LIONS CLUBE CACHOEIRA PAULISTA
Evento realizado EM 03/10/2021 na Sede do Lions Clube Cachoeira Paulista.
Arrecadação de alimentos não perecíveis e produto de limpeza
em parceria com artistas Cachoerense

CAMPANHA DA GELATINA
Em Cachoeira conta com apoio da Associação Comercial e Empresarial ACECAP e da Prefeitura. As gelatinas arrecadadas serão encaminhadas para o
HOSPITAL INFANTIL GACC (Grupo de Assistência a Criança com Câncer) de São
José dos Campos que atende a nossa região.

LIONS CLUBE CACHOEIRA PAULISTA PARTICIPA DE CARREATA EM DEFESA DA VIDA:
O Lions Clube Cachoeira Paulista marcou presença na carreata promovida e realizada pela
Associação Mulher e Vida de Cachoeira Paulista no ultimo dia 16/10 (sábado). A carreata
partiu da Rua Conselheiro Rodrigues Alves (rua da Raia) e percorreu os diversos bairros da
cidade alertando a população sobre a importância dos exames preventivos no diagnóstico
precoce e no controle do câncer de mama. A tradicional carreata do "outubro rosa"
contou com um carro de apoio da Prefeitura e com a sonorização do Marquinhos Lico.
É o Lions Clube Cachoeira Paulista colocando o amor em ação!

"3 em 1 Ambiental" ACONTECE EM CLIMA DE GRANDE ENTUSIASMO E CONFRATERNIZAÇÃO:
Os voluntários do Lions Clube Cachoeira Paulista, do grupo AMA - Amigos do Meio Ambiente de Cachoeira Paulista
e do coletivo Vira Mundo, também de Cachoeira Paulista, fizeram acontecer o "3 em 1 Ambiental" na manhã deste
domingo (31/10). A ação de cunho educativo, cultural e ambiental resultou na remoção de uma expressiva
quantidade de lixo (plástico, papéis, garrafas etc) de um pequeno trecho da margem direita do Rio Paraíba do Sul e
adjacências, nas imediações do auditório LEONARDO PINTO RIBEIRO. Os voluntários coletaram os materiais
descartados inadequadamente na natureza enchendo vários sacos de lixo. A ação foi embalada por muita música e
alegria. Os voluntários MARIA CLARA, RAFAEL VIEIRA e LEONARDO FREIRE garantiram a animação com uma bela
cantoria. Colhendo a ocasião, os voluntários ainda plantaram algumas mudas de espécies frutíferas e ornamentais
no local. No final os voluntários celebraram a alegria do dever cumprido com um delicioso piquenique

