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Como todos os anos, novamente recorremos 
à generosidade dos amigos para viabilizar 
mais uma edição do Natal no Lar, que 
consiste na realização de uma festa de Natal 
com recreação para crianças e entrega de 
donativos aos irmãos carentes da 
comunidade do Bairro Planalto (assistida 
pelo grupo há 25 anos com distribuição de 
sopa e outros alimentos, toda terça-feira, 
durante todo ano), além de distribuição de 
doações a outras instituições (orfanatos, 
abrigo de idosos e outros). 



Assim como nos anos anteriores, a proposta é 
proporcionar  uma pequena confraternização para 
crianças e pais da comunidade, com diversão, lanche, 
brincadeiras e presentes. Às famílias, entregamos 
sempre uma cesta com mantimentos, de forma que 
possam juntos comemorar o Natal de forma digna, 
dentro do espírito cristão da data.



Nesse ano, estaremos arrecadando 
mantimentos, cestas básicas e doações em 
dinheiro (através da Conta-Poupança do 
Projeto: Banco do Brasil, Agência 4847-X, 
Conta 6440-8, op. 51 - poupança) até o dia 
20/12/19 (sexta-feira), nos seguintes locais:

• Sede da PGJ (Próximo ao Protocolo);

• Sede da AMPERN, aos cuidados 
•de Gorete.



Contamos com sua 
inestimável colaboração 
e convidamos também a 
todos para participar da 
entrega das cestas e da 
festa Natal no Lar, no dia 
21/12/19 (sábado), no 
Bairro Planalto.



1. Coordenadores:
Antônio de Siqueira Cabral antoniocabral.rn@gmail.com 99983-0003
Isabelita Garcia Gomes Neto isabelitagarciarosas@gmail.com 99984-7934
Uliana Lemos de Paiva ulianalemosdepaiva@yahoo.com.br 99928-9848
Danielle de Carvalho Fernandes dc.fernandes@yahoo.com.br 98733-2603
Paulo Batista Lopes Neto pnetobr@yahoo.com.br 98126-1830
Ana Patrícia Montenegro anapatm@uol.com.br 99904-9962
Tatiana Kalina Macêdo Chaves tk.chaves@uol.com.br 99136-8008
2. Colaboração:
Procuradoria Geral de Justiça do RN
Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto nº 97 – Candelária.
Associação do Ministério Público do RN
Avenida Amintas Barros, 4175 - Bairro de Lagoa Nova.
 
Seguem as fotos das comemorações natalinas e das entregas das Cestas 
Básicas nas Instituições.
Queremos contar também com sua valiosa presença na festa desse ano.
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Um Feliz Natal a todos!!
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