LBV promove ação emergencial em apoio a famílias na Serra Catarinense
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Serra Catarinense - A Legião da Boa Vontade (LBV) vai intensificar seu trabalho
socioeducacional durante os meses de abril a agosto em todo o país,
com
a realização de ações emergenciais em prol de famílias em situação de pobreza que sofrem
principalmente nesse período do ano, com as estiagens, as cheias e as baixas temperaturas.
A ação faz parte da campanha Diga Sim!, promovida pela LBV, e visa mobilizar a sociedade a
fazer doações. Mediante os recursos arrecadados, a Instituição fará a entrega de cobertores e
de cestas de alimentos em dezenas de municípios brasileiros.
Nos dias 21 e 22 de Maio, foram entregues 650 cobertores nas Cidades de Lages, São
Joaquim, Urupema e Bom Retiro, que vai atender famílias amparadas por organizações
parceiras da Instituição.
A meta é entregar 17.500 cobertores no Distrito Federal e em cidades de Goiás, do Mato
Grosso do Sul, de Minas Gerais, do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Santa
Catarina e de São Paulo,; e 12.500 cestas de alimentos, contendo itens básicos e que estejam
de acordo com os costumes regionais, para famílias nos seguintes Estados: Acre, Alagoas,
Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba,
Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e
Tocantins.
Doações para a campanha podem ser feitas no site www.lbv.org/digasim , pelo 0800 055 50
99 ou, ainda, diretamente em uma das unidades da Instituição (ver endereços no site
www.lbv.org
). Para saber mais sobre a entrega das doações, acesse LBVBrasil no Facebook, no Instagram
e no YouTube.
Roteiro das doações:
21/Maio – 10 Horas – Lages – Rua Dalila Canoni Delfes, Quadra A, Lote 14 - Loteamento Nadir
21/Maio – 16 Horas – São Joaquim – Cras – Rua Gasparino Dutra snº 22/Maio – 10 Horas –
Urupema – Cras – Av. Manoel Pereira de Medeiros
22/Maio – 15 Horas – Bom Retiro - Ginásio do Colégio São José
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