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O prêmio da Rifa Solidária foi entregue à
Tiago Peroba, na Casa do Papai Noel, no
dia 16 de outubro. Ele fez questão de
deixar uma contribuição para aplicarmos
em uma de nossas ações. Confiança,
Solidariedade e Generosidade marcaram
o momento. Parabéns, Tiago e obrigado
por acreditar e participar! Estendemos o
agradecimento a todos que também
contribuíram e nos permitiram alcançar
mais um resultado positivo.

Temos uma imensa alegria e gratidão a todos que tornam possível a continuidade das ações da
Casa do Papai Noel, mas essa não é a realidade de todas as instituições. A pandemia nos obrigou
a reformular nossa forma de atender, mas não reduziu nosso comprometimento e continuamos
a receber apoio. Infelizmente, outras instituições foram mais afetadas e precisaram ser
socorridas com doações, para garantir um tratamento minimamente digno a seus assistidos.
A Casa Geriátrica São Matheus já luta a anos com recursos
diminutos e a violência em seu entorno. Mas, tudo foi
agravado com a pandemia e se viram privados dos itens mais
básicos. Pedimos apoio entre nossos voluntários, pegamos
parte de nossos recursos e conseguimos arrecadar e
entregar 108 litros de leite, 100 quilos de açúcar, 50 quilos
de feijão e 30 litros de óleo de milho.
A São Matheus abriga idosos e fica na Rua Fernando Lobo,
879 – Guadalupe. Tels.: 2450-2290 / 3106-8876. Contato:
Cristina. Toda doação faz diferença, em um universo de total
escassez e abandono.

A Casa dos Velhinhos Luiz Laurentino da Silva também luta
para se recuperar e se manter ativa, mesmo sob o forte
impacto que sofreu com a pandemia. Os idosos residentes
estavam tão enfraquecidos que necessitavam de um
reforço especial. Assim, foram compradas e doadas 29
latas, com 370g cada, do suplemento alimentar Nutren.
Um importante reforço na luta contra o Coronavírus.
A Casa fica na Rua Maria Inês, 259, Casimiro de Abreu – RJ.
Tel.: (22) 2778-1496. Contato: Irmã Valquíria. Aceitam e
precisam de muitas doações para manterem seus idosos
saudáveis e seguros.
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Temos ainda nosso compromisso com as 76 famílias acolhidas e cadastradas na campanha Natal
o Ano Todo que receberão suas cestas básicas, cestas de complementos alimentares, cestas de
higiene e, em dezembro, cestas de Natal. Seguem as datas e horários de entrega:
Novembro – Dias 17 e 24, das 8 às 10h e Dia 18, das 13 às 15h.
Dezembro – Dias 15 e 22, das 8 às 10h e Dia 16, das 13 às 15h.
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.
01 - Dayse
03 - Adriana
04 - Gian Franco
05 - Alcione
06 - Rosana

09 - Daniel Daflon
10 - Diniz Baptista
12 - Bruno Richter, Érika
(Casulo), Jorge Flu e Denis
16 - Maria José

18 - Algemiro e Rosane
Pope
19 - Cícero e Aurelice
20 - Ellen Vecc e Vinicius
25 - Alzenir de Fátima

“Recursos repartidos, solidariedade multiplicada e muito amor envolvido. Em um mundo
equânime e justo, isso seria regra e envolveria a todos. Esse é o futuro que almejamos
alcançar e pelo qual seguimos trabalhando. Falo em nome de todos da Casa do Papai
Noel e daqueles que acreditam, participam e levam a Magia do Natal em seu íntimo. “
Juntos somos mais fortes e podemos mais!
Com carinho,
Papai Noel.
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