
Doação de 1.000Kg de alimentos a Associação 
Beneficente Jesus, José e Maria, situado a Av. Dr. Renato 
de Andrade Maia, 1337 – Parque Renato Maia – 
Guarulhos/SP. Atualmente realiza aproximadamente 540 
partos por mês, além de contar com diversos 
procedimentos para a mulher carente do Município de 
Guarulhos e região 

LIONS CLUBE GUARULHOS CENTRO

DOAÇÃO DE ALIMENTOS

JULHO

Doação de 1 cesta básica para a Senhora Maria Neide Ribeiro Pereira, com 
residência à Av. Benjamin Harris Haniccut, 430 – Vila Rio de Janeiro – 
Guarulhos/SP, família carente 

Doação de todo os alimentos necessários para o preparo da sopa, que foram entregues aos 
moradores de rua. Foram 166 marmitex distribuídos domingo (04/07). 

Doação de 101Kg de alimentos ao Residencial 
Recanto dos Vovôs, situado a Rua Ibirama, 232 – 
Jardim do Papai – Guarulhos/SP, e que atende a 50 
idosos. 

Doação de 100Kg de alimentos a Igreja 
Pentecostal Cristo Brilho, situado a Rua Ana 
Marcondes, 42 – Jd. Centenário - Guarulhos/SP, 
e que atende a 7 famílias carentes. 

Doação de 90Kg de alimentos a Igreja Cristã 
Apostólica Renascer em Cristo, situada a Rua 
Dr. Almeida Lima, 1290 – Mooca – São Paulo/SP, 
e que atende a 6 famílias carentes  



Doação de 65Kg de alimentos ao Lar Portal da 
Esperança Maria de Lourdes, situada a 
Alameda Yayá, 898 – Jardim Leda – 
Guarulhos/SP, e que atende a 30 idosos.  

Doação de 50Kg de alimentos a Casa dos Velhos Irmã Alice, 
situada a Av. Ladslau Kardos, 94 – Aracília – Guarulhos/SP, e 
que atende a 18 idosos. 

Doação de 50Kg de alimentos a Casa 
dos Velhos Irmã Alice, situada a Av. 
Ladslau Kardos, 94 – Aracíl ia – 
Guarulhos/SP, e que atende a 18 idosos. 

Doação de 100Kg de alimentos ao Lar São Vicente de Paulo, situada a Rua Agudos, 96 - Cumbica – 
Guarulhos/SP, e que atende a 30 idosas. 

Doação de 15 kg de alimentos ao Senhor Claudio Pereira,  
senhor desempregado com 3 filhos

Doação de 83 kg de alimentos ao Instituto de Amor Oncoamigo, situado a Av. 
Emílio Ribas, 613 - Guarulhos/SP, e que atende a 150 pessoas entre crianças e 
adultos 



Doação de 100 kg de alimentos a Ação Social de Fé Batista / Recanto 
dos Avós, situado a Estrada do Saboó, 753 – Jardim São João, 
Guarulhos/SP, e que atende a 40 pessoas.   

Doação de 4 caixas grandes e 12 pequenas de chá, num total de 
2,300Kg ao Lar Portal da Esperança Maria de Lourdes, situada a 
Alameda Yayá, 898 – Jardim Leda – Guarulhos/SP, e que atende a 
30 idosos. 

Doação de 15 kg de alimentos a Senhora Maria Helena Barbosa, 
com endereço a Rua Jose Liota, 31 - Guarulhos/SP, família 
carente. 

Doação de 100 kg de alimentos a Associação Clube da 
Comunidade dos Pimentas, situado a Rua Centenário, 117 – Jd. 
Centenário, Guarulhos/SP, e que atende a 40 pessoas 

Doação de 120 kg de alimentos a Escola de 
Educação Especial São Judas, situado a Rua 
Arminda de Lima, 525 - Centro, Guarulhos/SP, 
e que atende a 40 pessoas.  

Doação de 400kg de alimentos a Casa André 
Luiz, situado a Av. André Luiz, 723 - Picanço, e 
que atende atualmente a 550 residentes. 



Doação de 170kg de alimentos ao Núcleo 
Batuíra – Serviço de Promoção da Família, 
situado a Rua Renato Ometi, 65 – Cumbica, 
Guarulhos/SP e que atende atualmente a 50 
pessoas. 

Doação de 170kg de alimentos ao Centro 
Espírita Joana de Angelis, situado a Rua João 
P a n o c h i a  F i l h o , 1 4 6  –  V i l a  R o s á r i a , 
Guarulhos/SP e que atende atualmente a 50 
pessoas. 

Doação de 15 kg de alimentos ao Senhor Valdir de Souza, 
morador de rua - Guarulhos/SP, sem documento, 
desempregado, com dois filhos e esposa 

Doação de todo os mantimentos necessários para o 
preparo da sopa, que foram entregues aos moradores 
de rua. Foram quase 200 marmitex distribuídos a 

Doação de 50 kg de alimentos ao Lions Clube Guarulhos Aeroporto,  que doou 
os alimentos a diversas ONG's da cidade de Guarulhos. 

Foram doados 06 enxovais para bebê. Cada um contém: uma bolsa de bebê, uma manta, um cobertor, 
uma toalha de banho, dois macacões de inverno, dois conjuntos de body e mijão, um babador, dois pares 
de meia, um casaquinho de lã, um par de sapatinhos, duas fraldas de boca e um pacote de fralda 
descartável 



Entrega em comodato, de uma cadeira de banho à pessoa necessitada. 
A cada dia nos deparamos com situações que nos permite ajudar, e isto 
devemos aos incontáveis amigos que comparecem em nossos 

Com a Campanha de Arrecadação de Lacres e tampinhas 
conseguimos vender as tampinhas e papelões no valor de R$ 856,00 e 
conseguimos comprar duas cadeiras de rodas e uma de banho, que 

Doação de 84 fraldas geriátricas para a Senhora Silvia Pereira, 
residente a Rua Morada Nova, 390 – casa 06 – Jardim Otawa - 
Guarulhos/SP, e que atende a 50 idosos 

Doação de 200 fraldas geriátricas, 1 manta e 10 cachecóis
ao Residencial Recanto dos Vovôs, situado a Rua 
Ibirama, 232 – Jardim do Papai – Guarulhos/SP, e que 
atende a 50 idosos.

Com a Campanha de Arrecadação de Lacres e tampinhas conseguimos vender os 
lacres no valor de R$ 638,00 que será repassado ao nosso Caixa Assistencial. 
Nossas caixas de arrecadação se encontram em diversos estabelecimentos 
comerciais e no próximo mês acrescentaremos mais 14 caixas em outros 
estabelecimentos. 

DOAÇÕES RECEBIDAS
- Supermercado Jaraguá, situado na Av. Dr. Timóteo Penteado, 3461 – Vila Galvão – Guarulhos/SP, 
30 quilos de arroz; 
- Bauducco, situada na Rodovia Presidente Dutra, km 82 – Box 10 – Guarulhos/SP, duas cestas 
básicas. 
- Platina Distribuidora de Alimentos Ltda, situada à Rua Eduardo Froner, 948 – Parque das Nações 
– Guarulhos/SP, 50 quilos de macarrão que foram doados ao Casa dos Velhos Irmã Alice 


