
LIONS CLUBE GUARULHOS CENTRO 

Doamos fraldas geriátrica a pessoa 
necessitada. Foram 120 fraldas para 
uso adulto.   

“Caridade é ajudar ao próximo com 
o intuito de fazer a diferença no 
mundo.” Gislainne Sucupira    

Doação de Cestas Básicas 



Doação de um kit de enxoval de bebê.  Lions Clube  uarulhos 
Centro faz doações de kit maternidade há 61 anos,  desde  
sua fundação sempre presente em auxílio a sua 
comunidade. Parabéns a tod0s envolvidos !!    



Cadeira de rodas e cadeira de banho foi entregue para melhorar as condições de uma 
pessoa acamada, que segundo sua família estava vivendo sem condições de 
locomoção. Servir a comunidade é a missão de Lions Clube. Parabéns ao Coordenador 
do Banco de Cadeiras de rodas, quem vem mantendo sempre número adequado para 
seu comodato  



Participação no julgamento do Concurso de Redação da Escola Estadual Francisco 
Milton. As redações ganhadoras serão entregues para no Concurso do Distrito LC5, cujo 
tema da Redação “Estamos Todos Conectados”.  Foi uma honra e prazer participar deste 
evento. Parabéns aos Organizadores do Concurso,  Gratidão a CaL Salete que está na 
Coordenação, e aos Diretores, Professores e Alunos da Escola. 



Uma pequena homenagem foi realizada ao meio ambiente. Plantamos um ipê 
amarelo em frente ao sempre parceiro @sondasupermercados Unidade Vila 
Rio de Janeiro. O Ipê começou a tomar forma, um trabalho de formiguinha, 
porém, cada um fazendo sua parte para o meio ambiente, certamente teremos 
uma melhor qualidade de vida neste quesito. 

https://www.instagram.com/sondasupermercados/


Não é somente doação de alimentos, mas sim pensar no próximo e suas 
necessidades. É se colocar no lugar do outro, principalmente nos dias de hj. Foi 
doado alimentos para o preparo de marmitex e entregue à moradores de rua. 
Amigos q se reuniram para este propósito, e Lions Clube Guarulhos Centro tem 
ajudado com alimentos, cada um fazendo algo pelo próximo e amenizando a 
sua dor.  Lions Clube Guarulhos Centro - Gestão 21/22 “Amor e 
Comprometimento em Servir” #weserve 



Dia 02/10 na Associação dos Leões de Guarulhos, Lions Clube Guarulhos Centro irá realizar Ação 
Outubro Rosa, em prol das mulheres de 3 comunidades existente nos arredores da sede. Será realizado 
exames papanicolau, mamografias, exames de diabetes com orientação alimentar, aferição de PA, 
palestras sobre câncer de mama e colo, e ainda roda de conversa sobre DST e IST com entrega de 
folhetos ilustrativos, e para beleza destas mulheres teremos corte de cabelo e escova, maquiagem, 
design de sobrancelhas e esmaltação.  Todo o Clube envolvido nesta ação, que trará benefícios à sua 
comunidade 



Doação de 100kg de alimentos não perecíveis, para o Centro Espírita Jesus é o 
Caminho, que faz a entrega mensal de mais de 40 cestas básicas a famílias 
carentes. Essa instituição não possui fins lucrativos, é de caráter  religioso,  e está 
localizada na Vila Progresso em Guarulhos/SP.  


