
LIONS CLUBE SANTA ISABEL 
Lions Clube Santa Isabel está  promovendo no decorrer desta semana a 17ª Semana Lions, 
realizando diversas atividades. 1° Dia - 19.09.22- Realizou no Bairro Jardim Eldorado, bairro mais 
populoso da cidade , no CCI ( Centro de Convivência do Idoso),  a Feira da Saúde com a parceria  
Escola de Enfermagem Athenas Instituto de Educação,  Davi Santos, Assistente Administrativo de 
Arujá fazendo testes de Diabetes, Aferição de Pressão  Arterial e o LC Santa Isabel fez testes de 
Acuidade  Visual. Em parceria com a Drogaria São Paulo a Gerente Farmacêutica Rosemamary de 
Fátima  F. Miranda  deu uma palestra com o tema  Diabete pós Covid - 19 e aula de estética  dada 
pela funcionária da drogaria.Esteve presente neste evento prestigiando a feira o Secretário  de 
Desenvolvimento Social da Prefeitura da cidade Sr. Daniel Lucena , representando o Prefeito 
Municipal de nossa cidade. 



Lions Clube Santa Isabel promovendo no decorrer desta semana a 17ª Semana Lions, 
realizando diversas atividades. 4° Dia - 22.09.22- ( quinta - feira) Foi  realizado no CCI ( Centro 
de Convivência do  Idoso), no Bairro Eldorado, uma Ação  entre Amigos(   Bingo Beneficente).  
Passamos lá  uma tarde prazerosa brincando e interagindo com todos. Teve   super prêmios . 
Durante a brincadeira  e no final   foi servido , bolos,  sucos e um delicioso cafezinho. 



17ª SEMANA LIONS, com diversas atividades.Sábado, dia 24 de setembro de 2022, foi o evento "Guitarra 
Inteligente celebrando a música". Este evento marcou o encerramento da Décima Sétima Semana Lions!O 
público que assistiu a apresentação foi de jovens guitarristas, alunos do Professor Jorge Raul, que falaram de 
seu amor pela guitarra e pelo seu jeito criativo de tocar, suas famílias, amigos e outros jovens interessados em 
participar deste projeto musicalEsta apresentação foi na sede do Lions Clube de Santa Isabel e contou 
também com a presença de vários associados! No final do evento, o professor Jorge Raul recebeu do 
Presidente do  Lions Clube Santa Isabel, Leão Mário Rodrigues Barbosa, o troféu de participação 
abrilhantando este evento. 



Lions Clube Santa Isabel promovendo no decorrer desta semana a 17ª Semana Lions, realizando diversas 
atividades. 5° Dia - 23.09.22- ( sexta - feira) Foi  realizada na Escola Oscar Ferreira  de Godoi,e com os alunos do 
EJA ( Ensino para Jovens e Adultos)", a palestra  " O Sono Pós Pandemia" , com a  Psicóloga Jaqueline Pereira  dos 
Santos Policeno  Ferreira, palestra esta muito esclarecedora. Houve  interação entre alunos , professores e 
funcionários , na  qual tiraram todas as dúvidas sobre este tema tão importante nos dias de hoje.   Após a 
palestra, houve entrega dos troféus de participação à responsável pela escola e à   Psicóloga  Jaqueline, que 
gentilmente  aceitou o convite. 



Encerramento da 17a Semana Lions do LC Santa Isabel - Projeto Guitarra 
Inteligente 


