RELEASE
Pense um pouco e responda: “Quem nunca acreditou em Papai Noel? Um velhinho gordinho,
rosto rosado, barba branca, com roupas vermelhas, cinto e botas pretas que passa de casa em casa na
passagem do dia 24 para o dia 25 de dezembro... para deixar presentes às famílias e realizar os sonhos
de todos aqueles que acreditam na magia do Natal. Se você é uma dessas pessoas visite o site do Papai
Noel www.meupapainoel.com.br.
De geração em geração, a lenda de Santa Clauss ou melhor, do Papai Noel, ganha mais
realidade no mês de dezembro, quando o mundo celebra o nascimento de Jesus Cristo. Será que ele
existe? Será lenda? Bem, isso depende de cada um, porque dentro do nosso coração existe a magia, a
solidariedade, a caridade, a confraternização, a bondade, a pureza e a compaixão.
No site www.meupapainoel.com.br o internauta terá todas as informações sobre o Papai
Noel, Natal, presépio, tradições de Natal, ouvirá músicas natalinas, poderá imprimir lindos desenhos
do Papai Noel para colorir, ler deliciosas receitas para o Natal e principalmente enviar a sua cartinha
para o Papai Noel
Através do site www.meupapainoel.com.br recebemos diariamente centenas de cartas de
crianças direcionadas ao Papai Noel. Nossa intenção é atender a maioria dessas cartas, seja por meio
de doações (brinquedos, roupas e materiais escolares) diretas ou repassando essas cartinhas para
quem queira apadrinhá-las.
Paralelo a ação de adoção de cartinhas do Papai Noel, a ONG BPT realiza a ação de
distribuição de brinquedos para crianças internadas em Hospitais da Rede Municipal e Estadual. São
centenas de crianças que recebem todo ano a visita do Papai Noel num momento difícil para elas, mas
que é amenizado com a bondade e carinho do bom velhinho vestido de vermelho.
Visite o site do Papai Noel e mande a sua cartinha para ele. Você vai sentir a magia do Natal.
Objetivo:
Realizar os pedido enviados ao Papai Noel por carta ou e-mail e distribuir sonhos, alegria e brinquedos
para crianças internadas durante a semana do natal.
Metas:
Realizar 1.000 desejos.
Com muito pouco você realiza o desejo de uma criança neste Natal. Participe!
Serviço:
Site: www.meupapainoel.com.br
Telefone para contatos: 11 5625-6181
Responsável: Roberto Bruce Góis
Local das reuniões:
Rua Fiori Polachine, 162, Jd. Vila Galvão, SP, Cep 07055-262
Tel.: 11 5625-6181
Ponto de coleta de brinquedos:
BTP – BRINQUEDOS PARA TODOS
Rua Fiori Polachine, 162, Jd. Vila Galvão, SP, Cep 07055-262
Tel.: 11 5623-9652

CLINICA ODONTOLÓGICA JACQUES FREITAS:
Alameda Iraí, 143, Conj 143, Moema, São Paulo – SP – CEP 04077-001
Tel.: 11 2985-9779 e Cel.: 11 98060-9987
ONG JOÃO VICTOR
Rua Donato Alvarez, 386 - Jardim Damasceno, São Paulo, Cep 02879-130, SP
Tel.: 11 3922-5866 – Cel. 9413-1453
QUE NÓS POSSAMOS REALIZAR MUITOS SONHOS NESSE ANO.

Venha fazer parte dessa equipe que se contenta apenas com um sorriso como pagamento.

Mais informações 11 5625-6181
ONG BRINQUEDOS PARA TODOS
www.brinquedosparatodos.com.br
contato@brinquedosparatodos.com.br

