
Conclusão da reforma dos 
quartos e banheiros 

Com as doações de materiais da ALMA—

Associação das Lojas Maçônicas, Carlos 

Eduardo e amigos e Portagua, conseguimos 

concluir as reformas necessárias para ampliar 

o atendimento aos idosos da comarca de 

Atibaia. A partir de janeiro de 2020 teremos 

condições de abrigar 61 idosos. 

Comemoração do Natal 

No dia 23 de dezembro de 2019, foi 
realizada mais uma  
visita anual à Vila, sob a orientação 
da senhora Gina, que tem se feito 
sempre presente na época do Natal, 
acompanhada de mais três amigos . 
Foram ofertados lanhes e entregues 
lembranças para nossos idosos. 
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Chamamento Público 
No mês de Dezembro/2019 participamos do edital de 

chamamento público que a Prefeitura de Atibaia, 

através da Secretaria de Assistência e 

Desenvolvimento Social, abriu para atendimento de até 

20 idosos. 

Em 27/12/2019 aconteceu a abertura dos envelopes 

com os projetos e documentações pertinentes ao 

edital.  

Nesta oportunidade participaram a Irmandade São 

Vicente de Paulo e a Casa do Caminho, ambas de 

Atibaia.  

Devemos salientar a licitude do certame por parte da 

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, 

bem como das entidades participantes. 

Boletim 004 

Colaboração da Comunidade 

Felizmente a Comunidade de Atibaia tem contribuído de forma significativa 

para o bem-estar de nossos idosos. Esperamos esta mesma participação e 

empenho para 2020, o que com certeza ocorrerá. 



Doações em Dinheiro R$ 6.520,00 

Outdoor - Anúncio R$ 1.160,00 

Rádio Jovem Pira – (Anúncio) R$ 1.930,00 

ONG + SOUL (Alimentos) R$ 553,73 

Atibaia Connection (Anúncio site) R$ 200,00 

Quap Comunicação (Criação anúncios) R$ 3.500,00 

Imprime Já (Banner) R$ 100,00 

Painel Objetivo (Divulgação) Não Divulgado 

Calmon (Materiais do Muro) R$ 1.735,00 

Lar Plástico (Lixeiras) R$ 152,00 

Pedro Queirolo (Materiais de Cuidados) R$ 450,00 

Jornal O Atibaiense (Anúncio) R$ 250,00 

TOTAL R$ 16.550,00 

Pela primeira vez participamos da 

campanha do Dia Internacional de 

Doar. 

A campanha é realizada em mais 55 

países e acontece toda primeira ter-

ça-feira, após a Black Friday. 

Givening Tuesday (Dia de Doar), 

chegou ao Brasil em 2013, porém  

entrou no Movimento Global em 

2014. 

As comunidades e instituições po-

dem se mobilizar  e a partir da divul-

gação podem receber qualquer tipo 

Dia de Doar 

Doações de Panetones 
Em Dezembro recebemos doações de vários parceiros da Vila. 

Pita Bread, Mercadão de Bragança, Associação São João da Escócia e Studio Andressa Bueno. 

 

Natal Solidário da Galera 

O Fernando da galera da Escola Maria Alvim realizou o evento 

do Natal Solidário. 

Promoveram um almoço para os moradores com entretenimen-

tos. 

Doação da smart TV da 

Associação Hortolândia 

de Atibaia 
Conseguimos a doação de uma smart TV para 

o refeitório dos moradores.  



Castelatto  
A Castelatto realiza todos os anos o evento de Natal aqui na 

instituição. Todos os funcionários muito atenciosos com os 

moradores.  

 

Colégio Prof. Guilherme Pileg-
gi Contesini 

Evento de Natal Realizado 
pelos alunos do 5º ano.   

 

Doações da Soldier Adventure 
(jiperios) 

A galera da Soldier Adventu-

re arrecadou 360 litros de 

leite e algumas cestas bási-

cas. 

Evento Constec Contabilida-

de 
O pessoal da Constec 

realizou um belo café da 

tarde para os moradores 

interagindo bastante com 

os idosos. Entregaram 

presentes e lembranças 

a todos eles. 

Mais doações! Que bom! 

 

 
O Anderson da Casa do Bolo realizou a doação do bolo de Natal e aos 

aniversariantes do mês. 
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                             Doações de 200 picolés da +Sorvetes de Bragança Paulista  

                             e 100 picolés da Nevaska. 

O associado Sr. Binatti realizou arrecada-

ções de alimentos em seu condomínio 

residêncial. 



Tivemos também a contribuição dos seguintes parceiros, que sempre se mostraram presentes no nosso dia a dia. 

. 

 
                                                              

Ricardo, proprietário da far-

mácia Dalissa, realizou arre-

cadação de presentes para 

os moradores. 

     A Cida com o pessoal 

da CROI, realizou arreca-

dações de alimentos 

Foram colocadas duas urnas para coleta de NF Paulista nas 

unidades do colégio Objetivo. 

E os cupons foram retirados e cadastrados. A campanha conti-

nua em 2020. 

Além do Colégio Objetivo colocamos urnas em 

várias lojas do comércio. Os cupons já fora recolhi-

dos e cadastrados. 

Em 2020 teremos muitos desafios e como sempre 
contamos com a ajuda e colaboração de toda a 
comunidades atibaiense. Abra seu coração e con-
tribua, assim tornaremos a vida de nossos idosos 
mais feliz e menos sofrida. 


