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Campanha Lacres do Bem – coleta de lacres de alumínio e tampas plás cas, para obtenção de
recursos para aquisição de cadeiras de rodas e de banho.
Recebemos em doação da Escola Estadual Professora Alice Chuery sito a Rua Antônio
Camargo, 130 – Vila São Jorge – Guarulhos, a doação de dezenas de vasilhames contendo
lacres de alumínio e tampas de plástico que foram arrecadados pelos alunos da escola para
ajudar na nossa Campanha Lacres do Bem.

Todos os lacres arrecadados na Campanha "Lacres do Bem" foram
vendidos e conseguimos a quantia de R$625,00 que será revertida em
cadeiras de rodas e de banho para serem emprestadas pelo Banco de
Cadeiras de Rodas a pessoas necessitadas

DOAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS FISICOS
Banco de Cadeiras de Rodas – atendimento a pessoas necessitadas
Doação de uma cadeira de rodas para a Sra. Elenita Maria de
Souza, moradora na Cidade de Guarulhos-SP, com
necessidade de mobilidade e tratamento de saúde.

Fizemos a doação de uma cadeira de rodas para o Jovem
Matheus Ribeiro Dias, morador na Cidade de Guarulhos-SP, com
necessidade de mobilidade e tratamento de saúde.

Banco Enxovais de Bebê – atendimento a mamães carentes e recém-nascidos
Foram doados para mamães carentes com crianças recémnascidas, a quantidade de 03 enxovais de bebê, contendo os
seguintes itens:
uma bolsa de bebê; uma manta; um cobertor; uma toalha de banho;
dois macacões de inverno; dois conjuntos de body e mijão; um
babador; dois pares de meia; um casaquinho de lã com um par de
sapatinhos; uma chuquinha para suco; duas fraldas de boca; um
pacote de lenço umedecido; um sabonete e um pacote com 100

Doações de material didático para os
alunos da Escola João Vicente de
Araújo no bairro de Saboó, cidade de
Mairiporã SP.

Doados aos internos da Casa dos Velhos
Asilo Irmã Alice, doando 2 rádios, 80
pilhas e 20 aparelhos de presto barba.

DOAÇÕES DE ALIMENTOS
Doação de 80 latas de complementos alimentícios
e vitamínicos a Casa de Velhos Irmã Alice

Doação de 120 latas de complementos
alimentícios e vitamínicos a Casa da Sopa,
situada na cidade de Mogi das Cruzes.

Doação de 3 cestas básicas ao Núcleo Espírita
"Fé Perseverança e Caridade" - FEPEC,
localizada na Vila Augusta - Guarulhos- SP.
Doação realizada semanalmente e aos
sábados, a entrega de 50 pés de
hortaliças diversas como: alface, couve,
rúcula, agrião e repolho para CASA DOS
VELHOS IRMÃO ALICE, situada na Rod.
Pres. Dutra, Km.206, pista norte. Esta
doação, atende os 17 idosos e os
colaboradores que trabalham nas
atividades da Casa. Neste mês de julho as
entregas ocorreram nos dias: 03, 10, 17,
24,31/07/21.

DOAÇÕES DE COBERTORES E ROUPAS
Doação de 3 cestas
básicas ao Núcleo
E s p í r i t a
" F é
Perseverança e
Caridade" - FEPEC,
localizada na Vila
Augusta - Guarulhos- SP.

Doação de cobertores em pontos
extremos da periferia da Cidade
de Guarulhos, Jardim Aeroporto,
para pessoas atendidas pelo
Centro Espírita Francisco de
Assis.

Doação de cobertores na Rod.
Mogi Bertioga, cidade de Mogi
das Cruzes, para pessoas
assistidas pelo Centro
Espírita Francisco de Assis.

"Campanha do Agasalho" e com a coordenação do CL Celso e
CaL Betinha, efetuou a doação de 30 cobertores, diversas roupas
de banho e toalhas para Casa de Davi, na Rodovia Fernão Dias
Km 82 em Guarulhos SP. A Instituição possui capacidade de
atender 400 pessoas com deﬁciência intelectual, física e com
autismo, na sua maioria carentes e abandonadas.

Distribuição de cobertores aos mais necessitados.
Entrega de 20 cobertores aos assistidos do Centro
Espírita Jesus é o Caminho, na cidade de Guarulhos.

Doação de pedras de sabão, produzidas com óleo de cozinha
descartados pelo LC Guarulhos Maia, ao Centro Espírita Jesus é
o Caminho, para composição de cestas básicas distribuídas a

DOAÇÃO DE FUNDOS E MEDICAMENTOS
Em continuidade na inclusão de cupons
ﬁscais no aplicativo Soulcial destinando
todo o recurso arrecadado para as
Casas André Luiz. Conseguimos captar
neste mês o montante de R$ 1.490,33
com o cadastro de 620 novos cupons
ﬁscais, em relação ao período anterior.

Doação de diversos medicamentos e produtos
hospitalares para a Casa de David, sito a Rodovia
Fernão Dias, km 82. A Instituição tem capacidade
de internar 389 pessoas portadoras de deﬁciência
intelectual com ou sem deﬁciência física ou
autismo, através de uma equipe multidisciplinar que
inclui médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos,
nutricionistas, psicólogos, educadores físicos e
ﬁsioterapeutas.

Doação de diversos medicamentos e produtos
hospitalares para a Instituição Casas André Luiz,
situada na cidade de Guarulhos. A Instituição tem
capacidade de internar 389 pessoas portadoras de
deﬁciência intelectual com ou sem deﬁciência física
ou autismo, através de uma equipe multidisciplinar
que inclui médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos,
nutricionistas, psicólogos, educadores físicos e
ﬁsioterapeutas.

Realizada a "2ª Feijuca do Bem". Graças a todos foi
um sucesso. Agradecemos ao Supermercado X
pelo patrocínio Master, e a todos patrocinadores
que adquiriram cotas, aos colaboradores, e aos
amigos que compraram os convites. Agradecemos
também aos Companheiros, ﬁlhotes e amigos do
Clube que não mediram esforços para a realização
do evento. A Feijuca foi coordenada pelos Diretores
d e E v e n t o s C L J o e l s o n e C L Va l d e c i e
Supervisionada pelo Presidente do Clube CL
Chicão. Toda renda do evento será revertida nos
trabalhos assistenciais do Clube.

