
 
Atividades Sociais da Vera do Pilar 

 
 

Realizamos um trabalho assistencial, há cerca de 45 anos, através da Tenda Espírita Vovó 
Joaquina de Aruanda, que é uma Instituição Religiosa, criada e estabelecida em espaços da 
minha família, reconhecida de utilidade pública a nível municipal (BH) e estadual. 

A ajuda é bastante variada, com enfoque a instituições carentes e moradores da área rural. 

Trabalhamos, também, com Tratamento Alternativo, com Fluidoterapia, Manipulação de 
Coluna, Auricoterapia, Radiestesia, Reiki, Florais, Psicologia e Orientação Jurídica. 

Contamos, com profissionais devidamente habilitados, tais como, a médica Dra. Mariângela 
Baeta, Massoterapeuta Geraldo Oliver (CDTN), Nutricionista Nelma e Profissionais de áreas 
diversas, tais como, Psicólogo, Advogados, Engenheiros e Terapeutas nas áreas citadas. 

Instituições Filantrópicas carentes e pessoas físicas, que contam com a nossa ajuda de acordo 
com os recursos recebidos: 

- Hospital de Jaboticatubas - sob o patrocínio do Grupo Fraterno do CDTN, recebe legumes, 
diariamente, até a importância de R$100,00/mês. 

- Creche Irmã Maria Dolores - doação Walter Pidello e Iroko, 25 kg de carne moída/mês para 
crianças especiais. 

- Associação Jericó - tratamento de dependentes químicos - doação eventual, pois 
dependemos de recursos, no momento desejam colocar laje em um espaço para acomodar os 
internos e precisam de 100 sacos de cimento - o que podemos oferecer alimentos eventuais e 
cobertores, doados pelo Grupo Fraterno do CDTN e Ewerton Pimentel. 

- Orfanato Cristão (Bairro Braúnas/perto zoológico), doação eventual, estão carentes de tudo, 
mas dependemos de recursos para oferecer mais ajuda. 

- Escola Especial de Jaboticatubas, almoçavam mensalmente nas nossas instalações, mas por 
falta de recursos, no momento só em ocasiões especiais recebemos a visita das crianças, 
estamos priorizando "quem tem fome". 

- Presídio de Jaboticatubas, ajudamos na medida dos pedidos urgentes, tais como, detentos 
descalços, banheiros para os familiares das áreas rurais de Jaboticatubas (Kátia CDTN e 
Doralice Machado). 

- Presídio (Vespasiano) Detentas Grávidas - eventuais doações de cobertores e roupas para os 
recém- nascidos. 

- Creche Casinha Feliz da Vila São José, doações eventuais de leite e alimentos (Nelma e 
Walter Pidello). 

- Distribuição de roupas, calçados, revistas, eletrodomésticos, para moradores carentes das 
áreas rurais de Jaboticatubas 

Distribuição de marmitex, roupas, calçados para moradores de rua (Grupo Fraterno CDTN, 
Ewerton Pimentel e Ivan Padrão, integrantes da Vovó Joaquina). 

Atendemos a cerca de 300 pessoas/mês com o Tratamento Alternativo, outros atendimentos, 
dependemos das doações recebidas, que são repassadas mensalmente. 
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