LIONS CLUBE GUARULHOS MAIA
AGOSTO
Casa de Apoio à Criança com Câncer Vida Divina - CAVD
Em 09/08/2021, visitamos a Casa de Apoio à Criança com Câncer Vida Divina CAVD, entidade
ﬁlantrópica sem ﬁns lucrativos, que presta atendimento a crianças e adolescentes vindas de outros
estados.Realizou a doação de 16 cobertores, roupas de adulto e infantil, calçados de adultos e infantil,
30 pedras de sabão caseiro, toalhas de banho, roupas de cama, medicamentos diversos e latas de
nutrição Nutren, atendendo assim as necessidades da entidade.

Cupom Fiscal do Bem - Casas André Luiz
Em parceiria com o Sonda Supermercados da Vila Rio na campanha "Cupom Fiscal do Bem",
campanha esta em prol das Casas André Luiz.
Participe dessa campanha depositando seu cupom ﬁscal sem CPF em uma das urnas que o nosso
Clube possui nos diversos estabelecimentos da cidade.

DIA DOS PAIS
Em 04/08/21, com parceria do Sonda Supermercado da Vila Rio, e em comemoração ao dia dos pais,
oferecemos um delicioso lanche da tarde no Recanto do Idoso Nosso Lar - Núcleo Batuíra, Foi dado também um
presente a cada um dos 57 idosos com uma manta de frio confeccionada pelos companheiros com muito
carinho, para mantê-los aquecidos nesse inverno.

DOAÇÃO PARA A AMEM
Em visita a AMEM - Associação Mulheres em Movimento, no Jd Monte Carmelo - Guarulhos/SP, doamos vários
livros para a sua Gelateca, de diversas roupas e sapatos, boneca, banheira infantil e um carrinho de bebê.
A AMEM é uma Instituição sem ﬁns lucrativos, que nasceu da luta de mulheres que tinham muitas ideias em
comum, e acima da tudo, uma inquietação em relação a condição familiar na sociedade, com olhar mais
apurado ao que diz respeito a crianças e adolescentes.

DOAÇÃO PARA A VILA GALVÃO
Doação de 26 cobertores e 30 peças de roupas infantis para a Sociedade Cristã de Espiritismo, na Vila Galvão Guarulhos/SP. A Sociedade Cristã de Espiritismo fundada em junho/2019, tem por objetivo auxiliar as famílias
carentes da região.

FABRICANDO SABÃO
Contribuindo com o Meio Ambiente, realizamos a
campanha de reciclagem do óleo de cozinha e já
produzimos 250 pedras de sabão, que serão doadas
para Instituições e famílias carentes, diminuindo assim a
poluição no meio ambiente e colaborando na economia
de recursos.

DOAÇÃO MATERIAL OSTEOMIA
Doação de material de ostomia: 7 placas e 1 caixa contendo
bolsa Convatec Tom, para a AGE Associação Guarulhense
de Estomizados no Bairro Jardim Tranquilidade Guarulhos/SP.
A AGE é uma organização não Governamental, que trabalha
em prol de grupos socialmente desfavorecidos.

DOAÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS
Doação de 120 fraldas geriátricas, um massageador elétrico
para os pés e diversos outros equipamentos massageadores
corporais para a Casa de Repouso “Morada Doce Lar”,
localizada no bairro de Vila Galvão - Guarulhos/SP. A Casa de
Repouso Morada Doce Lar, atende hoje a 19 idosos em um
espaço familiar idealizado para proporcionar qualidade de
vida, saúde e bem estar.

DOAÇÃO DE ÓCULOS
Através da Coordenadora da Visão do Clube CaL Carmélia,
efetuamos a doação de um óculos completo (armação e
lentes), para a aluna Juliana Quispe Misme do 4º ano do
Ensino Fundamental I, da Escola Estadual Prof. Arthur Marret .

UM CAFÉ ESPECIAL
Um delicioso café da tarde na Associação Mulheres em Movimento AMEM, foi a homenagem que nos foi feita
pela AMEM como forma de retribuir a nossa parceria junto a instituição.
AMEM foi fundada em 27 de março de 2000, nasceu da luta de mulheres que tinham muitas ideias em
comum, e acima da tudo, uma inquietação em relação a condição familiar na sociedade, com olhar mais
apurado ao que diz respeito a crianças e adolescentes. Visar e lutar pelos direitos da criança e adolescente
tornou-se um dos pontos vitais da Associação.

