
LIONS CLUBE PRAIA GRANDE 
Reunião de trabalho com o DG João Claudino 



entrega cadeira de rodas à senhor portador de 
comorbidade que o impede de andar e que  vive em 
vulnerabilidade social, residente na periferia da cidade 
de Praia Grande. 

Doação de roupas para as vítimas do incêndio 
ocorrido de sexta pra sábado em Santos 



Companheiro Leão Pepe recebe o honroso título de Cidadão Itanhaense na Câmara 
Municipal de Itanhaém. Estamos muito felizes e honrados por participar desta 
ocasião de reconhecimento valoroso da sociedade de sua personalidade e do que 
você representa,  



10 de novembro, Companheiras Leão prestigiando o 9° Chá Beneficente "Ação Entre Amigas/2022", 
evento onde todos os recursos arrecadados são revertidos em prol de várias  instituições que 
atendem comunidades carentes, em situação de vulnerabilidade social da periferia de Praia Grande. 
Na oportunidade, o Lions Clube Praia Grande promoveu Palestra de Conscientização sobre a DIABETES 
e NOVEMBRO AZUL (CÂNCER DE PRÓSTATA) através da Drª Kátia. 



Ação de Conscientização da Diabetes e do Câncer de Próstata/Novembro Azul, junto a 
Corporação do Corpo de Bombeiros da cidade de Praia Grande, e contou com palestra sobre o 
tema com o  Dr Eduardo Yabuta, médico reumatologista, Simone Zunega, enfermeira 
responsável por estágios da Faculdade de Enfermagem Fals deste municipio, Emerson Furquini 
Coach Palestrante Motivacional, Michele Quintas, Vereadora Presidente da Frente Parlamentar 
de Saúde do  Município, estagiários  e técnicos de enfermagem,  além de CCLL Leão. Orgulho de 
ser Leão! 



O Lions Clube junto a  Presidente da Frente Parlamentar de Saúde do  Município, Vereadora 
Michele Quintas, promoveram na  manhã desta quarta feira (23/11) Ação de Conscientização da 
Diabetes e do Câncer de Próstata/Novembro Azul para 52 policiais membros da Corporação da 
Companhia da Polícia Militar Rodoviária da cidade de Praia Grande, e contou com palestra sobre o 
tema com o  Dr Eduardo Yabuta, médico reumatologista, Enfermeiras e 10 estagiários da Faculdade 
de Enfermagem Fals deste município  que mediram glicemia e pressão arterial dos presentes, 
Emerson Furquini Coach Palestrante Motivacional, além de 3 CCLL Leão.  



O Lions Clube Praia Grande Distrito LC-5 Pip Augustin Soliva, junto a Presidente da Frente Parlamentar de 
Saúde do  Município, e a Igreja Universal promoveram na  manhã desta quinta feira (24/11) a 3ª e última 
Ação do Circuito de Conscientização da Diabetes e do Câncer de Próstata/Novembro Azul para 200 
Oficiais da Companhia da Polícia Militar do Estado de São Paulo, lotados na região de Praia Grande, e 
contou com palestra sobre o mesmo tema com o  Dr Eduardo Yabuta, médico reumatologista da 
Secretaria de Saúde,  enfermeiras e 10 estagiários da Faculdade de Enfermagem Fals deste município,  
que mediram glicemia e pressão arterial dos presentes. Tivemos ainda palestra Motivacional com Coach 
Emerson Furquini que falou sobre qualidade de vida, além de alguns Companheiros Leão idealizadores 
desta necessária Ação. 


