
LIONS CLUBE GUARULHOS 

Doação de 80 quilos de alimentos feita ao Asilo Casa de Repouso 
Monte Hebron, que abriga 12 idosos, também foi doado roupas e 
fraldas geriátricas.   Lions Clube Guarulhos Centro  “Fortalecendo 
Laços no Servir” Gestão 22/23 

Quinta-feira dia de reunião….nossa reunião de diretoria, 
e tratamos de  assuntos de grande relevância.   Não  
faltou empenho, dedicação, companheirismo e união. 



Homenagem ao Dia dos Pais, estivemos ao Asilo Casa dos Velhos Irmã Alice, com o já 
tradicional pastel que tanto os idosos gostam, além de outras guloseimas para o lanche da 
tarde.  Também entregamos a cada idoso um presente que contém, material de higiene 
pessoal, uma manta, um gorro e pilhas.  Foi uma tarde agradável, mesmo com a restrição de 
números de Companheiros presentes devido a pandemia do COVID-19.  Mais uma vez 
parabéns ao empenho dos Companheiros e Companheiras que proporcionaram mais um 
ano de festa aos idosos. 



Lions Clube Guarulhos Centro efetuou a doação de um kit 
de enxoval e um carrinho para bebê.   A doação foi efetuada 
para a mesma família.  Lions Clube Guarulhos Centro  

Doação de 120 quilos de alimentos não perecíveis à Igreja 
Pentecostal Cristo Brilha.  A referida entidade religiosa efetua 
a entrega de marmitas a moradores de rua na região dos 
Pimentas-Guarulhos, bem como a entrega de alimentos aos 
necessitados, em forma de cesta básica.  

Doação de 40 quilos de alimentos não perecíveis à Igreja 
Pentecostal Cristo Brilha. 
A referida entidade religiosa efetua a entrega de marmitas a 
moradores de rua na região dos Pimentas-Guarulhos, bem como a 
entrega de alimentos aos necessitados, em forma de cesta básica. 
Lions Clube Guarulhos Centro cumprindo seus objetivos de auxílio 
ao próximo. 
 



Preparativos para feijoada, que acontecerá amanhã no Lions Clube de 
Guarulhos Centro, aonde serão servidas mais de 360 feijoadas no local, que 
serão retirará no local, os fundos arrecadados, será destinado às obras sociais, 
do Lions Clube de Guarulhos Centro 



Visita do nosso PDG Claudino na feijoada do Lions  Guarulhos 

Lions Clube Guarulhos Centro em ação   Entrega de 135 
marmitex a moradores de rua que vivem em situação 
vulnerável e de risco. Ação humanitária realizada na noite 
de domingo (28/08) na cidade de Guarulhos.   Guarulhos 
possui três locais, onde os moradores de rua se abrigam  



 Dia 27/08, com a presença da Presidente Cal Simone e 
seus filhotes, bem como a Cal Anita, Lions Clube 
Guarulhos Centro se fez presente como voluntários na 
Campanha MCDIAFELIZ, onde permaneceram por 
algumas horas, ajudando no tradicional recebimentos 
dos compradores do lanche. Ressaltamos que o Clube 
efetuou a venda de 120 ingressos antecipadamente 

Domingo 28/08 realizamos a 33a Feijoada 
Beneficente.  Como todos os anos o sucesso 
foi total, salão lotado, música ao vivo, além 
dos sorteios realizados.  Mais um ano 
contamos com apoio do 
@sondasupermercados unidade Vila Rio de 
Janeiro, através do Gerente Sr Sidney, a quem 
agradecemos. 



Dia 28/08 também foi dia ação humanitária.   Lions Clube Guarulhos Centro doou 700 pães e 108 
litros de água, que foram doados a moradores de rua através de alguns amigos, e, tendo ainda a 
presença dos filhotes Vanessa e Marcos do CL Miguel Maiate @miguelmaiate  A ação aconteceu 
no Pateo do Colégio/SP às 15 hrs.  “Voluntários não tem necessariamente o tempo, eles têm o 
coração.”  

Nosso agradecimento e carinho aos Clubes do Distrito que 
participaram da 33a Feijoada Beneficente, foi um prazer tê-
los conosco.  Aprendemos com os Clubes amigos e temos a 
certeza de tb passarmos experiências com nossos eventos.  
A troca de informações nos une ao mesmo objetivo, que é 
servir ao próximo e a nossa comunidade, além da troca de 
experiências. 


