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“Doar o que temos de melhor e mais verdadeiro, é a real demonstração de 
gentileza, respeito e amor ao próximo.” 

 
Informativo de Março 

 
Esse ano, a Casa do Papai Noel completa 45 anos de existência e tudo o que se conquistou até 
aqui só foi possível pelo apoio, compromisso, entrega e confiança de todos que por ela 
passaram, acreditaram e participaram. E muito ainda será feito junto aos que nela 
permaneceram e pelos que ainda estão para chegar.  
 
Aprendemos, erramos, recomeçamos, divergimos, sorrimos, choramos, acolhemos e fomos 
acolhidos, semeamos esperança, distribuímos carinho, amor e respeito. Tornamo-nos colo aos 
que nos procuram e alento diante das intempéries do dia a dia. Consolidamos nossos valores e 
justificamos nossa existência e importância a cada vida modificada, coração tocado e 
consciência ampliada, incluindo nós mesmos. Percebemos que nada é mais valioso que trazer 
de volta o brilho no olhar do outro, ao ver o sorriso sincero e presenciar o momento onde o 
sonho fica real e tudo o mais também se torna possível. Sabemos que os melhores presentes 
somos nós quem recebemos, por terem valor e não preço.  
 
A cada novo ano, maior fica nossa responsabilidade e desejo de fazer mais e melhor, e podemos 
começar fazendo a melhor e mais animada Feijoada Solidária. 
 
Os ingressos são individuais e serão vendidos por R$ 60,00 (doces e bebidas a parte) a partir da 
3ª semana de Março/2020. A Feijoada Solidária será dia 23/05/2020, no Clube Monte Sinai. 
 
Para definirmos as atribuições de cada um, é importante que compareçam a reunião marcada 
para o dia 21/03/2020, a partir das 9h, na Casa do Papai Noel. 
 
Para encerrar, segue a relação dos aniversariantes do mês que merecem celebrar a vida, a 
alegria e o desejo de perseverarem e fazerem deste o melhor e mais próspero ano de suas vidas. 
Tudo o que desejarem de melhor, que recebam em dobro. 
 
ANIVERSARIANTES DE MARÇO 
01 - Lúcia Helena Guimarães  
06 - Michael Oliveira 
07 - Eliane Gomes e Mentirinha 
14 - Patrick R. Salvatori 
15 - Francisco Daflon 
17 - Marianna Theus 

19 - Luiz Lanziotti 
21 - Márcia Facchinetti 
23 - Lúcia Mourão e Rosane 
25 - Nelson (Ivanilza) 
27 - Tânia Regina e George 
28 - Fernanda Capiberibe (Flávio) 

 
 

Abraços, 
Papai Noel. 
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