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Bem-vindo à Casa do Papai Noel! Um 

lugar onde vivenciamos a Magia do 

Natal o ano inteiro. Não estamos falando 

somente de símbolos, mas principalmente 

de valores e ações pautadas no verdadeiro 

significado do Natal, que são a valorização 

da vida, a solidariedade, o amor altruísta e 

a acolhida digna e respeitosa. Entendemos 

que a união de esforços e objetivos em 

comum é capaz de realizar mudanças reais 

e significativas. Acreditamos que investir 

no próximo e buscar diminuir suas dificul-

dades é a nossa forma de contribuir para um 

SOBRE A NOSSA CASA
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mundo mais justo e igualitário. Buscamos 

renovar a esperança no futuro e na força 

existente em todo ser humano. Acreditamos 

sinceramente no poder transformador do 

amor e cremos que nada é mais valioso que 

a vida, independentemente dos obstáculos 

e dificuldades que se apresentem. Esses 

são nossos pilares e a base para o trabalho 

que aqui é feito a 45 anos e que, esperamos 

fortemente, se estenderá por muitos anos 

adiante. Acredite, participe e seja você a 

diferença que deseja ver no mundo. Você é 

importante para nós! 
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NOSSOS
NÚMEROS

10.000
Mais de

presentes novos doados 
durante a Campanha de Natal.

4.000
latas de leite em pó Ninho
integral entregues.

25
Mais de

toneladas de alimentos
não perecíveis entregues.

1.100
itens para complemento
alimentar entregues.

82 famílias cadastradas recebendo mensalmente
cestas básicas e complementos alimentares.
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FEIJOADA SOLIDÁRIA

Realizada uma vez por ano, com o intuito 

 de promover uma maior integração entre 

os colaboradores: as Renas (voluntários) e os 

amigos da Casa do Papai Noel. Todos os itens 

que compõem o cardápio são integralmente 

doados, assim como as demais despesas do 

evento. Isso nos permite reverter o lucro 

obtido com a venda dos ingressos, dos doces 

e das bebidas na compra dos presentes que 

serão distribuídos na Campanha de Natal. 

A Feijoada Solidária é realizada no Clube Monte 

Sinai, localizado na Rua São Francisco Xavier, 

104 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ. (Doação)

Neste ano, o evento será realizado no dia 

22 de agosto, das 13h às 17h, com a partici-

pação voluntária do showman Ênio Baronne 

(www.facebook.com/eniobaronne.baronne) 

e ingresso ao custo de R$ 60,00 (feijoada 

inclusa, sendo doces e bebidas à parte).

Instagram: @institutopapainoel   |  Facebook:  papainoel.org  | Site:  papainoel.org
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RIFA SOLIDÁRIA
Anualmente, realizamos uma RIFA SOLIDÁRIA

 com o objetivo de angariar recursos para a 

compra de presentes para a Campanha de Natal. 

Em 2019, foi um IPHONE XS. O vencedor foi o 

cupom de nº 771, correspondente ao número 

sorteado pela Loteria Federal do dia 16/11 e o 

vencedor foi Sérgio de Almeida Silva.

Em 2020, ao custo de R$ 25,00 por cupom, serão 

vendidos 1000 números a partir de 01/08/2020 e 

o prêmio será um IPHONE 11. O sorteio será no 

dia 03/10/2020 pela Loteria Federal.

Uma ação que consiste na distribuição mensal 

de cestas  básicas e de complementos alimen-

tares às 82 famílias cadastradas. Essas famílias são 

formadas por pessoas soropositivas, portadores 

de doenças crônicas e incapacitantes, e portadores 

de deficiências físicas e intelectuais com graves 

dificuldades socioeconômicas. A manutenção da 

campanha trouxe uma redução significativa no 

número de internações, uma melhor resposta aos 

procedimentos médicos e medicamentosos e o 

aumento da autoestima. Na página seguinte, veja as 

datas das entregas das cestas básicas e de comple-

mentos alimentares feitas na Casa do Papai Noel.

CAMPANHA NATAL O ANO TODO

Instagram: @institutopapainoel   |  Facebook:  papainoel.org  | Site:  papainoel.org
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AGENDA ANUAL

Famílias cadastradas do Instituto Benjamin Constant, Escola Francisco de Castro e demais 

assistidos. Da letra A a J. Horário de Entrega: de 8 às 10h.

