
AÇÕES DO LIONS CLUBE DE TRÊS BARRAS DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS. 

A Pandemia que assolou o mundo pelo vírus COVID-19 assusta, mas o coração neste 

momento se encontra cheio de amor e servir. Mesmo em meio a tantos boatos e incertezas o 

Lions Clube de Três Barras não desanimou ou deixou de atender aos que necessitavam de 

alguma ajuda humanitária. Repensar muitas atividades foi preciso, distanciamento social 

decretado pelos documentos oficiais foi e continua sendo seguido pela população. 

- DOAÇÕES DE MASCARAS PARA POPULAÇÃO PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19: 

* doação de mil mascaras descartáveis com a participação da Policia Militar. 

         

            

 

* participação na confecção de mascaras em parceria com Secretaria de Saúde do Município.  

     

- PLANTIO DE ARVORES NA IGREJA MATRIZ: 

* plantio de cinquenta arvores nos pátios da Igreja Matriz São Joao Batista de Três Barras-SC 

        

 



- PARTICIPAÇÃO DA MISSA DO PADROEIRO SÃO JOAO BATISTA E DO OUTUBRO ROSA: 

* participação na primeira missa pós quarentena do Covid-19 em comemoração ao padroeiro 

do Município São Joao Batista, e na bênção do mês de combate ao câncer feminino no primeiro 

domingo do mês de outubro rosa. 

         

- CAMPANHA SOBRE O DIABETES EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAUDE DE TRÊS 

BARRAS: 

* campanha de conscientização sobre o diabetes tipo 2, com testes rápido e aferição da pressão 

arterial, sendo atendido aproximadamente oitenta pessoas. 

        

- FIZEMOS CAMPANHAS DE PASTELADA E FEIJOADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

ORTOPÉDICOS, QUAIS SÃO EMPRESTADOS EM CASOS EMERGENCIAIS DO NOSSO MUNICÍPIO.  

* e esses eventos somente foram concretizados, graças a vontade de servir de nossos 

associados e da destreza e ajuda imensurável de nossos parceiros e colaboradores. 

    

 

- EMPRÉSTIMOS DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS PARA VÍTIMAS RECUPERADAS DO COVID-19, E 

EMPRÉSTIMO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS PARA OUTROS CASOS NECESSITADOS: 

* empréstimos de 60 (sessenta) materiais ortopédicos entre cadeiras de rodas, cadeiras de 

banho, andadores, muletas, bengalas e cama hospitalar, para pessoas que sofreram AVC, 

Acidentes de transito e outros acidentes diversos ou doenças congênitas. Além de empréstimos 

e doações de materiais ortopédicos entre cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andadores e 

muletas, para vítimas recuperadas e internadas em virtude do Corona Vírus 19.  



 

 (Algumas fotos dos materiais cedidos com urgência e nos casos emergenciais)  

 

 

Todos esses eventos ocorreram durante o período de pandemia dos meses de Junho de 2020 

a Fevereiro de 2021.   

 

 

 

                       Marly Veiga  

 - Presidente do Lions Clube AL 2020/2021. 


