LIONS CLUBE GUARULHOS CENTRO
Receber, arrumar, organizar e doar. Assim foi o dia de ontem (08/06), alimentos recebidos pela Campanha
de Alimentos, parte foi doada à Maternidade Jesus José e Maria. Foram 3 toneladas de alimentos que
ajudarão para manter aos assistidos que ali procuram auxílio médico. A maternidade Jesus José e Maria
realiza 100 mil atendimentos e 500 partos por mês são realizados, sem qualquer custo ao paciente.
@maternidadejjm Mais uma vez parabéns a tds envolvidos. Obrigada @sondasupermercados Unidade
Vila Rio de Janeiro por mais esta parceria.

Lions Clube Guarulhos Centro esta presente a Festiva de Posse de Novos Associados dos Lions Clube de Mogi das
Cruzes e Mogi das Cruzes Brás Cubas. Parabéns a estes valorosos clubes pelo aumento de sócios.

Em visita ao Lions Clube de Caçapava por ocasião da Festiva de
Transmissão e Cargo da Nova Diretoria para a Gestão 22/23, dia
15/06, representando o Lions Clube Guarulhos Centro os CCLL
Miguel (Presidente 21/22) e Onofre (PDG 2008/2009). Na
oportunidade recebemos o Troféu Caravana mais numerosa.

Doação de mais um kit de enxoval de bebê. O kit maternidade que contém :
macacões, bodys, pijamas, toalha de banho, cobertor, manta, pares de meia,
casaquinhos de lã, sapatinhos, touca, fraldas de boca, babadores, meias, bolsa
para maternidade e fraldas descartáveis. Trabalho desenvolvido desde a
fundação do Clube.

Doação de 100 brinquedos para a Escola Municipal de
Primeiro Grau Otoya Sato, que serão utilizados na Festa
Junina, evento que será realizado dia 30/06. A escola conta
com 500 alunos.

Em mais uma ajuda humanitária, Lions Clube Guarulhos Centro doou 700 pães, os quais após serem
transformados em lanches, foram distribuídos à 350 moradores de rua na região do Páteo do Colégio. Tudo
como forma de ajudar o próximo. A entrega foi realizada através de um grupo de amigos, os quais tb doaram
refrigerantes, doces e pipoca. A ação ocorreu domingo dia 26/06 as 15 hrs. Parabéns aos associados deste
valoroso Clube, que trabalha em prol da comunidade.

Doação de blisters de medicamentos ao Hospital e Maternidade José Jesus e Maria de Guarulhos, arrecadamos
aproximadamente 118 kilos de embalagens blisters/alumínio, os quais doados à Maternidade. @maternidadejjm
A direção da Maternidade, na pessoa da dona Rosa, agradeceu a nossa doação, a qual foi entregue pelo Presidente
da Gestão Miguel A. Maiate.

