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Então é Natal...
e, é Natal...
S
Porque ficar triste?

Se deixe levar...
Pela magia que no ar existe!
Se o bom velhinho
Vem ou não vem
Só o fato de você existir
Já é um grande bem...
Seja alegre e não triste...
Pelo simples fato
De que “você existe”...
Rico, pobre, gordo, magro...
Baixo, alto, feio, bonito...
Escuta o que te digo...
Você é único...
E a certeza deve sempre ter
A vida te deu à chance
A grande chance de viver...
Seu Natal não pode ser triste
Pela alegria de que “você
existe”
Então não se sinta mal...
Se solte e...” Feliz Natal “.
Por: Celia Piovesan

CHAMA
Sociedade de Assistência ao Excepcional

Os alunos, a diretoria e os funcionários da CHAMA,
Desejam a todos os seus amigos e colaboradores
Feliz Natal e um Ano Novo de grandes realizações.

SAUDADE

O vento soprou o tempo

Beth Pessoa

Esse tempo teimoso insiste em não parar.
Cada dia ele renasce mais forte e poderoso, e de tão
apressado que o fim de ano chegou de novo.
Nossos alunos, com seus sorrisos largos é o que nos faz
continuar.
Dois anjos nossos, este ano se foram, Mirian e Vinícius.
Quantas saudades deixaram.
Mas lá do céu uma estrela, um pedido deles mandou.
E a luz da CHAMA não se apagou!

EM PROL DA CHAMA

Nossos agradecimentos

A super noite de jogos e diversão que aconteceu
na AABB foi mais uma vez um grande sucesso!
Nossos agradecimentos à diretoria da AABB e a
todos os funcionários. Agradecemos também os
voluntários e a todos que de alguma maneira contribuíram
para essa noite tão especial acontecer.
Um Feliz Natal e que em 2015 possamos mais
uma vez trabalharmos juntos para que a Chama atinja
suas metas. Muito Obrigado!
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ALUNOS DA CHAMA

Nunca é tarde para ser criança
O tempo todo nos corrigimos quando nos
referimos às nossas “crianças”, afinal nem todos são
crianças. Na verdade a maioria dos alunos da Chama já
deixou de ser criança há muito tempo e eles nem gostam
de ser chamados assim.
Mas, como ninguém é de ferro, na semana da
criança as coisas mudam um pouco de figura, porque
ninguém quer ficar de fora das atividades desenvolvidas
em comemoração a esta data.
Este ano, a semana da criança começou quatro
semanas antes da data oficial. Como assim? Pode isso?
Aqui na Chama pode sim!
Resolvemos montar um estúdio fotográfico para
tirar “aquela foto” e depois deixá-la ainda mais bonita
com um aplicativo de edição de fotos.

Helena Costa Taveira
Psicóloga

Trabalhamos com nossos modelos um dia por
semana, durante quatro semanas. Fotos de todos os
ângulos e poses. Um flash atrás do outro. Foi uma
curtição!
As fotos viraram presentes para eles e, aqui entre
nós, fiquei sabendo que teve mãe que acabou querendo
ficar com o presente.
Sei que sou suspeita para falar, mas ficaram
lindas!
Esta foi só uma parte do programa de atividades,
que ainda teve vídeo game, cinema, teatro, gincana e uma
festa em que as mães fizeram tantos bolos, que não dava
nem para saber qual comer.
E aí? Deu vontade de ser criança? Tomara que
sim, porque nunca é tarde para ser criança.
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POEMA DE NATAL

PROJETO NOTA FISCAL

Enfeite a árvore de sua vida
com guirlandas de gratidão!
Coloque no coração laços de cetim
rosa, amarelo, azul, carmim,
Decore seu olhar com luzes
brilhantes
estendendo as cores em seu
semblante
Em sua lista de presentes
em cada caixinha embrulhe
um pedacinho de amor,
carinho,
ternura,
reconciliação,
perdão!
Tem presente de montão no
estoque de nosso coração e não
custa um tostão!
A hora é agora! Enfeite seu interior!
Sejas diferente! Sejas reluzente!
Cora Coralina

A Chama em parceria com o
IPVCC-Instituto Paulo Viriato Corrêa da Costa
e com o Rotary Sudeste, vem recolhendo e
cadastrando Notas Fiscais ao portador.
Como uma corrente do bem, voluntarios
ajudam no recolhimento e cadastramento das
mesmas durante todo o ano.
Queremos aqui, agradecer a todos pelo
esforço e colaboração aguardando mais e
mais NF para que esse benefício torne-se
cada vez maior sempre revertido aos nossos
alunos.
Os resultados vem semestralmente
e ainda é preciso muito mais
para mantermos a Chama
acesa mas essa ação tem sido
uma força imensa em nossas
finanças.
Nosso muito obrigado!
Ajude-nos a manter
a Chama viva!

Em anexo segue uma ficha cadastral para que você atualize o seu endereço ou
entregue a um amigo que também possa nos ajudar.

