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Informativo de Fevereiro 
 
Estamos iniciando mais um ano, cientes de que há muito trabalho a fazer, mas felizes por 
continuarmos a fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Vejam nossos números em 2019: 
✓ São 82 famílias cadastradas recebendo mensalmente cestas básicas e cestas de 

complementos alimentares. 
✓ Doamos mais de 25 toneladas de alimentos não-perecíveis, 4000 latas de leite em pó Ninho 

integral e cerca de 1100 itens para complemento alimentar. 
✓ Distribuímos mais de 12000 presentes novos durante a Campanha de Natal. 
 
Esses resultados só foram possíveis, graças ao apoio e a participação de todos que formam a 
Família Noel. Uma família diferente, que se formou e permanece ligada por laços de amor, 
respeito e solidariedade. Para continuarmos a atender quem nos procura e nos permite 
compartilhar suas lutas diárias, temos que permanecer unidos e comprometidos. Afinal, 
somente juntos somos capazes de tornar sonhos em realidade e manter viva a magia do Natal. 
Assim, vale lembrar que: 
✓ A campanha Natal o Ano Todo precisa de doações o ano inteiro dos itens que compõem as 

cestas básicas e as cestas de complementos alimentares. 
✓ A Casa do Papai Noel trabalha somente com o apoio de voluntários, tornando a participação 

de todos, determinante para a continuidade das ações desenvolvidas. 
✓ A Feijoada Solidária será no dia 23/05/2020 e todo o lucro será revertido para a Campanha 

de Natal. A compra dos ingressos é fundamental para um bom resultado. 
✓ A Rifa Solidária será sorteada em 03/10/2020 e todo o lucro será revertido para a Campanha 

de Natal. A compra dos tickets é fundamental para um bom resultado. 
✓ Aceitamos doações de roupas, calçados, livros, brinquedos e demais itens em bom estado 

de conservação para o Bazar do Noel. Nada é vendido, tudo é revertido para o uso das 
famílias atendidas pela campanha Natal o Ano Todo. Lembrando: “Qualidade é Respeito!” 

✓ Toda participação é bem-vinda. Nenhuma doação é menor ou menos importantes, seja de 
tempo, trabalho ou recursos. Assim chegamos até aqui e dessa forma prosseguiremos. 

 
Seja você a mudança que espera ver no outro e no mundo. Acredite, participe e dê significado a 
suas ações e atitudes. Faça parte. Faça a sua parte. Você faz toda a diferença! 
 
Quem também faz muita diferença, são os queridos aniversariantes do mês, a quem não falte 
saúde, felicidade, esperança, força, sucesso, amor e paz. Que jamais deixem de celebrar a vida. 
 
02 - Maria do Céu (mãe 
do Paulo Rolo)  
03 - Toninho 
04 - Soraya Capella 
09 - Flávio 

15 - Neuza (Mãe das 
Gêmeas) 
16 - Carlos Di Giorgio e 
José Luiz 
17 - Ivo Daflon 
19 – Vera Gualter 

20 - Adriana Quintão 
23 - Maria Ilza 
25 - Kyria 
27 - Henrique Amigo  
28 - Fátima Mourão 

 
Abraços, 

Papai Noel. 
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