
LIONS CLUBE GUARULHOS CENTRO 

Lions Clube Guarulhos Centro em ação   Tufo pronto, aguardando nossos convidados para o lindo desfile 
que acontecerá à partir das 19hrs, dando início às atividades da Campanha Outubro Rosa   Começamos o 
mês com a Campanha Outubro Rosa, e, como alerta e prevenção para o mês de outubro, teremos o 
Desfile de Modas Beneficente, parceria com a Loja Daiany   Lions Clube Guarulhos Centro 



Lions Clube Guarulhos Centro em ação: Foi realizado ação social de um grupo 
de amigos, onde são entregues lanches e refrigerantes a moradores de rua que 
circulam no Páteo do Colégio.  Mais uma vez, Lions Clube Guarulhos Centro 
contribuiu com os lanches, e assim, amenizando um pouco a fome daqueles 
que receberam a ajuda.  Parabéns aos envolvidos nesta ação social, e Parabéns 
Guarulhos Centro por mais esta generosidade.   “São pequenas atitudes que 
podem mudar o rumo da vida de pessoas.” Vinicius Prates  



FESTA DA CRIANÇA = Lions Clube Guarulhos Centro em ação… ainda estamos em 
festa, 290 crianças da E.M. Selma Collalilo Marques, participarão até as 17 hrs. 
Muita brincadeira, pipoca, algodão doce, docinhos e alegria 



Lions Clube Guarulhos Centro em ação   Mais 
uma Festa no Dia das Crianças e patrocinado pelo 
Clube.  Desta vez a Festa para as crianças foi na 
Comunidade Jardim Apuanã, no Jd Tremembé, 
para 200 crianças, e aconteceu no dia 16/10.  
Doamos 10 pacotes de balas, 10 pacotes de 
pirulitos, 10 pacotes de pipoca, 05 pacotes de 
dadinhos, totalizando 2.650 doces.  

Lions Clube Guarulhos Centro em ação   Hj foi 
dia de retirar os cartazes na Escola Estadual 
Francisco Milton, e assim, teremos mais um ano 
de participação no Concurso Cartaz pela Paz.  
Ainda há outras Escolas participantes e também 
iremos postar aqui o recebimento dos cartazes.  



Lions Clube Guarulhos Centro em ação Nossa reunião ordinária do dia 20/10 foi recheada de descontração e 
trabalho.Tivemos a maravilhosa palestra com a Psicóloga e Psicanalista Dra Mercia com o tema Depressão e 
Ansiedade pós pandemia.Ainda tivemos a apresentação dos alunos Octávio e Lucas da Escola Estadual 
Professora Wanda Mascagni de Sá, com música autoral em guitarra e bateria.E não deixaríamos de fora o 
preparo do jantar pelos Companheiros Darcy e Reginaldo. 



 em ação   21/10 - Primeira visita oficial do Governador CL João Claudino ao 
Lions Clube de Caçapava, estamos em caravana para prestigiar o Clube irmão.  



Doamos ao asilo Casa de Repouso Monte Hebron um fogão 
novo, no valor de R$ 829,00 (oitocentos e vinte e nove reais) 
que muito irá auxiliar a instituição. 



Doação de cachecol e aventais descartáveis à Casa de Repouso Monte Hebron. 
Instituição que abriga idosos.  

Mais uma ação em que participamos com a doação dos 
lanches, a moradores de rua na região central de São Paulo.  
A ação ocorreu dia 23/10/22 as 15hrs, no Pateo do Colégio - 
SP, com a doação de 700 lanches, refrigerantes, biscoitos , 
doces, chocolates, roupas usadas e em bom estado à 
moradores daquela região.  Um domingo por mês, amigos 
se reúnem e doam lanches, refrigerantes e roupas à 
moradores da região do Páteo do Colégio em SP, e Lions 
Clube Guarulhos Centro participa com a doação de 700 
(setecentos) pãezinhos. 



Adquirimos mais seis cadeiras para o 
Banco de Cadeiras de rodas,  
as quais serão entregues em comodato na 
medida da 
necessidade dos assistidos. 

Dia 27/10 o clube foi agraciado com um 
certificado recebido das Casas André Luiz pelas 
doações que faz ao longo dos anos a está 
entidade.  Parabéns Guarulhos Centro pelo 
trabalho de doações efetuado junto às 
entidades da cidade. 


