Até aqui, 

já temos muitos motivos para comemorar, 

mas a vida reservava mais surpresas para 

Maria. Próximo ao Natal do ano passado, a 

mãe de um amiguinho da creche viu na aula de 

judô do filho um menino muito parecido com 

a Maria e resolveu buscar mais informações. 

Após descobrir que ele havia sido adotado, 

as famílias se contataram e foi confirmada a 

ligação genética: eles realmente eram irmãos. 

Agora convivem juntos e seguem fortes, felizes 

e muito amados. Alguém poderia duvidar que 

há magia nessa história? Nós temos certeza. 

Aquela bebê com pouquíssimas chances de 

vida, desafiou as probabilidades, enfrentou as 

incertezas, venceu os obstáculos e ganhou a 

oportunidade de viver uma vida plena e feliz. 

Maria Clara nos prova que vale a pena acre-

ditar. Aliás, é preciso crer que tudo é possível. 

Isso é inspirador, é mágico, é o verdadeiro 

significado do Natal.
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Uma pessoa se torna especial não apenas 

por seus resultados e conquistas, mas pela 

nobreza de seu caráter e de suas ações. Conta-

remos a história de uma família muito especial, 

unida pelo amor. Elisângela Sodré é uma mulher 

batalhadora, separada e desempregada. Para 

manter a casa humilde e seus dois filhos, José 

Marcos (de 4 anos) e Maria Elisa (de 12 anos), 

a moradora de um conjunto habitacional em 

Senador Camará vende doces e salgados 

como forma de sustento da casa. Até aqui, sua 

história é parecida com a de milhares de outras 

mulheres, mas o que a difere? Seus dois filhos 

são portadores de necessidades especiais e 

AMOR QUE UNE E TRANSFORMA

protagonistas de histórias emocionantes. Ao 

conhecê-las, passamos a admirar ainda mais 

a luta dessa mãe. 

O pequeno José possui múltiplas deficiências 

e uma saúde extremamente delicada, levan-

do-o a sucessivas internações, sempre acom-

panhado por sua mãe. Já admirávamos a dedi-

cação de Elisângela, mas ao conhecer a origem 

dessa relação “mãe e filho”, nossos sentimentos 

dobraram. José não é seu filho biológico. Foi 

abandonado no banco de um ônibus, com 

apenas cinco dias de vida. 
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Ao ser encontrado por Elisângela, foi levado 

ao Hospital Jesus, onde seus problemas de 

saúde vieram à tona. Nesse momento, muitos 

pais desistem da guarda e abandonam suas 

crianças por medo e muitos outros motivos. 

Na esmagadora maioria das vezes, elas jamais 

terão um lar e um colo. Elisângela embalou 

José em seus braços e o adotou com o apoio 

do hospital. O pequeno conseguiu um lar e 

ganhou uma irmã, Maria Elisa. Uma menina 

especial, que nasceu com uma deficiência 

auditiva e uma complicação renal. Desde muito 

nova, enfrenta limitações físicas e financeiras. 

Mas sempre foi uma boa filha, menina doce e 

educada. Estudiosa, desenvolveu desde muito 

nova uma paixão especial: um amor incondi-

cional pelos livros. 

Nas suas visitas à Casa do Papai Noel com sua 

mãe, não olhava para roupas ou brinquedos, 

se importava apenas com os livros. Sua paixão 

despertou a atenção das Renas (voluntários) e 

elas passaram a separar doações para Maria. 

Na escola, em uma conversa com a professora, 

surgiu um novo desejo: criar uma biblioteca. 

Mas como começar? Teria livros suficientes? 

Começou o projeto com cerca de 30 títulos, como 

eram na maioria infantis, resolveu disponibili-

zá-los para crianças vizinhas. Na calçada da sua 

casa, sem mesas ou cadeiras, colocava as crianças 

sentadas no meio-fio e emprestava seus livros. 
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Além disso, lia para aquelas que não sabiam. 

Assim, surgiu a Biblioteca da Maria Elisa.

Nossas Renas também doaram para Maria: 

livros, mesas, bancos, materiais de desenho 

e pintura, um quadro-negro e giz. Mas ainda 

faltava uma estrutura para o seu projeto ficar 

completo. Então, sua mãe teve uma ideia: 

comprar um carrinho (parecido com os de 

lanches) e criar uma biblioteca móvel. Mesmo 

com todas as dificuldades financeiras, conse-

guiu comprá-lo. A Biblioteca ganhou rodas e 

foi mais longe. Além de oferecer livros, Maria 

começou a ensiná-los a ler também. E, com a 

chegada de mais títulos, passou a ser frequen-

tada por jovens, adultos e idosos. 

Se lembra da deficiência auditiva que falamos 

lá no início? A Dra. Cláudia Fonseca Vitoriano, 

especialista em áudio, conseguiu um aparelho 

de última geração para Maria. A vida ganhou 

novos acordes para nossa menina e a doutora 

a nossa gratidão. Nossa pequena bibliotecária 

tem planos e sonha com um ensino melhor 

para todos. Caso possam e queiram ajudá-la, 

basta entrar em contato com a Casa do Papai 

Noel que faremos a ponte entre vocês.

A Casa do Papai Noel se reserva o direito de 

não acreditar em impossibilidades, mas em 

reconhecer que muitos enfrentam realidades 

árduas, imensos obstáculos e momentos de 

desalento. Por isso, buscamos estar próximos 

aos nossos assistidos, para que histórias como 

essa venham à tona e nos ajude a provar que 

vale a pena. Vale sonhar, insistir, investir, acre-

ditar, realizar e recomeçar sempre que preciso.

Nossa imensa gratidão à essa família.



DIA 29 • SEXTA-FEIRA • 9H
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT
Av. Pasteur, 350. Urca. Tels.: 3478-4496
Contato: Talita. Visita às 122 crianças
de 1 a 12 anos.

DIA 03 • 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 • SEXTA-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 07 • 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 08 • DOMINGO • 9H 
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 10 • 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. 

AGENDA DA CAMPANHA
DE NATAL DE 2019

NOVEMBRO

DEZEMBRO

DIA 11 • 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
(múltiplas deficiências). 

DIA 13 • 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 15 • DOMINGO • 9H
CASA GERIÁTRICA SÃO MATEUS 
Rua Fernando Lobo, 879 - Guadalupe.
Tels.: 2450-2290 / 3106-8876.
Contato: Cristina. Visita aos 42 idosos. 

DIA 17 • TERÇA-FEIRA • 9H • CASA DOS
VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
Rua Maria Inês, 259, Casimiro de Abreu - RJ. 
Tel.: (22) 2778-1496. Contato: Irmã Valquíria. 
Visita aos 56 idosos.

DIA 17 • TERÇA-FEIRA • 11:30H
CASA DA GRETE. 
Rio das Ostras.

DIA 18 • QUARTA-FEIRA • 9H • 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. 
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