ASSOCIAÇÃO AÇÃO VIDA

“Não espere. Não existe hora certa. Comece do ponto onde está, com as
ferramentas que tiver. Ao longo do caminho, surgirão ferramentas
melhores.” (Napoleon Hill)
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Não espere. Comece!

Guarulhos, 14 de Junho de 2019

Napoleon Hill (Pound, 26 de outubro de 1883 - Carolina do
Sul, 8 de novembro de 1970) foi um escritor estadunidense
influente na área de realização pessoal. Ele foi assessor
de Woodrow Wilson e Franklin Delano Roosevelt, presidentes
dos Estados Unidos. Dizia um dos seus compromissos: "o que
a mente do homem pode conceber e acreditar, pode ser
alcançada".

Olá parceiro da Associação Ação Vida. Quase seis meses se
passaram neste ano de 2019 e, queremos como sempre,
mantê-los informados sobre o andamento das atividades.
Avançamos um pouco mais nas reformas. A cozinha já está
construída (pias e azulejos instalados). Estamos na fase de
instalação elétrica e pintura. Após essas fases iniciaremos
os atendimentos diretos com as crianças, adolescentes e
famílias. A demora na reforma é devido aos recursos
financeiros que são menores neste ano, mas isso não foi
empecilho. Começamos de onde estávamos. E de fato
temos visto muitas coisas boas acontecerem!
O lutador de Jiu-jitsu Diego El Tanque, tem divulgado a
logomarca da Ação Vida nos campeonatos que participa.
Isso tem sido gratificante, porque traz visibilidade dos
trabalhos desenvolvidos na Ação Vida.
Realizamos entre abril e maio a campanha da páscoa e,
entregamos aproximadamente 500 ovos de chocolates
com a ajuda dos Parceiros (Igreja Batista em Cidade
Serôdio, Grupo de Trabalho Social CRECI Guarulhos e

Interact Club). Recebemos também doação de pessoas
físicas. Nossa gratidão. As crianças amaram os chocolates.
As estudantes de Pedagogia da Faculdades ENIAC em
Guarulhos Nadine, Carolina e Fernanda, realizaram a
palestra “A luta por uma voz”, trazendo reflexões acerca
do machismo, da violência contra a mulher, e do
empoderamento feminino. Realizamos o primeiro bazar
beneficente no espaço com doações de pessoas físicas, da
Rede Ibab Solidária e outros parceiros. Os valores serão
revertidos para os projetos sociais da Ação Vida. Iniciamos
o ano com o engajamento no Meio Ambiente, com isso,
estamos com pontos de coletas de tampinhas de plásticos.
As mesmas serão vendidas e recicladas e os valores serão
direcionados para a Ação Vida. Atualmente temos quatro
pontos de coleta: Starbucks do Parque Shopping Maia,
Comercial Maxx com venda de materiais elétricos,
Verbum Psicologia e Fonoaudiologia e Igreja Batista
Bandeirantes em SP). A Escola Mundo Infantil em
Guarulhos também tem conscientizado as crianças
matriculadas sobre o cuidado com o meio ambiente. As
crianças estão juntado canudinhos plásticos, que serão
doados para a Ação Vida vender e arrecadar fundos.
Nossa gratidão as empresas e Escola que se uniram a Ação
Vida em prol do cuidado e responsabilidade ambiental. O
mês de junho iniciou com muitas atividades, dentre elas as
exposições e vendas dos artesanatos da Ação Vida nas
seguintes ações: no dia 08 de junho participamos do Dia
Global da Comunidade na Empresa Citibank, promovida
pela parceira da Ação Vida a Associação Citiesperança.
Neste mesmo dia a Ação Vida esteve presente na Empresa
Allergan Guarulhos. As vendas dos artesanatos foram
revertidas 100% para a Associação. Outra grande
conquista, tem sido a parceria realizada com o EXTRA
HIPERMERCADOS, que tem doado frutas, legumes e
verduras diariamente. Com esses alimentos, neste
momento temos feitos sacolinhas e entregues aos
moradores da região. Porém quando iniciarmos as
atividades a proposta principal é servir refeição aos
atendidos nos Projetos. Como pôde ver, o nosso segundo
trimestre tem sido muito gratificante. Nosso desafio agora
é finalizar as reformas e iniciarmos em breve os
atendimentos. Para isso contamos novamente com você,
com suas doações, tornando-se um associado contribuinte,
divulgando a Ação Vida, visando sempre a garantia de
direito dos moradores do Recreio São Jorge – Cabuçú –
Guarulhos.
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Pontos de Entrega das
Tampinhas

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
VEM COM A GENTE!
Banco Itaú: Agência 0554
Conta Corrente: 43929-9
(Associação Ação Vida)
CNPJ: 06.328.746/0001-05
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