
Doação de 120 kilos de alimentos não perecíveis à Casa de Apoio Missão 
Nova Geração. Esta casa cuida de dependentes químicos e moradores de rua, 
uma organização não governamental estabelecia à Rua Mario Ortiz, n. 96 na 
cidade de Mairiporã.  

LIONS CLUBE GUARULHOS CENTRO 



AÇÃO OUTUBRO ROSA 



Em campanha permanente de arrecadação de lacres e tampinhas, 
recebemos do @sondasupermercados - Unidade Vila Rio de Janeiro, 
grande quantidade deste material, que é vendido e transformado 
para a aquisição de cadeira de rodas. Parceria que deu certo. Mais 
uma vez nossa gratidão ao @sondasupermercados Unidade Vila Rio 
de Janeiro na pessoa de seu gerente o Sr. Sidney  



Levar alimentos aos necessitados é a missão do de Lions Internacional, 
e cumprir esta missão é o que movimenta as boas ações da maioria 
dos clubes, e em tempo de pandemia é o que ajuda muitas famílias em 
situação de risco e vulnerabilidade. Mais uma cesta básica doada a 
pessoa carente.  Parabéns a tds envolvidos !!  



(07/12) foi dia de festa para as crianças da Escola Selma Colalilo Marques. Lions Clube 
Guarulhos Centro presenteou a tds. Esta turminha é da tarde, que recebeu seu 
pacotinho de amor, guloseimas e presente. Ver a alegria estampada no rosto destas 
crianças sempre nos faz muito bem. Parabéns às Companheiras e Companheiros 
envolvidos nesta ação. 



16/10 está ocorrendo a entrega dos exame de papanicolau, exames estes 
realizados na ação Outubro Rosa do dia 02/10. Dra Ana Elvira @anaelvira3 e Lions 
Clube Guarulhos Centro trabalhando para nossa comunidade. Parabéns Dra Ana 
Elvira pelo desprendimento em auxiliar ao próximo nesta Campanha Social tão 
importante.  



Doados para a Festa das Crianças que ocorreu dia 12/11 na Comunidade 
Chatuba  286 pacotinhos de pipoca 950 pirulitos  2.000 balas sortidas 31 
estojos escolares   Esta comunidade contém 1.000 famílias, com 
aproximadamente 450 crianças.  Evento realizado através dos moradores 
da comunidade, com o auxílio de diversas entidades assistenciais 



Doamos doces para a Festa do Dia das 
Crianças á comunidade do Conjunto 
Habitacional Apuanã. A alegria das crianças 
foi completa. Foi doado pipocas, balas 
sortidas, pirulitos e chocolate. Parabéns mais 
uma vez a coordenadora Cal Simone pela 
organização destas doações….. 

Doação de cesta básica à família necessitada.  Todas 
as missões de Lions Internacional são importantes, 
mas doar alimentos passou a ser prioridade dos 
Clubes, a pandemia trouxe diversos problemas, e o 
principal foi o desemprego, que desencadeou a 
falta de alimentação em muitos lares.  


