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Informativo de Junho 

 
COMUNICADO IMPORTANTE – FEIJOADA SOLIDÁRIA 
A quinze anos atrás, realizávamos a primeira Feijoada Solidária, um evento criado para 

arrecadar fundos para a Campanha de Natal, mas que se tornou uma verdadeira celebração 

de solidariedade, generosidade e união.  

 

Hoje, 23 de maio, seria a data inicialmente escolhida para sua realização, sendo alterada para 

22 de agosto, após serem decretadas as medidas oficiais sobre o isolamento social. Mas, não 

foi possível conter as lembranças dos momentos felizes vividos nos encontros anteriores. Nossos 

corações foram tomamos por uma mistura de saudade dos abraços, sorrisos e encontros, de 

gratidão por compartilharmos tanto afeto, alegria e amor e de esperança por dias melhores e 

mais felizes. Infelizmente, hoje também, o Instituto de Apoio e Assistência Social Casa do Papai 

Noel comunica oficialmente que não mais realizará a Feijoada Solidária este ano. 

 

A Feijoada Solidária representa uma importante fonte de arrecadação de recursos para a 

Campanha de Natal, e seu cancelamento terá um impacto negativo considerável em nosso 

orçamento para a compra de presentes, mas não nos permitimos desistir. Então, resolvemos 

pedir a colaboração daqueles que confiam na lisura e compreendem a importância de nosso 

trabalho. Estamos pedindo a quem possa, que revertam os valores que gastariam na Feijoada 

Solidária, ou o quanto puderem, em doação na conta do Instituto. Não importa o valor do 

depósito, toda doação será igualmente importante e fará muita diferença para nós. 

 

Dados para depósito: 

Favorecido: Instituto de Apoio e Assistência Social Casa do Papai Noel 

Banco Itaú – Ag. 0496 – C/c 28201-3 – CNPJ: 07.516.814/0001-22 

 

Sabemos que será um imenso desafio realizar a Campanha de Natal este ano, mas seguiremos 

esperançosos, acreditando que mais do que nunca é preciso compartilhar amor, alegria, afeto, 

respeito, esperança e magia. Vamos manter vivo o sonho de um futuro melhor. O momento é 

difícil, mas vai passar, e quando isso acontecer é que se tornará urgente recuperar o poder de 

toque afetuoso, dos abraços repletos de saudade e dos beijos guardados. Construímos um lindo 

caminho até aqui, não foi fácil, mas juntos tornamos possível. Contamos com o apoio e a 
compreensão de todos, certos de que ainda há muito a caminhar. Agradecemos por se fazerem 

presentes e por continuarem conosco. Cuidem-se. Preservem-se.  

 

 

Juntos somos mais 

fortes e fazemos a 

diferença! 

 

Abraços afetuosos, 

Papai Noel. 

Não devemos nos esquecer de celebrar a vida das pessoas que 

nos são queridas. Por isso, segue a relação dos queridos 

aniversariantes do mês. Que jamais falte saúde, felicidade, 

esperança e amor em suas vidas e que consigam olhar além do 

momento atual e vislumbrar um futuro incrível. 

  

05 – Maria Iná (esposa do Altamiro – Monte Sinai) 

15 - Fernanda  

16 - Elaine Thomé 

17 - Thomás 
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