LIONS CLUBE GUARULHOS CENTRO
AGOSTO

DOAÇÃO CENTRO ESPÍRITA
Doação de 170 kilos de alimentos ao Centro Espírita Joana de Angelis,
o qual atende famílias carentes e em vulnerabilidade da região.

DIA DO CAPOEIRISTA
Nós do Lions Clube Guarulhos Centro através do Rafael ascimento,
prestamos uma homenagem a todos capoeiristas. Desde 2010 patrocinamos
as aulas que são ministradas ã crianças, adolescentes e jovens da região de
Cumbica. Com a pandemia as aulas foram paralisadas, mas aos poucos estão
retornando. Parabéns Professor Rafael por este dia, parabéns por seu
trabalho.

DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS
Com a participação de todos do clube
realizamos mais uma ação de distribuição de
alimentos a moradores de rua.

DIA DOS PAIS
Dia dos Pais com os idosos da Casa dos Velhos Irmã Alice. Todos os anos em
duas oportunidades o Lions Clube Guarulhos Centro leva presentes, lanches,
bolos, salgados, suco, refrigerantes e os tradicionais pastéis, que os velhinhos
aguardam com alegria. Os presentes nesta vez serão: manta, gorro e meias

LACRES E TAMPINHAS
Coleta de lacres, tampinhas de garrafas plásticas e de blister. Em
alguns condomínios e no Sonda Supermercados foi colocado caixa
coletora. Os frutos deste trabalho já rendeu. Doamos à Maternidade
Jesus Jose e Maria uma boa quantidade deste material, e a outra parte
teve destino à compra de 2 cadeiras de rodas e uma de banho. Assim,
atendemos nosso Banco de Cadeiras de Rodas, bem como à
Maternidade que está fazendo uma Campanha para a aquisição de
uma encubadora neo-natal.

Mais uma ação tradicional de
sucesso. Parabéns e obrigado a
todos pela dedicação e
companheirismo.

DOAÇÃO IGREJA N. S. DO ROSÁRIO
Doação de 80 quilos à Igreja Nossa Senhora do
Rosário. A Igreja entrega cestas básicas à 60 famílias
previamente cadastrada.
Nossa Campanha de
Alimentos rendendo grandes ações. Parabéns Lions
Clube Guarulhos Centro e seus associados por mais
este trabalho voluntário.
DIA MUNDIAL DA AMAMENTAÇÃO
O aleitamento materno na primeira hora de vida é importante tanto para
o bebê quanto para a mãe, pois, auxilia nas contrações uterinas,
diminuindo o risco de hemorragia. E, além das questões de saúde, a
amamentação fortalece o vínculo afetivo entre mãe e ﬁlho. Melhora a
digestão e minimiza as cólicas. Desenvolve a inteligência quanto maior
o tempo de amamentação. Reduz o risco de doenças alérgicas. Diminui
as chances de desenvolver doença de Crohn e linfoma. Para o bebê, o
leite materno evita pneumonias e diarreia. Na vida adulta, reduz os
riscos de hipertensão, diabetes e obesidade. Para a mãe, amamentar
diminui índices de câncer de mama e de ovário, depressão pós-parto e
anemia. Incentive a amamentação Apoie esta idéia Lions Clube
Guarulhos Centro “Amor e Comprometimento em Servir” - Gestão
21/22.
DISTRIBUIÇÃO DE SOPA
Doamos todos produtos para o preparo da sopa à @ong.ato, evento
realizado dia 15/08. Após o preparo, a sopa foi entregue à moradores de
rua na cidade de SP. Foram preparadas 230 marmitex e doados. Parabéns
a todos os companheiros e companheiras por esta grandiosa doação que
muitos foram auxiliados, e Parabéns à aos voluntários da @ong.ato por
esta iniciativa e dedicação.

