
LIONS CLUBE GUARULHOS CENTRO 

Doação de 480 fraldas ao pequeno Arthur de 5 anos, 
que nasceu com o intestino curto e tem a alimentação 
por sonda, necessitando o uso de fraldas por tempo 
indeterminado.  

Lions Clube Guarulhos Centro em ação   Laís e seus 
pequenos estiveram conosco nesta manhã fria, porém, de 
corações aquecidos por mostrarmos um pouco de nosso 
trabalho no Civismo e Cidadania. As crianças pediram para 
assinalar o livro de presença  



Ação   Setembro Amarelo é uma campanha brasileira 
de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015. O mês de 
setembro foi escolhido para a campanha porque, desde 
2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de 
Prevenção do Suicídio, e que visa conscientizar as 
pessoas sobre o suicídio, bem como evitar o seu 
acontecimento.  

 Dia 17/09 (sábado) faremos nossa Feira da Saúde, em parceria com @sondasupermercados unidade Vila Rio de 
Janeiro- com início às 8hrs e término as 17hrs.  Com exames de diabetes, hipertensão, teste de pisada, 
dislipidemia/colesterol, higienização da pele, roda de conversa com médicos (temas: amamentação, ansiedade na 
pandemia, como lidar com nossos sentimentos nos dias atuais, depressão na pandemia, orientações nutricionais 
para diabéticos e hipertensos, fisioterapia pélvica, ozonioterapia), e ainda atividade física e benefícios à saúde com 
professor de educação física e de judô.  



Nossa Feira da Saúde  foi realizada em 17/09/22 (último sábado) no 
@sondasupermercados unidade Vila Rio de Janeiro, esta parceria foi possível 
com o auxílio do Sr Sidney - gerente. O evento ocorreu durante todo o dia, das 
8hrs as 17hrs.Tivemos diversos tipos de atendimento:- aferição de Pressão 
Arterial- destro- orientação médica nutricional- orientação médica com 
relação ao diabetes e P.A. alteradas como médico endocrinologista - roda de 
conversa sobre ansiedade na pandemia com psicóloga - roda de conversa 
sobre depressão na pandemia com psicóloga - roda de conversa sobre IST e 
contracepção com médica ginecologista e enfermeira da família - roda de 
conversa e orientação com educador físico - atendimento com fisioterapeuta- 
judô para crianças, ao final as crianças receberam chocolates - pintura para 
crianças e entrega de desenho e lápis de cor como brinde, este em parceria 
com a ONG Continental - através da Mirian. @ongcontinental Com um total de 
985 (novecentos e oitenta e cinco) atendimentos.Mais um ano de trabalho 
voluntário e grandioso.Parabéns a Presidente Cal Simone e à coordenadora Cal 
Ana Elvira e membros do Clube pela meta atingida, pelo trabalho realizado, o 
empenho de tds fez com que o trabalho fosse satisfatório e atingisse o 
objetivo, que é o de atender a nossa comunidade.  

Lions Clube Guarulhos Centro em ação   Doação de cesta básica à 
família necessitada, o trabalho não para, nosso voluntariado diário.   
Lions Clube Guarulhos Centro e seus associados trabalhando para à 
comunidade.  Lions Clube Guarulhos Centro  Distrito LC5 PIP AUGUSTIN 
SOLIVA  “Fortalecendo Laços no Servir” Gestão 22/23  Assessoria de 
Marketing e Divulgação 


