No dia 09 de fevereiro (data do 38º aniversário de fundação do LC Brodowski) , alias, feliz
coincidência, o CL SERGIO LUIZ BROZEGUINI esteve na cidade de Marilia-SP, onde visitou empresa
Marcon Indústria Metalúrgica Ltda, que mantém o site www.aneissolidarios.org, entidade que presta um
inestimável serviço em prol de deficientes.

Lá foi recebido de maneira amabilíssima pelo Sr. André, conhecendo toda estrutura do projeto e
levando também os lacres de latinhas que o Lions Clube de Brodowski arrecadou em Brodowski em
várias campanhas e os trocou por uma cadeira de rodas, que será destinada a uma pessoa carente da
comunidade.

Na reunião realizada no dia 10/2, o CL Sérgio Luiz Brozeguini fez uma breve explanação de sua
visita à empresa Marcon e comprovando a grande importância deste projeto e da maneira com que foi
recebido, tendo tido toda orientação sobre a finalidade do projeto e o grande alcance do mesmo.
Foi mantida então praticamente uma parceria e a campanha do LIONS na arrecadação destes
lacres de latinhas será intensificada e novas cadeiras
certamente serão conseguidas.
O Lions Clube de Brodowski estará também
divulgando para todos os clubes do Distrito que queiram
fazer esta campanha, já que por diversas vezes, sabedores
que eram da campanha local, queriam detalhes para
também implantar em suas comunidades esta campanha de
arrecadação.
O CLMJP Caetano Adami Neto, Presidente, mostrou-se

profundamente agradecido ao CL Sérgio pela disponibilidade de ter comparecido pessoalmente na
referida empresa, e através do CL Cesar Gullo, atual secretário e futuro Presidente AL 2015/2016, com a
colaboração de todos os CCLL irá reforçar ainda mais esta campanha.

A Campanha Anéis Solidários é uma ação social sem fins lucrativos que tem como objetivo
ajudar pessoas com deficiência física através da doação de cadeiras de rodas possibilitando assim,
uma melhoria na qualidade de vida dessas pessoas.
Para levantar os fundos necessários para a compra das cadeiras de rodas, são arrecadados anéis
de latas em alumínio que são posteriormente vendidos a uma fundição de alumínio que os recicla,
desta forma, toda a renda é revertida em doações.
É importante que fique claro que ao doar à Campanha os anéis de latinhas, não haverá
uma recompensa em dinheiro ou com cadeiras de rodas. As pessoas ou entidades beneficiadas com
as cadeiras de rodas são determinadas de acordo com pesquisa realizada pela Comissão da
Campanha que apontou as quais possuem maior necessidade atualmente, ou por meio de
indicação para uma lista de espera.
Hoje, são necessários aproximadamente 380.000 anéis para a compra de uma cadeira. É
por isso que cada contribuição é muito importante e bem-vinda ao projeto. Ajude-nos com esse
propósito e colabore você também com a nossa campanha! Comece agora mesmo, junte os anéis e
entregue nos postos de arrecadação.
Veja como a Campanha começou
Iniciada em 2010, com a colaboração da equipe da Marcon Indústria Metalúrgica, a
campanha começou sua trajetória a partir de uma divulgação interna realizada na empresa com o
uso de cartazes e rótulos de garrafas produzidos por gráficas parceiras do projeto. Logo essa
iniciativa foi ganhando força através do boca a boca realizado junto a clientes, fornecedores e
estabelecimentos freqüentados por funcionários da empresa. Desta forma, pouco a pouco diversos
estabelecimentos também aderiram à campanha tornando-se postos de arrecadação.
As parcerias com entidades e associações também deram grande impulso à campanha, pois
estas utilizam suas redes de contatos já existentes para angariar e mobilizar novas contribuições.
Além disso, no aniversário de um ano da campanha, contando com o apoio da nossa rede de
parceiros realizamos uma ação de comunicação com uso de outdoors na cidade de Marília que foi
bastante importante para o conhecimento público da campanha.
Graças às diversas parcerias com empresas participantes já foi possível estabelecer postos de
arrecadação em toda a cidade de Marília e região.
Contamos com sua ajuda para juntos transformar a vida de um número cada vez maior de
pessoas.

www.aneissolidarios.org

