
Após a realização do dia “D” da Campanha Natal diferente em dez de 

dezembro de dois mil e doze, não atingindo a meta prevista da campanha 

que era de 50.000,00 (cinquenta mil reais) atingindo apenas uma receita 

de 37.536,63(trinta e sete mil quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e 

três centavos), tomamos a iniciativa de realizar os trabalhos que gerou 

uma despesa de 37.536,63(trinta e sete mil quinhentos e trinta e seis reais 

e sessenta e três centavos). Foram realizadas  as seguintes ações dais 

quais  entendíamos por mais necessário, tais como:reforma de quartos, 

banheiros, parte elétrica e hidráulica, aquisição de camas, colchões, split 

bebedouro e lençóis, visto ser necessário fazer pesquisa e encomendas. 

No dia seis de janeiro de dois mil e treze demos continuidade as ações no 

que diz respeito ao trabalho de reforma do espaço físico. Iniciamos pelo 

retelhamento completo do prédio, demolição de reboco com retirada de 

entulho e material in uso. Daí então iniciou a parte da rede elétrica, 

inclusive instalação para dois ar split, retirada de ventiladores de teto, 

mudança de todas as luminárias e tomadas, instalação de ventiladores de 

parede, bebedouro e televisor. Na parte hidráulica foi desobstruída toda a 

rede de esgoto, principalmente dos banheiros que estavam isolados há 

dois anos, o banheiro coletivo e lavabos, foram mudados encanamentos, 

chuveiros, descargas, torneiras, vasos sanitários, acentos, pias e 

revestimentos total em cerâmica. Nos demais banheiros foram colocados 

descarga, acentos e vasos. Para a instalação do bebedouro se fez 

necessária fazer toda a de tubulação, pois em todo o prédio usavam água 

de uma cisterna. O forro dos dois dormitórios grande foram pintados, 

lixados e colocados cerâmica, em um terceiro dormitório foi preparado 

com forro, reboco de parede e piso, pois o mesmo servia de um depósito 

de sucata, bem como o forro do banheiro,  foram substituído os corrimões 

de  madeira por de alumínio das duas escadas inclusive feito a pintura do 

piso. Pintura de todo o prédio (parede e forro) com exceção da recepção. 

Concluído estes trabalhos distribuímos dois split e as quarentas camas 

para os dormitórios todas com colchões novos, lençóis vap vupt e cobre 

leito, todos padronizados com a logomarca da Associação Natal Diferente, 

nos dois dormitórios grandes foram colocados adesivos decorativos na 

ornamentação e cortinas de tecido em quatro janelas, assim como tapetes 

em todas as portas. Aquisição de toalhas de mão e cestos para todos os 



lavabos; no refeitório seis mesas retangular, com quarenta cadeiras, um 

bebedouro de 80 litros e duas bandejas com vinte e quatro copos para 

água, uma tolha de mesa grande e uma TV de tela plana de 32 polegadas. 

Na cozinha uma geladeira duplex, u fogão de seis bocas, quarenta pratos 

rasos, pratos fundos, colheres e copos para suco e leite. No final da tarde 

do dia dezesseis de fevereiro de dois mil e treze finalmente entregamos 

tudo devidamente distribuído em seus lugares, prontíssima para funcionar 

no dia dezoito de fevereiro. Parte da comissão esteve presente, 

agradecemos a Deus pela oportunidade que Deus nos deu por ter 

concluído devidamente como pensávamos e com a certeza de que se 

dependesse da organização dos espaços rotineiros, as crianças que fossem 

acolhidas naquela instituição teriam dependendo da Associação Natal 

Diferente um ano letivo com muita dignidade. Por parte da instituição 

estava presente a diretora Maria das Graças Dantas.    

 


