
LIONS CLUBE GUARULHOS 
Lions Guarulhos CentroEstamos Sonda Supermercados na Campanha de doação 
de sangue. 



ampanha de Doação de Sangue, realizada no dia 07/11, em parceria com o Supermercado Sonda - 
Unidade Vila Rio de Janeiro.@sondasupermercados - Unidade Vila Rio de Janeiro/Grs.Foram 
realizados 67 cadastros, sendo 57 coletas, as quais atenderá 228 (duzentos e vinte e oito) pessoas que 
necessitam receber esta doação.Mais uma ação que alcançou seus objetivos.No primeiro semestre de 
2023 faremos outra Campanha de Doação de Sangue 🩸 vc que não pode estar nesta, se prepare para 
a próxima campanha. 



Patrícia recebeu um kit de enxoval de 
bebê que contém: macacões, bodys, 
pijamas, toalha de banho, cobertor, 
manta, pares de meia, casaquinhos de lã, 
sapatinhos, touca, fraldas de boca, 
babadores, meias, bolsa para 
maternidade e fraldas descartáveis.  
Trabalho desenvolvido desde a fundação 
do Clube. 

Lions Clube Guarulhos Centro 
em ação   Efetuamos a doação 
de um microondas novo à 
Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima.  Parabéns aos 
associados deste glorioso 
clube, que voluntariamente 
trabalham para auxiliar à 
comunidade.   Lions Clube 
Guarulhos Centro  



Lions Clube Guarulhos Centro em ação   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 27/11/22 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 de rua daquela região.  Um domingo por mês, amigos se reúnem e realizam a ação solidária, com 
doações de lanches, doces, refrigerantes e roupas à moradores da região do Páteo do Colégio em SP, e Lions 
Clube Guarulhos Centro participa  como parceiro com doações. 

Lions Clube Guarulhos Centro em ação   Juliana recebeu um 
kit de enxoval de bebê que contém: macacões, bodys, 
pijamas, toalha de banho, cobertor, manta, pares de meia, 
casaquinhos de lã, sapatinhos, touca, fraldas de boca, 
babadores, meias, bolsa para maternidade e fraldas 
descartáveis.  Trabalho desenvolvido desde a fundação do 
Clube.  Parabéns a tds que contribuem para que estas ações 
possam acontecer!!! 



Lions Clube Guarulhos Centro em ação   Nossa Festa Portuguesa Beneficente foi 
um sucesso.  Bacalhau à vontade acompanhando uma boa música típica do 
grupo folclórico Raizes de Portugal  @gfraizesdeportugal   Agradecemos a tds 
que estiveram conosco neste evento maravilhoso.  



Mais um ano que levamos aos idosos da Casa dos Velhos Irmã Alice o Chá de Natal.  Em decorrência da 
COVID, mais um ano que não nos foi possível estar junto com os idosos, mas não deixamos de levar o 
tradicional pastel (que eles sempre esperam ansiosos), pois a visita está restrita, evitando assim o contágio.   
Presenteamos a tds com um kit de moletom e camiseta, além do kit higiene e pilhas para os rádios que cada 
um mantém.   Bolos, tortas, refrigerantes e suco tb fizeram parte deste delicioso chá da natal ofertado aos 
idosos.  


