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As doações do final do 
ano foram um sucesso! 
Recebemos alimentos suficientes para que todos tivessem 
um Natal sem preocupações, além da visita de muita gente 
que veio trazer o amparo solidário nesse momento tão 
esperançoso. 
Em janeiro consumimos grande parte do que sobrou do fim 
do ano e já voltamos ao ciclo de precisar pedir doação de 
café, óleo de soja, chás e açúcar. 

ATENÇÃO! 
Mudamos de endereço sem 
sair do lugar. 
 

Os órgãos públicos 

regulamentaram nosso endereço 

que agora será: 

 Avenida Ladslau Kardos, 94 

bairro Aracília. (KM 206 da 

Rod.Pres. Dutra sentido Rio).   

CEP 07250-125 – Guarulhos/SP 

Fone: (11) 2480-4566 

A Casa dos Velhos Irmã Alice é uma organização filantrópica de assistência social que ampara idosos carentes, em regime 

de internato, fornecendo-lhes um lar e dignidade na velhice. 

2019 e a bomba!! 
Mal começamos o ano e descobrimos que o Governo diminuirá a sua ajuda para a Casa dos Velhos. Vão reduzir nosso convênio 
e, com isso vai faltar dinheiro. A cidade de Guarulhos que nos ajudava com 40% das despesas, agora vai passar para apenas 

30%.  

Vamos precisar da sua ajuda 
Vamos iniciar a campanha para conquistar novos colaboradores que possam contribuir para a manutenção de nossa casa. 
Pequenas contribuições farão toda a diferença!  
Doações a partir de R$ 10,00 já nos ajudarão milagrosamente. Distribua a ficha abaixo para os amigos, ou cadastre-se pelo 

nosso site.  

Os idosos ganharam um Cineminha 
Campanha de diversas parceiros proporcionaram a instalação de um cineminha dentro 
do Asilo. Fundação Telefônica, EDP Bandeirantes, Cinemark, Rotary entre outros 

colaboradores fizeram a diferença. 

 

 

Mais amigos visitando! 
Interação ou palhaçada. Alegria com pessoas que fazem a diferença na elevação da 

autoestima dos internos.  

NOME   

ENDEREÇO   BAIRRO   

CEP   e-Mail       

CPF   Watts App   

DOAR  

       [  ] 35,00 Ajudar na compra 01 dia de pãozinho  

   [  ] 60,00 Ajudar na compra 01 dia de mistura para refeições 

  [  ] 200,00 Ajudar na compra de medicamentos 

   [  ]  Valor livre para decidir (ajuda na conta de luz, gás, salários, etc) 
 

Nosso site: 

www.casadosvelhos.org.br 

Lá você encontrará informa-

ções, fotos, notícias e agenda 

de eventos; 

Para ajudar, você pode doar 

pelo site, usando o Pague 

Seguro que aceita todos os 

cartões de crédito. 

Também pode solicitar boleto 

pelo site ou pelo nosso email  

ajude@casadosvelhos.org.br  

 

HISTÓRIA DO PÃOZINHO 

Imagine 28 idosos e 22 funcioná-

rios = total 50 pessoas. 

Se cada um comer 01 pãozinho 

no café da manhã e outro a 

tarde. 

100 pãezinhos por dia. 

Se cada pãozinho custar R$ 0,80 

Gastaremos R$ 80,00 por dia. 

R$ 2.400,00 por mês. 

Sem contar com o leite, 

manteiga, etc.  

Venha também 

Participar, 

interagir e visitar 

 

HISTÓRIA DO PÃOZINHO 

Imagine 28 idosos e 22 funcioná-

rios = total 50 pessoas. 

Se cada um comer 01 pãozinho 

no café da manhã e outro a 

tarde. 

100 pãezinhos por dia. 

Se cada pãozinho custar R$ 0,80 

Gastaremos R$ 80,00 por dia. 

R$ 2.400,00 por mês. 

Sem contar com o leite, 

manteiga, etc.  

 

Este cadastro também poderá ser feito pelo e-mail ajude@casadosvelhos.org.br  ou pelo site www.casadosvelhos.org.br  
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