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“Levar carinho e gentileza a quem já fez tanto por outros, é parte do presente.” 
 
Os idosos da Casa dos Velhinhos Luiz Laurentino da Silva, em Casemiro de Abreu, merecem todo 
o carinho que pudermos levar e o Papai Noel busca passar muita alegria em sua visita. Muitos 
não recebem visitas e saber que são lembrados os tocam profundamente. E não faltou carinho... 

 
Todo idoso merece receber respeito, carinho, proteção e uma moradia digna, para que possam 
se sentirem felizes, amparados e valorizados. Por estes e outros motivos que ficamos felizes e 
agradecidos pelos momentos vividos e nos comprometemos a retornar, levando toda a magia, 
beleza e solidariedade presente na Magia de Natal. 
 

 
Seguimos com a Campanha de Natal, em direção a outro importante compromisso... 
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“Um exemplo de força, coragem e superação. Essa é a Grete!” 
 
 Grete é uma pessoa muito especial para todos que tem a alegria de lhe conhecer. É um 
verdadeiro exemplo de resiliência, pois não permite que suas limitações a impeçam de lutar e 
alcançar seus sonhos. Esse ano, Grete passou na prova do Encceja, dando mais um passo rumo 
ao sonho de cursar uma faculdade. Papai Noel foi recepcionado pela sua princesa, seus 
familiares e muitas crianças. A festa foi animadíssima. 

 
“Agradeço a todos que tornaram possível minha visita a Casemiro de Abreu e a Rio das Ostras. 
Poder levar a Magia de Natal a pessoas tão especiais, justifica todo o trabalho, empenho e 
cooperação envolvidos. Podemos estar distantes fisicamente, mas permanecemos unidos pelo 
coração e bons sentimentos. Juntos somos mais fortes e fazemos muita diferença!” 
 

Até breve, 
Papai Noel. 
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