
Mensagens de 
Natal
De ouvidor para ouvidor



Desejo um feliz natal e um ano novo cheio 
de alegrias e felicidades!
Deirdre monte - ISGH



Natal, comemoramos o nascimento de Jesus , que veio ao mundo 

para salvar e ajudar todos os irmãos . A ouvidoria foi criada para 

atender todos os cidadãos/ irmãos sem distinção de classe , raça ou 

gênero , com imparcialidade e impessoalidade , como foi a missão de 

Jesus na terra .Que Deus abençoe e proteja a todos nós , ouvidos e 

cidadãos. Feliz Natal.
Goretti de Fátima Ximenes Nogueira - Secretaria dos Recursos Hidricos



Natal é tempo de união, partilha e reflexão. Que 
possamos nos fortalecer na esperança de dias melhores 
e nos inspirar para continuar nessa nobre missão de 
transformar o mundo em um lugar melhor!! Boas Festas 
amigos ouvidores 🎄
Airles Mota - Secretaria Do Meio Ambiente 



Durante a luta de todo este ano de 2020 da incerteza, da esperança , da fé e muita 

expectativa pelo fim da pandemia, a Ouvidora do Metrô de Fortaleza se alegra de 

sentir que o diálogo , a parceria e amizade entre os ouvidores do Estado do Ceará 

estão cada vez mais fortes. Mesmo trabalhando em home office, estendo-lhes o 

meu abraço carinhoso e desejo um Natal renovador e feliz. Feliz Natal e um Ano 

Novo de saúde e paz. Ouvidora do Metrofor

Maria Isomar da Silva Xenofonte - Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos



Emocione-se em : refletir, esperar, superar, comemorar, 
celebrar e agradecer a Deus por tudo. Boas festas e um 
feliz 2021! Com muita saúde e esperança!!! Feliz vida 🎉
Valdenia Moreira - Hospital de saúde mental



Amor é o melhor presente de natal para dar e receber
Giovanni Santos Dumont Uchoa - Secretaria do Desenvolvimento Agrário



Feliz Natal e um Ano Novo cheio de muita paz e saúde para a 

rede de Ouvidores.

Ana Célia Cristino Belchior Martins - Funceme



Que Jesus menino possa renascer nos vossos corações e 
que real sentimento do natal de humildade, serviço e 
amor, nunca seja esquecido.  E que 2021 venha cheio de 
paz. Pois o cheiro de esperança já sentimos.
Valeria Gomes - PGE



Desejo a todos os ouvidores, um natal cheio de paz e 

esperança, que o Menino Jesus traga conforto a todos os 

corações dos que perderam entes queridos, nessa pandemia !

Márcia Monteiro - Secretaria da Saúde do Ceará - SESA



Que o Bom Velhinho seja muito generoso com cada um de 
vocês, permitindo muita paz e saúde em 2021!!! E, que nós 
possamos nos doar compreensão e tolerância com os 
próximos!!! FELIZ NATAL!!!
Jucilene Maria Paulo - Cagece - Ouvidora Adjunta



Que a fé e a esperança no amanhã possam reviver a cada 
dia em nossos corações com Jesus. Feliz Natal e que 
reine a paz e o amor entre nós!
Moreira – Polícia Civil



Desejo aos nossos parceiros de jornada que tenham um Natal 

especial e que o Ano Novo que se inicia seja vivido 

plenamente todos os dias!

Cintia Melo - Ouvidora Substituta da Ouvidoria Setorial da 

CGE



Natal de muita paz junto a família.!!! Ano novo com saúde 
para todos nós!!!!
Fernanda Mara - CGE



Feliz Natal! Para você e toda sua família. Que todos juntos 

festejem o nascimento de Jesus rodeados de felicidade e 

harmonia.

Christine Mamede - CGE



Que neste Natal a alegria, o amor e a esperança renasçam nos 
corações de todos.
Feliz Natal para vocês e seus famílias!
Maria Thais Pinheiro Holanda - CGE



"E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de 

grande alegria, que será para todo o povo."  Lucas 2:10

Que neste Natal essa palavras se tornem sentimentos e acalentem os 

corações angustiados... Se tornem consolo para os corações que 

sofrem pelas perdas... 

Que se tornem esperança para o mundo!! Que 2021 seja um ano de 

gratidão e bênçãos para toda humanidade! Um abençoado Natal e 

2021 para todos!

Valdézia – CGE Central 155



Desejo a toda família de Ouvidores um Maravilhoso Natal, de reflexão e reposição de energias, 

e um ano repleto de realizações, com muita paz, saúde e força para vencermos todos os 

desafios, de forma a ficarmos cada vez mais forte para tocarmos nossa nobre missão.

Com um ano atípico como esse, tenho a certeza que saímos com a sensação de dever 

cumprido onde todos os colegas ouvidores deram de alguma forma a sua contribuição para 

ajudar o irmão cearense nesse momento tão difícil, seja Por meio da Ouvidoria, de correntes 

sociais ou de ação proativo. Um Feliz Natal e um ano novo Repleto de luz.

Jean Lopes – CGE