JAN

8

FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV

12 18 15 13 17 15 12 16 14 -

Famílias cadastradas do Instituto Benjamin Constant, Escola Francisco de Castro e demais 

assistidos. Da letra K a Z. Horário de Entrega: de 8 às 10h.

JAN

15

FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV

19 25 22 20 24 22 19 23 21 -

Famílias cadastradas do Hospital Gafree Guinle e Fiocruz. 

Horário de Entrega: de 14 às 15h.

JAN

09

FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV

13 19 16 14 18 16 13 17 15 -

Todas as cestas básicas, de complementos alimentares e cestas especiais de Natal 
dos meses de novembro e dezembro de 2020, serão entregues em novembro, em 
data a definir.

Entrega das cestas básicas e
de complementos alimentares.

Instagram: @institutopapainoel   |  Facebook:  papainoel.org  | Site:  papainoel.org

CAMPANHA DE NATAL
Essa é a nossa missão, a razão pela qual existimos. Consiste na realização de visitas a escolas para 

portadores de deficiências, creches comunitárias, asilos e hospitais pelo Papai Noel e suas Renas, 

onde são distribuídos milhares de presentes na época que antecede o Natal. Veja e sinta um pou-

co do muito que vivenciamos em cada local visitado.
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INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT - IBC
“Onde o coração descreve os encontros e nos faz ver o que realmente importa!”

Instagram: @institutopapainoel   |  Facebook:  papainoel.org  | Site:  papainoel.org

CRECHE CASULO NOSSAS CRIANÇAS
“Onde se educa com amor, se formam pessoas do bem e constrói-se um futuro melhor!”
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HEMORIO
“A alegria de realizar sonhos e renovar esperanças.”

Instagram: @institutopapainoel   |  Facebook:  papainoel.org  | Site:  papainoel.org
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INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS - INES
“A alegria contida no olhar dispensava palavras.”

Instagram: @institutopapainoel   |  Facebook:  papainoel.org  | Site:  papainoel.org

CASA DA GRETE
“Um exemplo de força, coragem e superação. Essa é a Grete!”
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LAR NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
“O melhor presente é se fazer presente.”

ABRIGO MÁRIO ALMEIDA
“É dia de ver o sonho virar realidade e encher o coração de luz e esperança.”

Instagram: @institutopapainoel   |  Facebook:  papainoel.org  | Site:  papainoel.org
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ESCOLA ESPECIAL FRANCISCO DE CASTRO
“A sincera inocência daqueles que vivem uma eterna infância.”

CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
“Levar carinho e gentileza a quem já fez tanto por outros, é parte do presente.”

Instagram: @institutopapainoel   |  Facebook:  papainoel.org  | Site:  papainoel.org
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Instagram: @institutopapainoel   |  Facebook:  papainoel.org  | Site:  papainoel.org

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER - INCA
“Se o momento pede coragem e esperança é preciso levar também alegria e amor 
para tornar a luta mais justa. E lutar pela vida é sempre a escolha certa a fazer.”



14
Instagram: @institutopapainoel   |  Facebook:  papainoel.org  | Site:  papainoel.org

INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA - IFF
“Não se deixe enganar pelo momento ou lugar, a vida
sempre encontra uma forma de continuar. Acredite!”
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ROSIMERI - UMA HISTÓRIA DE
FORÇA, CORAGEM E ESPERANÇA! 

Instagram: @institutopapainoel   |  Facebook:  papainoel.org  | Site:  papainoel.org

Mais que doar itens materiais, buscamos 

suprir necessidades emergenciais e 

levar um pouco de conforto e esperança a 

quem nos procura. Como aconteceu com 

Rosemeri Valentim, uma guerreira de 42 anos, 

mãe de 2 filhos, moradora de uma casa de 02 

cômodos no Morro dos Macacos e paciente 

do INCA. Em 2016, abandonada pelo compa-

nheiro, após o nascimento da filha, recém-

-diagnosticada com câncer, sozinha e desam-

parada, estava prestes a desistir quando, por 

intermédio de uma amiga, chegou à Casa 

do Papai Noel. Com a voz embargada de 

emoção descreve o momento: “Cheguei aqui 

com minha alma doente, minha doença não 

era só física. Aqui encontrei apoio, amigos, 

que se tornaram parte da minha família! 

