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Informativo de Outubro 
 
 
Celebrando o Amor com Solidariedade 
Toninho (Grupo Telhado Branco) e Tilde celebraram 50 anos de casamento com muito amor, 
alegria e solidariedade. Pediram como presente que os convidados doassem latas de leite em 
pó, no que foram prontamente atendidos. Todas as latas arrecadadas foram doadas para a Casa 
do Papai Noel e serão recolhidas ainda esta semana. Uma maneira de contribuir com nosso 
trabalho e ainda envolver outras pessoas. Um gesto a ser apreciado, divulgado e repetido. 
Ao querido casal nossos votos de felicidade e longevidade, para que possam celebrar por muitos 
anos adiante a vida e o amor. Muito obrigado por nos fazerem presentes em um momento tão 
especial.  
 
E por falar na Casa do Papai Noel... 
Faltam apenas 60 dias para o início da Campanha de Natal da Casa do Papai Noel! Acha muito? 
Pois, passa em um piscar de olhos. Nossos corações já batem mais acelerados, nossos sorrisos 
aparecem com mais frequência e o olhar traz um brilho mais especial. Ainda temos muito 
trabalho a fazer, detalhes a acertar, presentes a comprar, mas a magia já se faz mais presente e 
renova a nossa energia. Já é Natal na Casa do Papai Noel. Celebre, acolha, participe! 
 
 
 
 
 
Para encerrar nosso informativo, nada melhor que listar os aniversariantes do mês de outubro 
e desejar que celebrem a data com a máxima alegria e cercados de amor e afeto. Desejando 
uma vida repleta de saúde, felicidade e sucesso. 
 
Aniversariantes 
03 - Vera Josias  
06 - Simone e Armindo  
07 - Daniel Aspira  
11 - Amanda  
14 - Selma  

15 - Luana  
18 - Terezinha  
21 - Deolinda  
22 - Claudia (Jayme)  
24 - Dr. Penteado  

27 - Toninho (Telhado 
Branco)  
29 - Jorge Bandeira Mello  
30 - Cacá e Kelly

 
 
 

Até a próxima! 
 

Abraços, 
Papai Noel. 

 

Juntos somos mais fortes! 
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