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JORNADA HIDRO-AMBIENTAL ESG

Contribuições Sociais
Acreditamos que as pequenas atitudes de hoje, têm o poder de transformar o amanhã.
Como empresa, temos uma ambição e comprometimento incondicional com o desenvolvimento responsável
e, almejamos promover ações sociais. Desta forma realizaremos periodicamente doações para colaborar com as boas
atitudes de instituições que promovam o desenvolvimento e igualdade social.
É seguindo seus valores, mantendo a ética com a sociedade e respeito aos seres humanos, que a Hidro-Ambiental
apoia e valoriza projetos de impactos sociais sérios e que fazem a diferença para a comunidade. Conheça um pouco de
alguns desses projetos do qual apoiamos.

• Casa da Criança de Leme
Tem por finalidade prestar assistência material, espiritual e educacional para
crianças com idade entre 6 (seis) meses e 7 (sete) anos incompletos, durante
o dia, em regime de semi-internato (creche) enquanto suas progenitoras
trabalham fora de casa.
Como apoiar?
(19) 3573-8300
http://www.casadacriancadeleme.com.br

• APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social
Fundada em 4 de setembro de 1999, a APAS – Associação Presbiteriana de
Ação Social - é uma entidade assistencial e beneficente, sem fins lucrativos,
cujos os objetivos são:
a) Atender crianças e adolescentes, em quaisquer dos regimes previstos pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente.
b) Desenvolver outros programas assistenciais, educacionais e
profissionalizantes com outras faixas etárias, visando o pleno exercício da
cidadania e do convívio social.
É mantida por sócios contribuintes, doações de qualquer espécie e por
trabalho voluntário.
Como apoiar?
(19) 3571-9039
https://www.apasleme.org/
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• Lar São Francisco
É uma instituição da cidade de Leme, com mais de 30 anos, que oferece
serviço de acolhimento para crianças e adolescentes em medida de
proteção. Sem fins lucrativos, acolhe e protege gratuitamente em tempo
integral 36 crianças e adolescentes com vínculos familiares rompidos ou
fragilizados e em situação de risco pessoal e social.
Como apoiar?
(19) 3571.4826
http://www.larsaofranciscoleme.org.br/

• Apae Leme
Foi em 06 de abril de 1969, por iniciativa de um grupo de pessoas que se
fundou na cidade a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, com a
proposta de promover o bem estar, a proteção e a reabilitação do deficiente.
Hoje, com um regime escolar, atende mensalmente mais de 170 pessoas,
desde bebês até idosos, deficientes intelectuais e múltiplos, realizando
habilitação, reabilitação e prevenção nas áreas de assistência social,
educação e saúde.
Como apoiar?
(19) 3571.3388
http://www.apaeleme.org.br/

• GACC
Teve início no dia 12 de julho de 2005 com o objetivo e sonho de prestar
assistência às crianças e adolescentes com câncer e outros diagnósticos
graves, ofertando atendimento de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia
ocupacional, nutrição, acupuntura e psicologia, garantindo também
medicamentos, suplementos alimentares, cestas básicas, transporte e
atividades extras como reforço escolar, aula de violão e artesanatos. Visando
proporcionar qualidade de vida na busca pela cura. Atualmente o GACC
possui mais de 60 crianças e adolescentes cadastrados.
Como apoiar?
(19) 3554.8106 | (19) 3554.2620
http://www.gaccdeleme.org.br/
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