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Feijoada Solidária 
Por conta da continuidade da pandemia, não será possível realizarmos a Feijoada Solidária em 
2021. Mais que uma festa, o evento era um importante momento de encontro e 
confraternização. Estamos com saudades dos risos, dos abraços, da música, da boa comida, mas 
não teríamos como realizar a Feijoada atendendo a todos os protocolos necessários e não 
seríamos coerentes com nossa principal premissa, que é colocar a vida humana acima de tudo. 
Em respeito a nós, aos nossos e aos demais, cancelamos sua realização este ano, que estava 
marcada para 05 de junho. Deixamos em nossos corações a esperança do encontro em 2022 e 
em nossas mentes as lembranças dos bons momentos vividos. Vamos nos preservar agora, para 
desfrutarmos futuramente de mais momentos como esses. 

 
Deu saudade? É, também sentimos e que esse seja nosso estímulo para realizarmos uma festa 
ainda melhor em 2022. Nosso reencontro será inesquecível! Mas, há uma outra forma de 
colaborar conosco. 
 
A Feijoada Solidária era responsável por grande parte de nossa arrecadação anual e seu 
cancelamento nos impactará sobremaneira, por isso que contamos com a sua participação na 
Rifa Solidária de 2021. O prêmio será um Iphone 12 e cada número custará R$ 40,00, como no 
ano anterior. Os números começarão a ser vendidos a partir de 01 de agosto de 2021 e 
precisamos vender todos os 1000 números. Cada número adquirido é uma forma de demonstrar 
respeito, consideração e empatia com todos que atendemos. 
 
Todo o lucro alcançado com a Rifa Solidária será revertido em prol da Casa do Papai Noel e 
temos batalhado muito para continuar com nosso trabalho. 
 
Todos que fazem parte ou colaboram com a Casa do Papai Noel tem esperança de um Natal com 
mais alegria e amor, onde a troca de afeto ocorra sem medo e sem riscos. Mas, temos que 
manter ao longo do ano uma outra campanha que já era de suma importância e, neste 
momento, mostra-se indispensável.  
 

http://www.papainoel.org/
mailto:instituto@papainoel.org
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Campanha Natal o Ano Todo 
O momento pede mobilização, empatia e solidariedade para podermos continuar a atender as 
famílias cadastradas na campanha Natal o Ano Todo, com toda a dignidade e o respeito que 
merecem. São 75 famílias em situação de extrema fragilidade física, econômica e social, que 
dependem do nosso apoio para suprirem sua necessidade mais básica: Alimentação.  
Sabemos que muitas são as dificuldades trazidas pela época atual, mas se cada um contribuir 
com o que estiver a seu alcance, seu gesto se unirá a outros e assim, poderemos atender a todos. 
Essa é o verdadeiro trabalho solidário, feito pela soma de esforços, objetivos e atitudes. Não há 
realização maior que compartilhar resultados e perceber o quanto de pessoas fomos capazes de 
envolver, seja como colaboradores ou atendidos. Somos muito melhores quando estamos 
juntos e nos tornamos maiores também. Por isso, certamente iremos enfrentar e vencer mais 
esse desafio. Precisamos urgentemente arrecadar doações dos seguintes itens: 
 
Arroz 
Feijão 
Macarrão 
Óleo de Soja 

Leite em Pó Ninho Integral 
Mucilon 
Neston 
Farinha Láctea 

Cremogema 
Maizena 

 
Toda doação é igualmente importante e necessária, independente de quantidade ou produto.  
Como todos os envolvidos nas ações da Casa do Papai Noel são voluntários, não temos como 
coletar doações, sendo necessário que sejam entregues em nossa sede, localizada na Rua Isidro 
de Figueiredo, 17 casa 02 – Maracanã/RJ, em dia e horário pré-agendados. 
 
Caso não possa doar itens, mas queira participar com valores, seguem nossos dados bancários: 

• Instituto de Apoio e Assistência Social Casa do Papai Noel 

• Banco Itaú – Ag. 0496 – C/c 28201-3 – CNPJ: 07.516.814/0001-22 
 
Aqui cabe a mesma observação anterior: Toda doação é igualmente importante e necessária, 
independentemente do valor doado. 
 
Mais que um gesto de generosidade, o ato de doar é uma demonstração de afeto, empatia e 
amor. É quando nos permitimos entender a necessidade do outro, em detrimento das nossas. 
Somos o resultado do que pensamos, sentimos e expressamos, mas tudo se perderia sem nossas 
ações, escolhas e atitudes. Não basta apenas se indignar, é preciso agir para promover 
mudanças. E todos nós temos algo a aprender, contribuir, receber e evoluir. 
 
Fica aqui o apelo, não apenas da Casa do Papai Noel, mas também das 75 famílias atendidas ali. 
Pois somente através da Casa, passaram a ser vistas, ouvidas, compreendidas, acolhidas e 
atendidas.  
 
Elas contam conosco e a Casa do Papai Noel conta com você. Junte-se a nós e ajude-nos a 
continuar a levar amparo, alento, solidariedade, esperança e afeto a quem tanto precisa. 
 

Acredite, sua doação faz toda a diferença! Faça sua parte, você pode e nós precisamos! 
 

 
 

http://www.papainoel.org/
mailto:instituto@papainoel.org


 
Informativo Mensal 

Instituto de Apoio e Assistência Social Casa do Papai Noel 
Rua Isidro de Figueiredo, 17 – casa 02 – Maracanã/RJ. 

Tel.: 21 3891-4000 (Ivo Daflon). www.papainoel.org - instituto@papainoel.org 
Banco Itaú – Ag. 0496 – C/c 28201-3 – CNPJ: 07.516.814/0001-22 

 

 
 
 
Aos aniversariantes do mês, um abraço fraterno, um imenso carinho e sinceros votos de saúde, 
felicidade, amor e sucesso. Celebrem e agradeçam por esse inestimável presente.  
 
03 - Fábio Júdice  
04 - Fafá  
05 - Polyana Ferreira  
10 - Vera Bastos  
11 - Camila Rocha e Flávio Capiberibe  
13 - Osman Moço  
14 - Alexandre Ribeiro  

15 - Roberto Wider e Valéria Barros 
(Voluntária NAVE –INCA)  
17 - Deise e Bruno (filho Denise)  
18 - Fausto Leitão e Arnaldo Guimarães  
23 - Leonor e Denise (Mãe e Filha)  
25 - Jana (Jayme/Cláudia)  
27 - Eliane Lima 

 
 
 

Com carinho, 

Papai Noel. 
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