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Informativo de Junho 

 
Você sabe como teve início nosso trabalho? Bem, nem todos sabem ou se lembram, mas tem 
quem lembre do momento como se fosse hoje... 
 
Em dezembro de 1975, acompanhado por sua esposa Marli, Antônio Ivo Daflon realizou a 
primeira visita vestido como Papai Noel, em um pequeno orfanato com 14 crianças, e o que 
sentiu naquele dia o impulsionou a repetir o feito nos 46 anos seguintes. A quantidade de 
lugares aumentou, o número de pessoas também, mas a alegria, a ansiedade e o amor que sente 
a cada visita permanecem inalteradas. Daflon ainda se sente tocado pela mesma magia que o 
fascinou ainda menino ao ver as luzes de Natal pela primeira vez. 
 
“Percebi, ao ver a reação das crianças e adultos presentes, o quanto a figura do Papai Noel é 
impactante. Naquele momento uma luz se acendeu! Eu percebi que era preciso fazer mais. Me 
dei conta que o Papai Noel representa muito mais que a entrega de presentes, é pura emoção e 
magia!”  
 
O casal assumiu um propósito naquele dia, levar as emoções e a magia contidas em cada sorriso, 
a cada abraço e no brilho de cada olhar, para o maior número de pessoas possível. Na 
matemática da vida, para multiplicar é preciso somar. Somar sonhos, sentimentos, pessoas, 
recursos... Ali teve início a Jornada do Papai Noel. 
 
Muito precisou ser feito para que o trabalho ganhasse apoio e visibilidade. Muitas foram as 
presenças em eventos e almoços corporativos, muito trabalho para engajar amigos, conhecidos 
e parentes, momentos pessoais foram perdidos para cumprir com os compromissos do Papai 
Noel, aliás é difícil definir o quanto de espaço o Papai Noel ocupa de fato na vida do casal. 
 
O caminho pode não ter sido fácil, mas valeu cada passo dado. Ver a magia se repetir ano após 
ano, pessoa a pessoa, é algo que não dá para definir em palavras.  
 
“Eu sei que fazer as visitas do Papai Noel demanda muita 
entrega física e emocional, mas farei enquanto puder. Eu 
ainda vejo a mesma emoção nos olhos, no sorriso, na 
emoção que transborda e não importa se é adulto ou 
criança. Quando o Papai Noel chega, “Ele” é real! É real 
para mim, para quem o acompanha e quem o recebe. 
Naqueles instantes que dura o encontro, tudo fica 
subjetivo, não é o local, o presente ou as palavras, é tudo 
isso e muito mais. É avassalador!” Descreve um 
emocionado Daflon. Alguém duvida? 
 
Hoje, são 12 locais a receber a visita do Papai Noel, mas 
já totalizaram 22 em um único ano. Muitos momentos 
emocionantes foram vividos, muitas histórias para 
contar, inúmeras vidas mudadas e a sensação é que 
ainda há tanto a realizar. Destacamos algumas pessoas 
para representar as inúmeras outras quem guardamos 
na memória e no coração... 
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Quem vê a Grete hoje, estudando e palestrando, não acreditaria 
na situação de extrema fragilidade e desamparo em que a 
conhecemos. Seu encontro com o Papai Noel a 26 anos atrás, 
mudaria toda a sua história, de sua família e a nossa. 
 
 

 
 
 
 

Como esquecer a passagem poderosa do João 
Victor pela Casa do Papai Noel? Recebeu a 
primeira visita do Papai Noel no IFF, e foi assistido 
dos 8 aos 16 anos, quando passou de menino 
sorriso, a mais uma estrela a iluminar a vida de 
todos que o conheceram. João se dizia “Guerreiro 
do Papai Noel”. O mais valente e forte. 

 
 
Como não se emocionar ao ver as lágrimas que 
rolaram pelo rosto do menino, deficiente 
visual, ao tocar o Papai Noel pela primeira vez? 
Quantas vezes é possível ver o sonho se tornar 
palpável? Bem, ali ambos ganharam presentes 
inestimáveis. 

 
Ainda é difícil descrever a troca ímpar de 
sentimentos através da troca de olhares 
silenciosos, mas repleto de mensagens, entre o 
Papai Noel e o bebê com múltiplas deficiências. 
Um momento em que o “sentir” substituiu 
todas as palavras.  
 
 
Caberiam milhares de fotos e relatos, sem que fosse possível expressar toda a magnitude do 
que já vivenciamos nesses 46 anos. Esses são apenas alguns exemplos, mas o que realizamos é 
muito maior, legítimo, real e significativo. Juntos somos mais fortes e fazemos a diferença! 
 

Texto: Soraya Capella 
Fotos: Acervo 
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Falar do que realizamos é sempre intenso, bom e revigorante, nos mostra quanta felicidade 
compartilhamos, toda a esperança que reavivamos e o muito que somos capazes de fazer juntos. 
Saber que me faço presente não apenas no Natal, mas em tantos outros momentos, é trazer 
para a realidade o que se acreditava existir apenas no imaginário. Através de cada um de vocês, 
e de todos aqueles que me permitiram tocar, me tornei real, vivo e perene. Obrigado! 
 
Estar, sentir-se vivo e poder celebrar é maravilhoso. Então, brindemos a isso! Celebremos 
também os aniversariantes, para os quais deixo registrado meus votos de muita saúde, 
felicidade, sucesso, harmonia, amor e realizações a todos os aniversariantes do mês. Sintam-se 
abraçados e não deixem de celebrar esse magnífico presente que é a vida. Parabéns! 
 
Aniversariantes 
15 –  Fernanda  
16 –  Elaine Thomé 
17 – Thomás 
19 – Dangelo 
20 – Marya Barone 
23 –  Belarmino 
28 – Renata Daflon 
 
 

 

Cuidem-se e fiquem bem! 
 

Com carinho, 
Papai Noel. 
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