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#Informativo de Abril 

 

“O melhor lugar do mundo, é dentro de um abraço...” Dentro de um abraço – Jota Quest. 

Essa frase resume bem o quanto o “estar junto” é importante para as pessoas. A sensação de 

abrigo que encontramos ao nos sentirmos envolvidos pelos braços de quem nos quer bem, 

desperta emoções únicas e incomparáveis. 

E como faz falta um abraço! Que saudade sentimos de um ato tão singelo. Fazíamos isso com 

tamanha frequência que nos esquecemos de sua importância. Abraçar é bom demais!!!  

E, após passarmos por tantos momentos difíceis, finalmente, conseguimos ter uma reunião na 
Casa do Papai Noel, algo que não acontecia desde o início da pandemia, e como foi bom 
estarmos juntos novamente!!! Sim, tivemos abraços, e sorrisos, e desabafos, e mais sorrisos e 
abraços... Ah sim, todos devidamente vacinados! 

 
Fazia tempo que não nos reuníamos para trocar ideias, traçar objetivos, dirimir dúvidas e definir 
nossos próximos passos. Estarmos novamente juntos, renovou nossas energias e reforçou 
compromissos e propósitos.  
 

➢ Próxima reunião: 30 de abril. 
 

Infelizmente, chegamos ao consenso de que não será possível fazermos a Feijoada Solidária este 
ano. Seguimos trabalhando para manter as famílias cadastradas bem atendidas e esperançosos 
de dias melhores, focados na segurança de todas as partes envolvidas.  
 
 

 

Juntos somos mais fortes e nos sentimos melhores e mais felizes. 

 
 
 
 

Continua... 
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Projeto Dignidade 
 
As obras do Projeto Dignidade estão em andamento e a 
felicidade da querida Maria José só aumenta, junto a nossa 
expectativa. Saber que muito em breve lhe entregaremos 
uma moradia digna e que poderá cuidar de si e de seu filho 
com total segurança, fazem valer a espera.  
 
Vidas sendo modificadas positivamente, esperanças que se 
renovam e histórias seguindo por novos e melhores 
caminhos, nos motivam e justificam o trabalho que 
realizamos com o apoio e a participação de todos que 
acreditam na Casa do Papai Noel. 
 
 
Concluindo nosso informativo, segue a relação dos aniversariantes deste mês. Desejamos uma 
vida repleta de saúde, felicidade e sucesso. Celebrem a magia contida em cada momento e 
celebrem a vida em toda a sua magnitude, unicidade e beleza.  
 

Aniversariantes 
 
03 -Fábio Júdice  
10 -Vera Bastos  
11 -Flávio Capiberibe  
14 -Alexandre Ribeiro  
15 -Valéria Barros (Voluntária NAVE –INCA)  
17 -Deise e Bruno (filho Denise)  

18 -Fausto Leitão e Arnaldo Guimarães  
21 -Cássia 
23 -Leonor (mãe Denise) e Denise (filha 
Leonor)  
25 -Jana (Jayme/Cláudia)  
27 -Eliane Lima 

 
 

 
“Não podemos prever acontecimentos, mas podemos escolher como reagir e lidar com 
eles. Cada escolha e decisão impacta nossa vida e daqueles que orbitam ao nosso redor. 
Então, procure fazer boas escolhas e sensatas decisões. Busque ajudar ao próximo 
sempre que possível e aproveite cada oportunidade de aprender e evoluir.  Mostre ao 
mundo a melhor versão de si mesmo a cada novo dia. Acredite, busque, lute e realize. 
Você é capaz!” 
 
 

Com carinho, 
Papai Noel. 
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