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Informativo de Setembro 
 
A Casa do Papai Noel sempre teve como premissa acolher seus assistidos, amparando-os em 
suas necessidades básicas materiais, sem deixar de lado o caráter humanitário, tornando-nos 
solidários e empáticos as suas vulnerabilidades pessoais. 
 
Quando a pandemia nos atingiu e o isolamento social se mostrou indispensável e oficial, nossa 
maior preocupação, além da autopreservação, era garantir a permanência do compromisso 
firmado com as 82 famílias assistidas, permitindo-lhes uma chance real de se manterem 
saudáveis diante da ameaça de contágio pelo coronavírus. A mobilização das Renas, com o apoio 
de nossos colaboradores, se mostrou rápida, eficaz e eficiente. O que fizemos? 
 

• Aumentamos o quantitativo dos itens que compõem as cestas básicas e de complementos 
alimentares, garantindo que todos os familiares tivessem acesso a alimentação básica, visto 
ser esse o primeiro passo para uma melhor resposta imunológica. 

• Espaçamos as datas de entregas para evitar o deslocamento mensal dos assistidos. 

• Fornecemos, desde o início da deflagração da pandemia, máscaras de proteção para todos 
os integrantes do grupo familiar de nossos assistidos. 

• Montamos e distribuímos uma cesta extra, com itens de higiene pessoal e para higienização 
das moradias, incluindo água sanitária e álcool gel para todas as famílias. 

• Abolimos o contato físico, mas mantivemos a recepção amorosa e respeitosa, através de 
palavras de afeto, orientações de prevenção e demonstrando nossa preocupação com o 
bem-estar das famílias. 

 
E qual foi o resultado? 
 
Até o presente momento, apesar de lidarmos com pessoas que compõem grupos de alto risco e 
total vulnerabilidade física, material e social, nenhum membro das famílias assistidas testaram 
positivo ao novo coronavírus. Estamos falando de mais de 400 pessoas, onde temos pacientes 
com câncer, HIV ou portadores de deficiência, todos moradores de áreas de risco. 
 
Nossos corações estão em festa e mais uma vez ficou provado que estamos no caminho certo. 
Não há desafio que nos desamine ou obstáculo que nos paralise, pois temos como objetivo um 
mundo mais justo, equânime e solidário. O cenário ainda requer cuidados, mas era preciso 
tornar público o quanto tem sido importante e significativo, nos mantermos unidos e atuantes. 
 
Temos mais uma importante notícia a compartilhar, pois como dissemos no início, o amparo vai 
além das premissas básicas, busca amenizar as dificuldades com muito respeito e zelo. 
 
Ana Helena é uma de nossas assistidas e luta com imensa dificuldade para cuidar de sua família, 
seu filho Eliseu e de sua frágil saúde. Pessoa simples, honesta e muito reservada, veio até nós 
com um importante e urgente apelo. Precisava de uma cadeira de rodas para facilitar a 
locomoção de Eliseu. O motivo? Portador de baixa visão, o rapaz se tornou doente renal crônico 
e necessita de diálise a cada 48 horas. Uma rotina árdua, mas agora um pouco menos sofrida 
pois conseguimos atender rapidamente ao pedido. 
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Vejam a entrega da cadeira a mãe e depois o rapaz agradecido, utilizando o equipamento. 
 

Como podem ver, muito tem sido feito e ainda há muito o que fazer. Nosso trabalho faz muita 
diferença na vida dos assistidos, mas nos afeta positivamente também. Ao conhecer tantas 
histórias de luta, nos tornamos mais gratos, aprendemos a olhar ao nosso redor com mais 
generosidade, respeito e atenção. Percebemos o quanto é bom amenizar as dores e dificuldades 
alheias, muitas vezes apenas por se mostrar presente, por ouvir e compreender. O que 
recebemos com tudo que construímos até aqui não tem preço, mas é de um valor inestimável. 
E cada pessoa envolvida é igualmente importante e responsável por todas as vitórias alcançadas. 
 

Juntos somos mais fortes e tornamos o nosso mundo um pouco melhor!!! 
 
Seguindo com as boas notícias, vamos a lista dos aniversariantes do mês, pois nada é mais 
importante que celebrar a vida, especialmente quando ela se renova. Muita saúde, felicidade, 
sucesso, harmonia e amor na vida, agora e sempre. Vida longa, próspera e feliz!!! 
 
03 - Paulão e Vanessa Brígido 
08 - Adriana Quintão 
09 - Luiz Fernando, Alessandra e Carol 
Braga 
11 - Nicole 
14 - Lucas (Rio das Ostras) 
18 - Ivanilza e Maria Lurdes 
19 - Beatriz (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 

 

Com afeto e muita saudade, agradeço a todos! 
 

Abraços, 
Papai Noel. 
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