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Nesta edição: 

• Administrativo 

• Doação laboratório Eurofarma 

• Desafio 90 anos da Vila 

• Campanha União Supermercados 

• Novos residentes 

• Manutenção 

• Energia 

 

 

Boletim O que vai pela Vila 

                 

A Vila 

 Grande perda -  Homenagem ao Sr. Walter Pacitti 

 Serviços voluntários continuam suspensos 

  Doação de trinta (30) cestas básicas do laboratório Eurofarma  

 Registramos a entrada de 7 (sete) novos idosos totalizando 57 

(cinquenta e sete) moradores 

 Inscrições do desafio dos 90 (noventa) anos prorrogadas até dia 

15 de outubro 

 Diretoria continua se reunindo por vídeo conferência duas vezes 

por semana  

 Psicóloga Juliana continua realizando atividades e oficinas com 

os idosos 

 Doação de energia solar 

 Manutenção - Almoxarifado central em andamento 

 Despedida da antiga funcionária da cozinha Daniela Telles 

 Campanha União supermercados 

 Aniversariantes do mês 

Boletim 013 

Campanhas e Eventos do Mês 

 Aniversariantes do Mês 
 Dia do Bem 
 Abertas as inscrições do desafio beneficente 90 

anos da Vila 
 Doação da Máquinas Ribeiro 
 Dia dos Pais 
 Campanha de arrecadação de lenços umedecidos  
 Projeto latinha reciclável  para aquisição do 

portão automático 
 Campanha União Supermercados  
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DOAÇÃO DE ENERGIA SOLAR 

Graças a atuação do Eng. Luiz Carlos Camillo, a Vila São Vicente 

de Paulo recebeu a doação de energia solar da empresa EDE-

MIR PINTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. A 

energia solar gerada na fazenda solar da Órigo Energia é injeta-

da na rede da Elektro e há um correspondente porcentual de 

doação para a nossa entidade.Esse gesto desses atores permi-

tiu uma significativa redução nos nossos gastos com energia 

elétrica, atingindo uma economia mensal de cerca de R$ 

2.600,00. 

Os moradores e toda equipe da Vila agradecem profundamen-

te por essa ação, notadamente neste momento de crise sanitá-

ria que afeta a sociedade como um todo. 

DOAÇÃO DE ALIMENTOS EM MEMÓRIA 

 

Sensibilizada com os idosos da Vila São Vicente de 

Paulo, abraçamos a ideia de arrecadar alimentos não 

perecíveis ; graças aos amigos, parentes e vizinhos 

arrecadamos mais de 70 (setenta) quilos . Em memó-

ria ao amigo Sr. Walter Pacitti, agradecemos a todos 

os colaboradores. 
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Doações e Eventos 
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