Não encontrei a cura física, mas minha alma 

está curada!” A Casa do Papai Noel auxilia na 

compra de medicamentos, com a doação de 

suplementos alimentares e itens da cesta 

básica. Perguntada sobre o nosso papel em 

sua vida, o sorriso se torna ainda maior e 

o olhar brilha feliz ao dizer: “Eu recebi aqui 

tudo que se recebe de uma família, carinho, 

atenção, abraço nos momentos de deses-

pero, suporte material. Eu me senti acolhida! 

Vocês não sabem o bem que fazem a todas 

as famílias acolhidas, em especial a minha!” 

Precisa dizer mais? A essa jovem e valente 

guerreira o nosso sincero agradecimento 

por nos permitir tê-la conosco e a certeza 

de estarmos torcendo por um desfecho feliz 

para a sua tão comovente história de vida. 

A todos que acreditam, colaboram e parti-

cipam, que a luta por mais dignidade, justiça 

e igualdade entre as pessoas não se restrinja 

às paredes da Casa do Papai Noel, e que o 

verdadeiro significado do Natal faça morada 

nos corações por todos os dias.



DIA 30 • SEGUNDA-FEIRA • 9H
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT
Av. Pasteur, 350. Urca. Tels.: 3478-4496
Contato: Talita. Visita às 122 crianças
de 1 a 12 anos.

DIA 03 • QUINTA-FEIRA • 9H • HEMORIO
Rua Frei Caneca, 08 - Centro. Tel.: 2332-8611
Ramal: 2219. Contato: Mayara Medeiros.
Visita a todos os leitos de adultos e crianças. 

DIA 05 • SÁBADO • 9H • CRECHE CASULO
NOSSAS CRIANÇAS.  
Rua Cel. Muniz, 480 – Olinda – Nilópolis.
Tel.: 2691-3677 Contato: Sérgio/Luciana.
Visita às 80 crianças de 0 a 4 anos.

DIA 08 • TERÇA-FEIRA • 9H
ESCOLA ESPECIAL FRANCISCO DE CASTRO.  
Rua Paula e Souza, s/nº - Maracanã.
Tel.: 2264-6198. Contato: Hiller.
Visita às 106 crianças de 4 a 20 anos
(múltiplas deficiências). 

DIA 11 • SEXTA-FEIRA • 9H 
INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA • IFF.
Av. Rui Barbosa, 716 – Flamengo.
Tels.: 2554-1864/2554-1700.
Contato: Sandra Mara Ribeiro. 
Visita a todos os leitos de adultos e crianças. 

DIA 13 • DOMINGO • 9H
LAR NOSSA SENHORA DA GLÓRIA. 
Estrada Maracaí, 316 – Alto da Boa Vista.
Tels.: 2493-0846/2493-2456 
Contato: Ana e Irmã Justina. Visita aos 78 idosos.

AGENDA DA CAMPANHA
DE NATAL DE 2020

NOVEMBRO

DEZEMBRO

 
DIA 14 • SEGUNDA-FEIRA • 9H
ABRIGO MARIO DE ALMEIDA. 
Rua Barbosa Rodrigues, 72 – Cavalcante.
Tel.: 3017-4428. Contato: Andréia Bernardes.
Visita às 30 crianças de 0 a 5 anos. 

DIA 16 • QUARTA-FEIRA • 9H 
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
SURDOS • INES.
Rua das Laranjeiras, 232 – Laranjeiras.
Tels.: 2285-7546/2285-7949 
Contato: Stela Santos Fernandes. 
Visita às 170 crianças de 1 a 12 anos. 

DIA 17 • QUINTA-FEIRA • 9H
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO
DA SILVA. Rua Maria Inês, 259, Casimiro
de Abreu – RJ. Tel.: (22) 2778-1496. 
Contato: Irmã Valquíria. Visita aos 56 idosos.

DIA 17 • QUINTA-FEIRA • 11:30H
CASA DA GRETE. Rio das Ostras

DIA 20 • DOMINGO • 9H
CASA GERIÁTRICA SÃO MATEUS
Rua Fernando Lobo, 879 – Guadalupe.
Tels.: 2450-2290 / 3106-8876. 
Contato: Cristina. Visita aos 42 idosos. 

DIA 21 • SEGUNDA-FEIRA • 9H • INSTITUTO
NACIONAL DE CÂNCER • INCA. 
Praça da Cruz Vermelha – Centro.
Tel.: 3207-4873 / 3207-4547
Contato: Angélica Nasser/Fernanda Vieira.
Visita a todos os leitos de adultos e crianças. 
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