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“Para realizar sonhos, basta seguir na sua direção, sem permitir que medos e 
obstáculos te impeçam de prosseguir! Tudo é possível para quem acredita e busca.” 

 
Grete 
As duas últimas semanas de agosto de 2019, ficarão marcadas pelas importantes conquistas 
realizadas por Grete, nossa menina de ouro.  
A primeira vitória alcançada foi a realização da prova do Encceja para conclusão do Ensino 
Fundamental. Vale dizer que a prova foi realizada em uma escola municipal e isso, para Grete, 
já representa um obstáculo a mais, pois precisa ficar constantemente deitada de bruços e assim 
se desloca e realiza todas as tarefas. Isso a desanima? Nem por um instante e ainda torna suas 
conquistas ainda mais valiosas. Vejam sua alegria e a força que investe para alcançar seus 
objetivos. 

 
A segunda, e não menos importante, vitória foi alcançada durante a Bienal do Livro do RJ, 
quando um exemplar de seu livro “Contos de Grete” foi entregue a grande escritora Nélida 
Piñon, primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, que emocionada 
ao conhecer um pouco da história de Grete, gravou uma singela mensagem em vídeo 
agradecendo pelo livro e incentivando-a a prosseguir. Um incentivo valioso e único para nossa 
querida e promissora escritora. 
 
Grete espera o resultado da prova do Encceja para, no próximo ano, tentar a conclusão do 
Ensino Médio e seguir em busca de seu objetivo maior, cursar uma faculdade de Letras. Agora é 
esperar pelas fotos da formatura ou alguém tem dúvida de que ela chega lá? É esperar e 
celebrar. 
 
A história da Grete, sua força, coragem e determinação, seu sorriso constante e a pureza 
estampada no olhar, levam todos que a conhecem a se emocionar e perceber a potência de vida 
que abriga em seu corpo frágil. Sua imensa perseverança é associada a uma constante 
inquietude que a faz sempre buscar a superação dos obstáculos e novas conquistas. Alguém 
para ter sempre na lembrança e no coração, nos incentivando a lutar por nossos sonhos e ideais. 
 
 

E as notícias boas não param por aqui... 
 

http://www.papainoel.org/
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Pedro 
Pedro e sua família são assistidos pela Casa do Papai 
Noel desde que ele tinha 04 anos de idade. Hoje, aos 
19 anos, após concluir o ensino médio, se deparou 
com a dura realidade ao buscar uma oportunidade no 
mercado de trabalho. A falta de oportunidades e o 
dia a dia repleto de descaminhos na comunidade 
onde reside, era uma constante preocupação de 
todos que viram o menino crescer e torcem por um 
futuro diferente para ele. Então, uma oportunidade 
lhe foi oferecida e ele a abraçou. A Holográfica 
precisava contratar uma pessoa no programa Jovem 
Aprendiz, ele precisava trabalhar. Um dos requisitos 
é fornecer em um curso de capacitação. Para alegria 
de todos, foi oferecida uma vaga no curso de Auxiliar 
de Operações Em Logística pelo sistema Firjan/Senai. 
O curso tem duração de 10 meses, tempo em que 
durará seu contrato de trabalho na Holográfica, mas 
esperamos entregar um profissional com grandes possibilidades no mercado. Mas, não tem 
moleza não, Pedro terá que cumprir sua rotina de trabalho e se aplicar no curso. Não se trata de 
favor, mas de uma oportunidade visando sua formação profissional, bem como lhe incutir 
valores fundamentais a uma pessoa de bem. Que este seja o primeiro passo para um futuro 
digno e repleto de conquistas e realizações. Força Pedro! Estamos todos na torcida. 
 
A Casa do Papai Noel tem muita alegria em compartilhar histórias como essas, pois além da 
gratidão por participar, temos a alegria de saber que ajudamos a construir novos caminhos. As 
ações desenvolvidas pelo Instituto, vão muito além de distribuir cestas básicas e presentes no 
Natal, buscamos fazer com que nossos assistidos percebam o quanto suas vidas importam. 
Ressignificar suas lutas, incentivá-los a recomeçar sempre que possível e dar-lhes apoio, carinho 
e conforto para que não se permitam desistir. Acreditamos que a vida é o maior e mais valioso 
presente e valorizá-la um dever de todos.  
 
Projeto Renovando Espaços 
Recebemos um belo presente, na 2ª semana de agosto, do Projeto Renovando Espaços que 
organizou todos os itens do Bazar do Noel, deixando tudo mais funcional e visualmente limpo. 
Tudo devidamente separado e pronto para atender melhor aos nossos assistidos. A Casa do 
Papai Noel agradece imensamente por esse gesto de apoio, solidariedade e afeto.  
Instagran - @proj.renovandoespacos  site - www.projetorenovandoespacos.com.br  
 
SENAI Friburgo 
A unidade do SENAI/FIRJAN de Nova Friburgo, através de uma iniciativa de seus funcionários e 
alunos, sensibilizados com o pedido feito por um jovem local para consertarem seu andador, 
produziram novos andadores, que foram encaminhados para doação. A Casa do Papai Noel 
recebeu 03 unidades que já foram entregues a nossos assistidos. Uma iniciativa generosa que 
merece ser divulgada e copiada. Agradecemos por estarmos entre as entidades agraciadas. 
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Para encerrar nosso informativo, nada melhor que listar os aniversariantes do mês de setembro 
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 - Paulão e Vanessa Brígido 
09 - Luiz Fernando, Alessandra e Carol Braga 
11 - Nicole 
14 - Lucas (Rio das Ostras) 
18 - Ivanilza e Maria Lurdes 
19 - Beatriz Alves (Star) 
20 - Daniel Adão e Wagner (Rio das Ostras) 
22 - Malu 
23 - Bira (Rio das Ostras) 
24 - Luciano Cordeiro 
26 - D. Miriam Nunes 
27 - Euclides 
28 - Magali 
29 - Leandro Martins e Leila Costa 
 

 

“Juntos somos mais fortes e podemos muito mais!” 

 
Até a próxima! 

 
Abraços, 

Papai Noel. 
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