
Equipamentos 

 Foram adquiridos dois DVR para 

substituir o danificado e um laptop para 

o departamento financeiro 

 Televisor do sistema de câmeras foi 

danificado (campanha feita) 

Aguardando resultado 

 Compra do software Office 365 

09 de março de 2020 

 

Nesta edição: 

•Administrativo 

• Equipamentos 

• Campanha Fevereiro 

• Eletrônicos 

• Projeto Cisterna 

 

Boletim O que vai pela Vila 

Legenda da Foto 

Colaboração da Comunidade  -  Campanha de Fevereiro 

Administrativo 

 Em fevereiro tivemos  o termo de  responsabilidade da Dona 

Fátima( filha de Dona Cornélia) enviado. Aguardando 

devolução 

 Foi contratado o serviço da Takafibra para conserto das 

calhas no prédio de materiais de apoio  

 Início dos pedidos de contribuições das cotas para 6ª 

Feijoada da Vila 

 Booking de 2019 finalizado 

 Tivemos a reunião com o CMI ( incentivo fiscal) 

 AGO em 27/02/2020 e reunião do conselho em 17/02/2020 

 Comparativo DRE 2018 e 2019 

Boletim 006 

Colaboração da Comunidade 

Felizmente a Comunidade de Atibaia tem contribuído de forma significativa para o bem-

estar de nossos idosos. Esperamos continuar desfrutando desta mesma participação e 

empenho para 2020, o que com certeza ocorrerá 

Eventos do Mês 

 Iniciada a divulgação das cotas de 
contribuição para a 6ª Feijoada 

 Carnaval Unidos pela Vila 2020 
 ATA Cultural 
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Sua Ação Alegra um Coração 
A Tena do Brasil realizou a maior doação de fraldas geriátricas da história da Vila. 

O Grupo Show Ball realizou doações de luvas descartáveis 

Carnaval Unidos pela Vila  
Realizamos junto com a Ong +Soul o Primeiro Carnaval Unidos 

pela Vila. O Evento foi um sucesso e teve uma ótima aceitação dos 

moradores 

 

 

Ata Cultural 
      O Grupo ATA Cultural realizou uma tarde de           

marchinhas de carnaval para os moradores 

Aniversariantes do Mês 
Parabenizamos os aniversariantes do mês com a doação do bolo da Irema. Sra. Julieta comemorou seus 101 anos 

junto com seus familiares e moradores da Vila 

2000 unidades  9000 unidades Institucional 
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Manutenção 
Foi realizado o conserto da tomada de torneira da cozinha 

Instalados os televisores nos quartos coletivos 

 

Takafibra realizou os reparos das calhas e instalação no prédio novo 

de materiais de apoio 

 

Feitas cópias das chaves do refeitório para equipe  noturna realizar 

as refeições 

 

Bazar 
Reabertura do bazar no dia 06 de fevereiro  

Recebida a doação dos móveis do Sr Pintor para 

o bazar 

 

 

Agenda Oficial 2020 
Agenda de eventos e tarefas sendo atualizada inter-

namente 

Todos os departamentos cientes de que a agenda 

está sendo atualizada 

Moradores 
Recebemos dois novos moradores pelo convênio da 

Prefeitura 

Atividades em Andamento 
Projeto da 6ª Feijoada 

Demolição do prédio interditado pela Defesa Civil 

GKS do Brasil 
Recebemos do laboratório GSK do Brasil a doação de mantas em um evento no Hotel Bourbon 
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