ATIVIDADES DE SERVIÇO "AMOR EM AÇÃO" - AL 2021/2022

ATIVIDADES MEIO AMBIENTE
Arrecadação e doação de 17 kg de
tampinhas e 3 kg de lacres para APAE de
Mogi das Cruzes, a ﬁm de angariar fundos
para conserto de cadeiras de rodas. Fomos
recebidos por: presidente João Anatalino,
CL Amélia, CL Olímpia e Diretora Ana
Paula. Preservando o meio ambiente e
ajudando nos projetos da APAE.

Doação de 38 kg de livros insensíveis e
24 livros literários para uso em sala de
aula com alunos, na APAE de Mogi das
Cruzes.

Limpeza do espaço da praça mantida pelo Lions. Equipe do verde preparou os berços,
mistura de terra e adubo para nossa ação. Plantação de 10 Mudas e limpeza dos gramados e
lixos. Distribuição de mudas doadas pelo Instituto Embú.

Ação do Meio Ambiente coordenada pelo CCLL Carlinhos e Michaelle. Entrega de
50 mudas de árvores e 200 saquinhos com 50 sementes de girassol na Festa de São
Cristóvão.

arrecadação de 12 kg de livros inservíveis em cuidado ao Meio Ambiente. Livros para nosso
projeto da Geladeiroteca Coleta de 56 recebidos

ATIVIDADE FOME
Doação de 1 cesta básica para a
colaboradora Sueli

Doação de R$400,00 (quatrocentos reais) para
compra de bolo para a comunidade. Parabéns aos
festeiros de São Cristóvão pela belíssima festa,
na qual foi agradecido ao Lions pela participação
com a doação de um bolo, atendendo 300
pessoas.

OUTRAS ATIVIDADES
Revitalização e cuidados com o
espaço do Monumento ao Leão.
Pintura dos bancos, paralelepípedo e
base do Leão. Tinta doada pelo CL
Carlos Lapique. Orientação técnica da
CaL Rute Hanada. Apoio da
coordenação de GST, Comissão de
Meio Ambiente, Patrimônio e
Presidência

Vistoria técnica e conversa de possível locação do imóvel do Lions com Sr. Walter-Prime e
Marcelo-Femme. Na reunião de 28 de julho passamos para os CCLL, convite para a
comissão e aprovada a continuidade dos trâmites legais.

Doação de 20 toucas, 12 sapatos de lã e roupas para os idosos, também entrega de objetos e
roupas para o Bazar. Recebido por Sr. Marcos/estoquista.

Ação realizada em parceria com o Rotary Suzano na arrecadação de livros. Sr. ABEDIEL
PEREIRA DA SILVA - Presidente do Rotary Club Suzano, Sidney Savine - Presidente
Projetos Humanitários e Fabio dos Reis – Voluntário. Livros destinados à comunidade.
Vamos reabastecer nossas geladeiras e continuar nosso lindo e útil projeto da
Geladeiroteca! Juntos somos fortes

Contabilização dos livros, 562 livros para abastecer as Geladeirotecas.
Sendo abastecimento de 262 livros na geladeiroteca do Parque Centenário.

Divulgação e entrevista para a TV Diário sobre o Projeto de livros na geladeiroteca do Parque
Centenário destinados à comunidade.

PROJETO GELADEIROTECA - PARQUE DA CIDADE
Retirada de livros didáticos, limpeza e abastecimento de 126 livros literários. Recebidos pelo
administrador Flávio

Dia do Voluntário Social, 07 de julho, realizada pelo CL OTACILIO.
Colocação de calhas na APAE RURAL. Ele é Voluntário permanente na
APAE.

Arrecadação de toucas e sapatos de lã para senhoras, e crianças. De
adulto serão entregues ao Instituto Pró+Vida e crianças entregues ao
Instituto São Lourenço

Entrega de enxoval de bebê para a Mãe Mayra Vanessa
Santos Silva na Santa Casa.

Doação de um berço ao menino Gael. Com altruísmo e empatia na
família leonística, colocamos o Amor em Ação. Deus os abençoe!

