
 

 

 

 

Campanha do Betim Shopping em homenagem ao Dia Mundial da Boa Ação supera as expectativas 

Em uma bela ação do Betim Shopping, iniciada no início do mês de abril e encerrada no dia 28, data em que se 

comemorou o Dia Mundial da Boa Ação, o shopping promoveu uma arrecadação solidária com o objetivo de 

arrecadar fraldas geriátricas, roupas de cama e banho, artigos de higiene pessoal e itens de primeiros socorros 

para doação ao Asilo Vicentino Ferreira Braga em Betim. 

Durante o período da campanha, foram arrecadados shampoos, condicionadores, escovas de dente, sabonete, 

algodão, cotonetes, papel higiênico e fraldas geriátricas. De acordo com Marilda de Souza, coordenadora do asilo 

Vicentino Ferreira Braga, a ação foi bastante comemorada pela comissão gestora do asilo e a entrega dos 

donativos contribuiu com a alegria dos idosos. “Esta parceria com o Betim Shopping foi essencial para investirmos 

na qualidade de vida dos idosos”, diz. 

O Asilo Vicentino Ferreira Braga de Betim atende atualmente cerca de 60 moradores e oferece cuidados e 

atividades diárias em busca de valorizar a vida, gerar bem estar e resocializar os idosos. Segundo Marilda, as 

doações podem ser feitas durante todo o ano. “Toda doação é bem-vinda, mas a nossa maior necessidade são as 

fraldas geriátricas nos tamanhos M, G e XG, produtos de higiene pessoal, toalhas de banho, lençol de solteiro com 

elástico de algodão para firmar no colchão, produtos de limpeza e açúcar, item de consumo altíssimo no asilo”, 

conclui. 

As doações podem ser feitas todos os dias da semana, de 8h às 17h, incluindo sábados e domingos. O Asilo 

Vicentino Ferreira Braga está localizado na Rua José Augusto Borges, nº 254 e também na Rua Rosário, nº 1075, 

bairro Angola em Betim. Para mais informações é só entrar em contato pelo telefone (31) 3532-4089 ou através do 

e-mail larvicentinodfb@ig.com.br. 

O Betim Shopping é considerado o primeiro shopping da cidade de Betim a realizar campanhas solidárias e 

agradece a aceitação e adesão do público que contribuiu para o sucesso da campanha. 

O Betim Shopping está localizado na Avenida Edméia Mattos Lazzarotti, 1655, bairro Angola. 

 

SOBRE O BETIM SHOPPING 

Totalmente integrado ao centro de Betim (MG), no coração da cidade, o BETIM SHOPPING tem localização privilegiada e 

conta com marcas de prestígio nacional. Atualmente, o empreendimento vive um momento de renovação em sua 

infraestrutura e gera mais de 1.500 empregos diretos e 4.000 empregos indiretos, de acordo com a metodologia da ABRASCE 

(Associação Brasileira de Shopping Centers). O BETIM SHOPPING é administrado pela LANDIS FOREST CITY. 

 

SOBRE A LANDIS FOREST CITY 

A LANDIS FOREST CITY é uma empresa especializada em desenvolvimento, administração e comercialização de shopping 

centers. Seu foco é oferecer uma excelente experiência de consumo à população local, sempre trabalhando com a máxima 

transparência e buscando atender às necessidades de consumidores, lojistas e empreendedores. 

 

Para mais informações: 

 

 

 
KOMUNIC COMUNICAÇÃO INTEGRADA 

Tel.: (31) 3418-7965 

Priscilla Kopke – priscilla@komunic.com.br – (31) 8844-8134 
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