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Nesta edição: 

• Administrativo 

• Doação da Essity do Brasil (Tena) 

• Desafio 90 anos da Vila 

• Campanha União Supermercados 

• Auxílio Emergencial 

• Novembro Azul 

 

 

 

Boletim O que vai pela Vila 

                 

A Vila 

 Serviços voluntários continuam suspensos 

  Doação de fraldas da Essity do Brasil 

 Registramos a entrada de mais um idoso totalizando 55

(cinquenta e cinco) moradores 

 Inscrições do desafio dos 90 (noventa) anos prorrogadas 

até dia 31 de dezembro 

 Diretoria continua se reunindo por vídeo conferência uma 

vez por semana e uma vez presencial 

 Psicóloga Juliana continua realizando atividades e oficinas 

com os idosos 

 Liberada a verba do auxílio emergencial do governo no 

valor de R$130.361,28  

 Manutenção - Almoxarifado central em andamento 

 Concluímos as obras de drenagem das águas pluviais no 

Pátio da Capela 

  Instalação do portão eletrônico para prevenir os 

moradores 

 Desligamento de dois(2) moradores que não se 

adaptaram às normas da Casa 

  Renovado o Auto de Vistoria dos Bombeiros 

 Revisão completa das Câmeras  

 

Boletim 015 

Campanhas e Eventos do Mês 

 Aniversariantes do mês 
 Inscrições do desafio prorrogadas até final de 

dezembro 
 Novembro azul 
 Campanha de arrecadação de leite 
 Campanha União Supermercados prorrogada  
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Auxílio Financeiro Emergencial 

Graças a atuação de toda equipe da Vila São Vicente de Paulo 

fomos selecionados dentro das ILPIs habilitadas a receber o 

auxílio emergencial pelo Ministério dos Direitos Humanos no 

valor de R$130.361,28 (cento e trinta mil trezentos e sessenta 

e um reais e vinte e oito centavos) para auxiliar na prevenção 

contra o corona vírus 

Essity do Brasil 

 

Agradecemos em  nome de toda equipe da Tena do Brasil 

a doação de fraldas para o asilo São Vicente de Paulo, 

foram entregues  mais de  10 000 fraldas para os idosos  

 

 



Doações e Eventos 
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