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“Em cada sorriso de uma criança existe um 
novo futuro prestes a começar” 

 

Mensagem dos Colaboradores:  

 O ano de 2020 não foi fácil para ninguém, certo? 

Pois bem, mais do que nunca, é tempo de refletir, agradecer e ajudar o próximo. 

Todos, especialmente da sociedade amapaense, passamos por inúmeros eventos 
adversos neste ano e nada melhor que estender a mão aos nossos irmãos. 

Às vezes, tudo que precisamos é do sorriso de uma criança e tudo que elas 
precisam é ser criança.  

Pensando nisso, nós da SEAD faremos acontecer tudo que verdadeiramente 
acreditamos: fazer crianças serem crianças e, em mais uma edição do nosso Natal 
Solidário, mobilizaremos nosso corpo de servidores, empresas interessadas e demais 
entidades da sociedade civil organizada nesse projeto. 

Vem com a gente!!! 

 

Colaboradores em ação! 
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Objetivo: Sem fugir muito do objetivo de todos os anos, em 2020 
colocaremos todas as nossas forças para a arrecadação de brinquedos para 
crianças carentes do município de Macapá-AP. 

Público-Alvo: Crianças residentes nos bairros Infraero 1, Infraero 2 e Curiau 
com faixa etária de até 12 anos. 

Desafio: Alcançarmos 3.200 crianças (proporção bem próxima de 50% de 
meninos e 50% de meninas). 

Forma de Distribuição: Pela primeira vez em anos, não poderemos 
promover eventos com a presença do Papai Noel, mas garantiremos cada 
sorriso das 3.200 crianças.  

Necessidade: 3.200, no mínimo, de brinquedos variados. 

Prestação de contas: A SEAD divulgará o quantitativo arrecadado e fotos da 
distribuição (com todos os cuidados sanitários) no mesmo portal de 
publicação deste material tão logo ocorra a distribuição. 

 

 
Parte do nosso time em ações nos anos anteriores! 
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Contato:  

Cristina Penafort 

Secretária Executiva – SEAD 

(96) 99163-8244 

Email: natalsolidariosead@gmail.com 




