
LIONS CLUBE SANTA ISABEL 
O Dia da Árvore é comemorado em 21 de setembro e é o momento 
oportuno para a reflexão a respeito do desmatamento e da importância 
da conservação dos recursos naturais.  Nosso Compromisso é contagiar 
todos os nossos colaboradores para plantar árvores e fazer da nossa 
comunidade e do nosso Planeta, um lugar melhor. 



No CCI ( Centro de Convivência do Idoso)- Abertura da 16ª Semana Lions 
.Tivemos a presença do nosso querido prefeito Dr. Carlos Chinchilla, que 
agradeceu ao Lions pelos brilhantes serviços filantrópicos que a instituição realiza 
junto a população e município. Reforçou a grande parceria da prefeitura com o 
Lions e, que esta está de portas abertas para quaisquer necessidades.Depois 
fizemos os plantios de árvores nativas no espaço do CCI , na qual foi colocado a 
placa em homenagem aos falecidos pelo vírus Covid 19.Em cada muda foi 
colocado alguns cataventos confeccionados pela nossa querida mãos de fada 
Leão Regina Tivemos a presença do Sr.Fumiu que administrou os movimentos 
que geram qualidade de vida a todos os presente que quiseram participar. 
Encerramos o evento com um delicioso cafezinho com bolo e pães. Parabéns ao 
casal  presidente Mário e Edite por esta grande abertura e aos sócios presentes. 

NO CCI – CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO  IDOSO 



3° dia da SEMANA LIONS 22.09.21 - 10 h  - Entrega dos Kits 
Maternidade à Assistente Social Sônia Evangelista , que serão doados 
às mães carentes da Maternidade  da Santa Casa de Misericórdia de 
Santa Isabel. 
Aproveitamos a oportunidade para registrar nossa atividade 
permanente , na Maternidade da Santa Casa o  nosso incentivo ao 
Aleitamento Materno. 



dia 23/09 quinta feira  foi realizado no CENTRO EDUCACIONAL PARA JOVENS E 
ADULTOS CEEJA  ,teste de visão  com encaminhamento para o oftalmo e doações de 
óculos  ,foi realizado também panfletagem de Diabetes       Foi entrega um Troféu de 
agradecimento a direção da escola e mimos para os professores  ,todos ficaram 
muitos felizes com a realizaçao desta campanha. LIONS CLUBE SANTA ISABEL .  VISÃO 
E DIABETES .AMOR EM AÇÃO. 



 Atividade de Sensibilização dos Cinco Sentidos utilizando recursos 
da Natureza, com orientações da profª Psicopedagoga, Angélica 
Mineiro, na EMEE "Escola  Municipal de Educação Especial." 
Contamos com a presença da Leão Flávia Samira, funcionários, 
professores, alunos e pais. Muito AMOR EM AÇÃO ! 





O LIONS CLUBE DE SANTA ISABEL , ARRECADOU EQUIVALENTE A 3000 CAIXINHAS DE 
❤️. GRATIDÃO A TODOS ENVOLVIDOS ❤️AMOR EM AÇÃO❤️ 


