LIONS CLUBE GUARULHOS CENTRO
Mais uma doação efetuada a família necessitada e em vulnerabilidade. Desta vez a
família da pequena que acaba de chegar ao mundo, recebeu doações do kit
maternidade, roupas de bebê tb à parte do kit, cestas básicas, material de limpeza,
produtos de higiene pessoal, uma banheira p o bebê, recheado de produtos para a
recém-nascido, e um colchão de solteiro. Parceria efetuada com empresas
@sinksteelcubas @brasaoseguros @patriciaronald @richardsantanna_.

Mais um comodato de cadeira de rodas que
conseguimos efetuar. As atividades como Feijoada
Beneficente, Galetada, Bazar da Pechincha, venda de
rifas e outras atividades que envolvam a venda, nos
proporciona atender a nossa comunidade, seja com
alimentos, óculos, enxoval de bebe, muletas,
bengalas, roupas, leite especial, medicamentos,
consulta médica, fralda geriátrica, cadeira de rodas
ou banho, seja qual doação solicitada, sempre
estaremos prontos a ajudar.

Lions Clube Guarulhos Centro fez um
empréstimo de 1 cadeira de rodas ao Lions
Clube de Bragança Paulista. Entrega foi efetuada
na 2a RCGD, realizada dia 27/11 na Cidade de
Aparecida, empréstimo efetuado através do
Presidente CL Miguel ao CL Erick do Lions Clube
de Bragança Paulista.

Campanha de arrecadação de alimentos e novembro azul Supermercado Comercial Esperança - Unidade Vila Galvão

A aluna Paola da Escola Estadual Francisco Milton de Andrade foi presenteada
com um Kindle, pois foi a finalista no Concurso Cartaz da Paz. Parabéns Paola,
parabéns a seus pais pelo incentivo e parabéns a escola através de seus
diretores, coordenadores e professores, mesmo em plena pandemia, com todas
as dificuldades existentes, não mediram esforços para que os alunos
participassem do Concurso. Só temos a agradecer. Coordenado pela CaL Salete
nesta gestão, mais uma vez o Clube teve a participação no Distrito.

Festiva de Posse de novos associados. Dia 11/11 a família Leonistica Guarulhos
Centro aumentou, seis novos associados. Parabéns aos novos associados e seus
padrinhos!!!! Parabéns ao Presidente CL Miguel por este aumento de associados.
Honrados ficamos com a presença de nosso Governador CL Édson e sua Esposa PDG
CaL Margareth, recebemos tb a 2 Vice- Governadora CaL Sônia e seu companheiro CL
Lenine, e a presença do IPDG CL Waldomiro Ramos e sua esposa CaL Vera

Obrigado meu Deus por tudo, pela viagem de ida e volta a Bertioga, na grandiosa 44a
Festa da Tainha do Lions Clube de Bertioga.Foi muito bom participarmos desta
maravilhosa Festa. Nossa Caravana estava com 26 pessoas, parabéns e muito obrigado
pela sua presença, fizemos a diferença, abraços a cada um de vcs.
Também estava presente na Festa da Tainha, o Lions Clube Mogi, CaL Nadja e CL João,
CL Camijo, e outros CCLL.Lions Clube Diadema, CL João, CaL Sônia 2a VDG e o CL
Lenine, foi uma oportunidade de muito Companheirismo, obrigado a Todos, Parabéns
Lions Clube de Bertioga.

Doações de cestas básicas à famílias
necessitadas são ações de grande importância
aos clubes de serviço e voluntários. Nosso
clube mantém o banco de alimentos sempre na
ativa, os pedidos são constantes.
Lions Clube Guarulhos Centro, 27/11/22,
mais uma vez participando de eventos do
Distrito LC5, e desta vez com a maior
caravana ganhamos o Troféu de Caravana
mais Numerosa na 2a RCGD na Cidade de
Aparecida.

Doação de cesta básica a pessoa necessitada e em
vulnerabilidade. Com a pandemia muitos são os
pedidos de cesta básica, e com a Campanha de
Alimentos que Lions Clube Guarulhos Centro
mantém, nos é possível atender a estes
necessitados. A missão de Lions Clube
Internacional em amenizar a fome pelo mundo, se
faz presente em momento difícil a maioria.

Não é uma simples doação de cesta básica, mas sim, a
oportunidade que sempre temos em ajudar ao
próximo, em manter a Campanha de Alimentos
sempre ativa. A coordenação do banco de alimentos se
mantém trabalhando para que possamos atender aos
mais necessitados e em situação de vulnerabilidade.
Parabéns Lions Clube Guarulhos Centro, por manter-se
ativo nestes quase 62 anos de trabalho voluntário.

