REUNIÃO DA COMISSÃO DO DMLA DOS FESTEJOS DO CENTENÁRIO DE LIONS
INTERNACIONAL

Na noite desta segunda-feira 26 de outubro de 2015, o PCC CL LUIZ CARLOS
FEITOSA/CAL VIRGÍNIA - Assessor dos FESTEJOS DO CENTENÁRIO DO DMLALIONS INTERNACIONAL reuniram companheiros para tratar de ações sobre os
FESTEJOS DO CENTENÁRIO.

No primeiro momento foram analisados as ações que resultaram na vitoriosa 9ª
CAMINHADA "SIM PELA VIDA" dia 18 de outubro de 2015, na orla da Praia da Boa
Viagem no Recife, com público de cerca de 60.000 pessoas, organizada pela
ARQUIDIOCESE DE OLINDA E RECIFE e que recebeu total apoio do DMLA através dos
companheiros(as)do DLA3.

Foi tratado também sobre o MUTIRÃO DA VISÃO realizado no último final de
semana dia 24 de outubro de 2015, quando companheiros atenderam cerca de 130
pacientes em exames GLAUCOMA no HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PERNAMBUCO.

Na ocasião, também foram finalizados todos os detalhes de uma ação para entrega de
100 (cem) cestas básicas aos familiares dos pacientes internados no HOSPITAL DE
CÂNCER DE PERNAMBUCO, estando programado sua entrega na parte da manhã do
próximo dia 30 de outubro de 2015.

E por último, foram discutidos todos os aspectos de uma grande ação do MEIO
AMBIENTE que será realizada no próximo dia 29 de novembro de 2015, na orla
marítima do Recife, entre a praia da Boa Viagem e a bacia da praia do PINA,quando além
de limpeza de grande área da praia, serão distribuídos sacolinhas para
recolhimento de detritos com a população presente, com a logomarca do LIONS, e
com participação de companheiros de todos os clubes de Recife, Jaboatão dos
Guararapes e Olinda, em cuja ação será desenvolvida conscientização da preservação do
Meio ambiente, orientados por técnicos ambientais comandado pelo PDG RAMIRO
IOLANDO MACHADO, Assessor Regional do Meio ambiente do DISTRITO LA3.
Cordialmente,
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
Assessor de Relações Públicas e Informações sobre o LIONS
DISTRITO LA3

