


à maior rede de
solidariedade de Louveira!

Bem-vindo 

Nosso papel é atuar na promoção de iniciativas 
comunitárias para solucionar problemas sociais e 
incentivar campanhas preventivas e educativas 
focadas em famílias de baixa renda.



Nossa Atuação
em 2022



Arrecadações e doações de Alimentos

2.700
cestas básicas

1,296 t 144 kg
de alimentos

2 t
de maçãs

e peras

150kg 2.594L
de croquetes
congelados de leite

de arroz

26 kg
de feijão

11,4 kg
de leite em pó



Arrecadações e doações de itens de inverno, vestuário e higiene pessoal

6,9 t

248

423

600

itens de inverno

455
produtos de

higiene pessoal

200
pares de
calçados

cobertores

roupas, lençóis,
toalhas, fraldas

e colchões

de cobertores,
agasalhos, roupas,

calçados,
lençóis e toalhas



Para mães da Pastoral da Criança

Entrega de 109 porta-lenços

Para pais da Sociedade Vicente de Paulo (Vicentinos)
e casa de repouso “O Bom Samaritano”.

Entrega de 97 kits de higiene pessoal

Distribuição de itens para entidades



Encontro com a nova presidência e 
visita à sede do Consepas;

Nossa equipe visitou os Fundos Sociais 
de Cerquilho, Várzea Paulista e 
Jundiaí;

A equipe do Fundo Social de Várzea 
Paulista visitou Louveira;

Encontro de primeiras-damas em 
São Paulo;

Café da manhã com os secretários 
municipais de Louveira;

Reunião com entidades parceiras.

FORTALECIMENTO e ampliação de parcerias



Café da manhã da APAE no Dia Mundial da 
Conscientização do Autismo;

Almoço no Valetes Burger para 22 crianças 
assistidas pelo Fundo Social;

Visita das mulheres dos bairros Abadia e 
Vila Pasti ao Fundo Social;

Apresentação do projeto de armazenamento 
de alimentos em garrafas pets;

Caminhada “Outubro Rosa” para 
conscientizar sobre o câncer de mama;

Inauguração da nova sede do Fundo Social 
de Solidariedade de Louveira;

5° Leilão de Animais Apreendidos da 
Autoban (60% do valor arrecadado foi 
para o Fundo Social);
Abertura da campanha “Inverno Solidário 2022”

EVENTOS COMUNITÁRIOS



Muito obrigado!


