LIONS CLUBE GUARULHOS MAIA
Doação de 75 kg de alimentos não perecíveis para a ASFEB Associação Social de Fé Batista "Recanto dos Avós". A ASFEB é uma
entidade civil privada, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico e
beneficente, presta assistência a idosos carentes sem condições de
permanecer no convívio familiar.

O Lions Clube Guarulhos Maia, atendendo às necessidades da Escola João
Vicente de Araújo Filho, localizada no Bairro Rural do Saboó, na divisa da
cidade de Guarulhos com Mairiporã/SP, está construindo uma nova
Secretaria, Diretoria com banheiro privativo, Área de Serviço e abrigo para
Caixa d’Água. A entrega da obra será feita no dia e 29/04/2022 ocasião em
que também será inaugurado uma horta Comunitária para os alunos.

Doação de 214 Kg de alimentos não perecíveis, sendo:70 kg de alimentos para CE Jesus é o Caminho,
60 Kg de alimentos para o Recanto dos Avós,60 Kg de alimentos para ASA - Assistência Social Adventista em
Guarulhos;24 Kg de alimentos diversos e entrega de 10 ovos de Páscoa para famílias carentes.

O Lions Clube Guarulhos Maia por ocasião da Visita Oficial do Governador do Distrito LC5 PIP Augustin Soliva aos Lions Clubes de
Guarulhos em 29/04/2022, inaugurou a nova Secretaria/Diretoria e uma horta escolar na Escola João Vicente de Araújo Filho no bairro
do Saboó, divisa de Mairiporã com Guarulhos. Essa obra foi totalmente construída pelo Clube com recursos próprios e doação de
colaboradores. Participaram da cerimônia de inauguração diversos Companheiros(as) do Lions Clube Guarulhos Maia, o Governador
do Distrito CL Édson das Neves e sua esposa PDG CaL Margareth das Neves, o IPDG CL Waldomiro Ramos, o PDG CL Luiz Fernando
Barros Onofre, o Presidente do Lions Clube Guarulhos Norte CL Édson Tokutsune, a Secretaria Adjunta da Educação Sra. Iêda Amim, a
Diretora da Escola Maria da Graça, a Coordenadora Elisangela Carmo, professores, funcionários e alunos do período da
manhã.Durante o evento foram servidos lanches a todos os presentes, oferecido pelo Supermercado Sonda. Após a inauguração os
convidados participaram de um almoço oferecido pelo Lions Clube Guarulhos Maia, onde foi apresentado outras ações do Clube
durante esta gestão.Em seguida foi feita uma visita as Casas André Luiz onde o Governador e sua esposa juntamente com funcionários
do Supermercado Sonda tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho desta conceituada Instituição, bem como as doações feitas
pelo Lions Clube Guarulhos Maia: a Van Adaptada e os Equipamentos para a Modernização da sua Cozinha Industrial.

