Associação Amigos da Solidariedade
"Dom Ávila"
Solidariedade, caridade, respeito, empatia, integração, diálogo

Campinas, dezembro de 2020
Querido(a) Associado(a),
Ao findar deste ano, a AASDA – Associação Amigos da Solidariedade Dom Ávila,
uma vez mais vem agradecê-lo(la) pelo apoio em nossos projetos. Este ano foi muito atípico
para a AASDA, pois tivemos dificuldades em gerenciar alguns problemas em relação aos envios
dos boletos junto ao Banco Santander devido à alta taxa administrativa e também em razão da
pandemia que acometeu a todos, alterando a rotina em muitos setores. Por conta disso, a
AASDA resolveu pausar, durante esse período, o auxílio aos projetos, visando preservar a
integridade dos trabalhandores nas obras.
Queremos informar que, para início de 2021, teremos uma nova diretoria, cuja indicação
para presidente é o Pe. Antônio Rodrigues Alves, padre diocesano vigário forâneo da Forania
Santa Mônica, Pároco da Paróquia São Marcos, O Evangelista. Pe. Antônio é muito atuante
junto às comunidades carentes, como no episódio do incêndio na comunidade da Vila Paula, no
bairro San Martin, em Campinas, SP, na madrugada de 28 de setembro deste ano, que atingiu
130 pessoas. Sua biografia está disponível em (http://arquidiocesecampinas.com/clero/padreantonio-rodrigues-alves/). Por ocasião da posse dos novos membros, apresentaremos aos
associados a nova composição da diretoria que continuará trabalhando ativamente em prol dos
objetivos estatutários da AASDA, disponível em www.aasda.org.br, ícone Estatuto.
Agradecemos por sua confiança e contamos com o seu apoio e com a sua colaboração
em 2021 para continuarmos no esforço para que a ajuda chegue a comunidades carentes e
necessitadas. Visando facilitar esse processo de apoio por parte dos associados pretendemos
disponibilizar a opção de Débito Automático. Outra opção é efetuar a contribuição diretamente
na conta: Banco Santander – agência 4378, c/c 13.000182-3 – Associação Amigos Dom Ávila
– CNPJ 09.419.071/0001-06.
Para quaisquer informações, não hesitem em nos contatar via 19-97108-0650, também
WhatsApp. Estamos localizados em novo endereço: Rua Tenente Haraldo Egídio de Souza
Santos, 777, sala no.7 - CEP 13070-160, Campinas, SP. Ficaremos honrados em atendê-lo(a).
Que a Luz que resplandeceu na noite fria de Belém aqueça os nossos corações e ilumine
os nossos passos no decorrer do novo ano.
Com estima e gratidão,

Pe. Valentim e diretoria
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