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#Informativo de Fevereiro 

 

A pandemia afetou a vida de todos e impactou nosso trabalho de diversas maneiras, nos 

obrigando a repensar nossa forma de atuar. O cancelamento das visitas do Papai Noel em 2020 

e 2021, trouxe um impacto significativo emocional e materialmente para a Casa do Papai Noel, 

mas era preciso garantir a continuidade do compromisso assumido junto às famílias cadastradas 

e assistidas pela campanha Natal o Ano Todo. E isso foi feito! 

A campanha Natal o Ano Todo garante que a doação mensal dos itens básicos de alimentação e 

higiene às 76 famílias cadastradas e isso não é algo que se possa fazer eventualmente. Para essas 

famílias nosso apoio significa a certeza de terem o mínimo necessário no dia a dia.  

Um outro desdobramento desta campanha é o Projeto Dignidade, que consiste em entregar 

uma moradia mais digna e estruturada, a escolha da família visa conjugar necessidade, 

prioridade e disponibilidade. Esse ano, faremos a reforma completa da casa da Maria José. 

Dona Maria José é um exemplo de luta, 

dedicação e perseverança. Essa senhora, de 

60 anos, vive com uma doença autoimune, 

mas tem como prioridade cuidar com 

imenso zelo do filho Vinicius, de 29 anos, que 

é portador de múltiplas deficiências, em uma 

casa de um cômodo em uma comunidade na 

Vila Kenedy. Se não faltam problemas nesta 

humilde moradia, como imensas goteiras e 

estrutura aparente, sobram o amor, a força 

e a esperança. 

 

Vejam um pouco da situação atual da casa e 

entendam a urgência em atender essa mãe 

e seu filho a viverem com Dignidade. 

O início da reforma está previsto para 20 de 

fevereiro e estamos desejamos que tudo dê 

certo. Temos certeza de que será uma 

mudança incrível e positiva na vida desta 

família.  

Nos mantemos atentos e atuantes às 

necessidades de nossos assistidos, pois 

sabemos a importância que temos em suas 

vidas.  

 

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


 
 

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 

 

Precisamos sempre celebrar a vida e toda a alegria, esperança e grandiosidade contidas nela. 

Todo novo dia é repleto de motivos para agradecer, em especial no dia em que se faz aniversário. 

Desejamos aos aniversariantes do mês muita saúde, sucesso e esperança e que vivam e 

celebrem cercados de amor e harmonia.  

Aniversariantes do Mês 

02 - Maria do Céu (mãe do Paulo Rolo)  
03 - Toninho 
04 - Soraya Capella 
09 - Flávio 
15 - Neuza (Mãe das Gêmeas) e Sandra 

16 - Carlos Di Giorgio e José Luiz 
17 - Ivo Daflon 
25 - Kyria 
28 - Fátima Mourão 

  

Percebam que não paramos de trabalhar e buscamos nos adaptar às restrições e dificuldades 

impostas pela realidade atual, mantendo a Casa do Papai Noel ativa e ciente de que precisa 

continuar. Perseverança e resiliência marcam nossa história e foram responsáveis por inúmeras 

conquistas. Nós acreditamos no trabalho que fazemos e nosso compromisso é construir um 

mundo melhor, começando por melhorar a nós mesmos, nos mantendo fiéis a nossos valores, 

compromissos e propósitos. Mas, não basta somente acreditar, é preciso lutar pelo que 

queremos e persistir independente dos desafios e obstáculos. Sozinhos fica tudo mais difícil, 

mas juntos... 

Juntos somos mais fortes e podemos mais! 

 

Com carinho, 

Papai Noel. 
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