
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

Semana de Acolhimento (11 – 15/03) – Apoio social

 Lar Dos Velhinhos –  
produtos demandados: 
Arroz;
Pão de forma integral;
Biscoito (maizena e integral);
Bucha lava louça e 
Leite do tipo integral, desnatado e sem lactose.

Mensagem do projeto à Semana de Acolhimento:  Mais uma vez, agradecemos
a você e a Universidade Federal de Viçosa através dos seus órgãos responsáveis
pelo carinho e disposição em ajudar e fortalecer a nossa obra. 

O Lar dos Velhinhos - Viçosa deseja aos estudantes ingressantes na UFV que
sejam  felizes  nesta  nova  fase  da  vida,  que  é  tida  como  uma  das  mais
importantes.  E  que  através  dos  cursos  escolhidos,  vocês  possam num futuro
próximo ser profissionais dedicados e que em cada área do conhecimento sejam
sensibilizados com as causas sociais e possam de alguma forma contribuir para o
crescimento e desenvolvimento de uma sociedade mais justa e acolhedora com
aqueles que de alguma forma se encontram à margem da mesma. 

Viçosa é tida por todos como uma cidade acolhedora, e que abraça os discentes
desta  entidade  reconhecida  por  sua  excelência  no  ensino  na  pesquisa  e  na
extensão. Vivam intensamente nos próximos anos em que Viçosa e a UFV serão
a  sua  casa.  Desfrutem  de  todas  as  oportunidades  oferecidas  neste  local.
Aproveitamos ainda, para convidar à todos para conhecer o Lar dos Velhinhos e
nossos  ilustres  moradores.  Saibam  que  aqui,  vocês  podem  fazer  parte  da
"família" dos nossos queridos velhinhos. 

Boa sorte e sejam felizes!”

Breve histórico do projeto:  “O Lar dos Velhinhos de Viçosa é uma instituição
filantrópica de caráter assistencial, sem fins lucrativos, e é administrado por uma
diretoria  voluntária,  que  conta  com  a  colaboração  da  comunidade  local  e
regional.
  A instituição destina-se a cuidar de pessoas acima de 60 anos, em situação de
vulnerabilidade social e sem a possibilidade de auto custeio. Os idosos e idosas
que residem na instituição recebem cuidados médicos, nutricionais, psicológicos



e entre outros. O lema da instituição  é: Cuidar dos idosos com amor e dando-
lhes dignidade.
Por oferecer excelência no atendimento prestado, o Lar dos Velhinhos de Viçosa
é  referência  regional  entre  as  Instituições  de  Longa  Permanência.  Sua
infraestrutura  ampla  e  acolhedora,  localizada   na  área  central  da  cidade  e
próxima de unidades de saúde e hospitais proporciona aos atendidos uma melhor
qualidade de vida.
Fundado em 18 de junho de 1967, na cidade de Viçosa, Minas Gerais o Lar dos
Velhinhos  tem  sua  história  constituída  por  muita  luta  e  generosidade.  O
engajamento  e  a  solidariedade,  dos  doadores,  funcionários,  voluntários  e
empresários de Viçosa mantêm por 50 anos o Lar dos Velhinhos de Viçosa em
pleno funcionamento.
O ponto de partida se deu há meio século,  quando o Dr. Laurindo Carneiro
liderou um grupo de pessoas e iniciou uma campanha que fosse criado um local
de atendimento aos idosos de Viçosa e região em situação de risco.
Quando o Lar dos Velhinhos teve seus primeiros tijolos fincados no chão ainda
nem existia a Rua Dr. Brito, seu atual endereço. Aos poucos a instituição foi
tomando forma graças a solidariedade de toda a cidade, que desde então realiza
doações das mais variadas.
O Lar foi construído, recebeu seus primeiros moradores e a cada ano cresceu e
abrigada cada vez mais pessoas em busca de uma terceira idade, que possa ser
gozada com tranquilidade e bem estar.
Atenciosamente, 
Diretoria dos Lar dos Velhinhos.”

 Consórcio  Intermunicipal  de  Assistência  à  Criança   e  ao
Adolescente (CIACA) – 

Produtos demandados: 
Alimentos e leite 
Fraldas tamanhos M e G, Shampoo, condicionador, escova de cabelo, pente para
cabelos, absorvente, etc. 
Material escolar:  cartolina, caderno sem pautas de capa dura, caderno com pauta
de capa dura, réguas,  esquadro, compasso, etc.

Breve histórico do projeto:  “ Este  projeto tem por  missão cuidar  e proteger
crianças e adolescentes (0 a 18 anos), de Viçosa e cidades próximas, em situação
de risco (negligência, abandono, maus tratos, etc). Esta ação conta com o apoio
financeiro das prefeituras das oito cidades atendidas e organiza-se através de
uma equipe técnica que trabalha o desenvolvimento da criança no abrigo, bem
como acompanha sua situação diante dos problemas apresentados pela justiça.”  


