
LIONS CLUBE GUARULHOS 
Dia 01/12 foi nossa Festiva de Natal.    Nosso tradicional “amigo secreto” foi recheado de 
alegria e sorrisos.   Família Guarulhos Centro reunida com muita alegria e emoção.  Como 
em todos os anos, tivemos a entrada do Menino Jesus, conduzido pelos filhotes, pois o 
verdadeiro sentido do Natal está na celebração do nascimento de Jesus Cristo, para trazer 
esperança a tds nós. Da nossa família para todas as famílias, desejamos um Natal de Paz, 
Harmonia e Alegria.  Que o espírito de Natal se faça presente em todas as famílias, e 
encha vossos corações de amor e felicidades e sua vida de sorrisos.  



Doação de 150 kits de higiene bucal à ONG Tia Demi. Os kits 
serão entregues à moradores de rua.  Parabéns aos envolvidos 
por esta  doação que muito irá ajudar aos assistidos que estão 
menos favorecidos  

Aline Cardoso 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. 



 Visita Oficial do Governador CL João Claudino aos Clubes da Divisão D4 (Arujá, Poá, Santa Isabel e Suzano)  
Festiva alegre, descontraída, muito Companheirismo.  Estávamos com a maior caravana do Distrito e levamos o 
troféu.  Parabéns Lions Clube Guarulhos Centro pela união e companheirismo, Parabéns aos Clubes que nos 
receberam com tanto carinho, e Parabéns a tds os Clubes que lá estiveram 

Participamos do Concurso Distrital “Cartaz da Paz”, a 
aluna Lorena, da Escola Estadual Francisco Milton de 
Andrade, ganhou em primeiro lugar, e irá receber um 
prêmio de participação.  Foram três escolas 
participantes do Concurso, sendo E.E. Francisco 
Milton de Andrade, E.E. Professora Wanda Mascagni 
de Sá e E.M. Selma Colalillo Marques.  Com um total 
de 400 alunos participantes.  



Doação de doces para a Festa de Natal das Crianças da Comunidade 
Chatuba, evento realizado dia 18/12.  Festa organizada através da Igreja 
Emanuel, doamos doces para 200 crianças que participaram do evento.  
Parabéns Lions Clube Guarulhos Centro e seus associados, que mais um ano 
participamos com doações ao evento desta importância para a comunidade. 



Ação   Dia 29/12 5a feira as 19:00h no Páteo do Colégio e Largo São Francisco, em parceria com um 
grupo de amigos, realizamos mais o uma AÇÃO SOCIAL,  com a distribuição de: 700 Lanches 220 
Garrafas d'água 510 ml cada 700 Fatias grande de Panetone 2200 Balas recheadas diversas 250 
Chocolates 25 kilos de alimentos pra cães 76 litros de Refrigerantes 130 Pecas de Roupas femininas 


