
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizou a visita a casa do Idoso Centro de Ação Social Nossa Senhora D’Aparecida 

(Asilo) na festiva do dia dos pais e aniversariantes do mês, no qual promove um 

interatividade com os idosos, lanches da tarde, bolo, coral e muita confraternização. O 

Asilo é uma instituição do terceiro setor que atende idosos no modelo residencial-

asilar. Fundada em 19 de julho 1938, o Asilo de Guaíra faz parte da história do 

município, cuidando daqueles que contribuíram para o desenvolvimento de nossa 

cidade.   

Atende cerca 40 idosos, que contam com uma equipe profissional especializada, 

preparada para atender com respeito e dignidade os idosos. Possuí uma estrutura física 

adequada às necessidades dos atendidos, e muitos são portadores de necessidades 

especiais. 

 

 

 

 

 

No dia 30/08/2015 o Lions Clube de Guaíra 

deu início a adequação ao acesso de portador 

físico (cadeirante) ao salão do clube. Ação 

realizada entre os companheiros no qual 

trouxe uma grande integração entre os 

envolvidos e um dia dedicado a melhoria 

do patrimônio. 

 

 

 

 

 

 

Reunião de Lions Quest com a presença dos 

pais e alunos, a onde a nossa querida CaL Katia 

fez a reunião demonstrando aos pais a 

importância desse trabalho em conjunto. Apos 

a reunião houve um delicioso lanche preparado 

pelos CCLL 



 

 

 

Semana da Dignidade da 

Criança foi um dia muito 

especial para o Lions Clube de 

Guaíra a onde esteve presente 

os CCLL, DDMM, Filhotes 

dando as crianças que ali 

estavam em tratamento uma 

tarde de entretenimento, lanche 

da tarde, refrigerante e um 

delicioso bolo. A Casa 

Acolhedora Vovô Antônio é 

uma entidade filantrópica que 

tem por finalidade acolher e 

alojar crianças, adolescentes, 

adultos bem como seus acompanhantes, também pacientes de transplante de medula 

óssea e em estado paliativo, de todas as regiões do Brasil e da América Latina, que 

buscam tratamento no Hospital de Câncer de Barretos e que não possuem 

possibilidades econômicas para permanecerem na cidade durante o período necessário. 

 

 

 

 

 

Na comemoração do dia 7 de setembro 

o Lions Clube de Guaíra teve 

representatividade no momento do 

hasteamento da bandeira do Brasil. Ato 

esse realizado todos os anos no paço 

municipal da nossa cidade. Conta com a 

presença da autoridade do executivo e a 

população convidada. 

 

 

 

Lions Clube de Guaíra realiza uma campanha de 

arrecadação de Leite junto a comunidade, ação essa com 

o intuito de arrecadar leite para ser posteriormente 

entregue a Casa Acolhedora Vovô Antônio, aonde essa 

maravilhosa instituição cuida de crianças e adultos que 

estão em tratamento de câncer. Arrecadação realizada na 

porta dos supermercados de Guaíra no dia 12/09/2015 

 


