
LIONS CLUBE GUARULHOS MAIA 
Visita a AMEM - Associação Mulheres em Movimento, no Jd. Monte Carmelo - Guarulhos/SP, presenteou 5 famílias 
com cestas básicas e brinquedos para as crianças das mãezinha atendidas pela Instituição. 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 de 05 cestas básicas para a Organização Sócio Cultural Francina Lacerda - 
ONG da Vó França, as quais serão destinadas a famílias carentes das comunidades 
em Guarulhos/SP.  



O Lions Clube Guarulhos Maia realiza a Campanha permanente de arrecadação de lacres de alumínio e plástico 
colaborando assim, com o Meio Ambiente. No dia 01/12/21, fizemos a venda dos 63,3 kg de lacres de alumínios e 
8,5 kg de plástico arrecadados com essa Campanha.  Essa é uma das  atividades de  destaques do Clube com o 
objetivo de  preservar o Meio Ambiente.Todo o material é recolhido semanalmente nos diversos estabelecimentos 
e escolas parceiras, e vendidos em empresas que trabalham com sucatas e ferro velho. Com o valor obtido 
compramos cadeiras de rodas e de banho que fazem parte do nosso Banco de Cadeiras de Rodas.  

 Campanha “Natal Solidário” no 
Supermercado Sonda da Vila Rio de 
Janeiro,  com arrecadação de alimentos 
não perecíveis os quais serão doados para 
as Casas André Luiz, Casa de David e outras 
entidades cadastradas. Venha até o 
Supermercado Sonda e participem dessa 
Campanha até o dia 11/12 (sábado)  . 



Em parceria com o Sonda Supermercado do Shopping Pátio da Vila Rio de Janeiro, em Guarulhos/SP, 
realizou a Campanha "NATAL SOLIDÁRIO", visando a arrecadação de alimentos. Agradecemos em especial 
ao Sr. Sidnei Guardacionni Júnior, gerente do Supermercado, parceiro permanente do Clube, que 
juntamente com sua equipe conseguiu obter um resultado record de doações. A Campanha teve início no 
dia 22/11 e o encerramento dia 11/12, tivemos a participação dos Leões do Clube, seus filhotes, amigos, a 
apresentação de 2 palhaços distribuindo doces para as crianças e a Filomena (boneca de pano - fantoche), 
e também a apresentação do cantor Vila. A Campanha foi um sucesso, foram arrecadados 6.356 kg de 
alimento, os quais serão destinados as Casas André Luiz, Casa de David e a várias outras entidades 
cadastradas, como também a famílias carentes. 



“Festa de Natal” na Escola João Vicente de Araújo Filho, no Bairro do Saboó. Distribuímos uma cesta 
básica de10,5kg cada para cada um dos 120 alunos, e de presente ainda foram entregues 120 
panetones e 120 caixas de chocolates sortidos. Tivemos  momentos de muita alegria com todas as 
crianças, com várias brincadeiras, gincanas na quadra poliesportiva, distribuição de doces, pipoca, 
refrigerante e cachorro quente. 



Doação de 100 kg de alimentos não perecíveis para a 
Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Jd Picanço em 
Guarulhos/SP.Esses alimentos foram arrecadados 
durante a Campanha “Natal Solidário” realizado no 
Sonda Supermercado do Shoping Pátio na Vila Rio de 
Janeiro, Guarulhos/SP.  

Doação de 50 kg de alimentos não perecíveis para 
a Associação SOS Família São Geraldo, 
Guarulhos/SP.Esses alimentos foram arrecadados 
durante a Campanha “Natal Solidário” realizado 
no Sonda Supermercado do Shopping Pátio na 
Vila Rio de Janeiro, Guarulhos/SP.  

Doação de diversos medicamentos para o Centro Espírita 
Nosso Lar Casa André Luiz, o qual presta atendimento a 
cerca de 2.000 pacientes, dos quais 560 são residentes na 
Unidade de Longa Permanência (ULP) e os demais em regime 
ambulatorial.                    



Entrega de presentes de Natal na “Casa Dos Velhos Irmã Alice”. Entregamos a cada um dos internos 
um presente contendo: uma calça, uma camiseta polo e um sapato, acompanhados de um cartão de 
Natal. Embora as comemorações ainda não possam ser presenciais, levamos o nosso carinho e 
respeito a todos dessa entidade, a qual damos assistência semanalmente doando hortaliças.  
Entregamos também nessa ocasião 100 kg de alimentos não perecíveis para complementar as 
festividades. Esses alimentos foram arrecadados durante a Campanha Natal Solidário realizado no 
Sonda Supermercados do Shopping Pátio na Vila Rio de Janeiro, Guarulhos/SP 



Doação de 1 tonelada  de alimentos não perecíveis para a Casa de David. A Casa de David, tem como missão 
cuidar e atender pessoas com deficiência intelectual, física e com autismo, na sua maioria carentes e 
abandonados, gerando qualidade de vida, dignidade amor e respeito.  Esses alimentos foram arrecadados 
durante a Campanha “Natal Solidário” realizado no Sonda Supermercado do Shopping Pátio na Vila Rio de 
Janeiro, Guarulhos/SP.  

 Doação de 100 kg de alimentos não perecíveis para a Oncolar.A Oncolar - Associação de Apoio à Portadores de 
Câncer, é uma instituição sem fins lucrativos, fundada em 2018 para atender crianças, adolescentes e adultos 
portadores de câncer. A Oncolar promove qualidade de vida através do atendimento humanizado além de 
defender e garantir o direito social da pessoa portadora de câncer e de seus familiares. Realizam também 
atendimento psicológico, jurídico, fisioterapêutico e nutricional, tudo de forma gratuita.Esses alimentos foram 
arrecadados durante a Campanha “Natal Solidário” realizado no Sonda Supermercado do Shopping Pátio na Vila 
Rio de Janeiro, Guarulhos/SP.  



Doação de 1 Tonelada de Alimentos não perecíveis dessa vez, para as Casas André Luiz, em Guarulhos/SP, 
sendo: 500 kg arroz130 kg feijão150 kg açúcar 60 kg leite40 kg sal30 kg farinha20 kg fubá40 kg macarrão10 kg 
café20 kg flocãoAs Casas André Luiz efetua  atendimento especializado e gratuito às pessoas com deficiências, 
realizando anualmente 167 mil atendimentos médicos e terapêuticos em todas as especialidades.Esses 
alimentos foram arrecadados durante a Campanha “Natal Solidário” realizado no Sonda Supermercado do 
Shopping Pátio na Vila Rio de Janeiro, Guarulhos/SP.  

Doação de 100 kg de alimentos não perecíveis para a Casa de 
Caridade Batuara no Bairro de Cocaia - Guarulhos/SP.Esses 
alimentos foram arrecadados durante a Campanha “Natal 
Solidário” realizado no Sonda Supermercado do Shopping Pátio na 
Vila Rio de Janeiro, Guarulhos/SP.  

 Doação de 100 kg de alimentos não perecíveis para a Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida do Cocaia , localizada na AV. Tiradentes 2504 - 
Guarulhos/SP.Esses alimentos foram arrecadados durante a Campanha 
“Natal Solidário” realizado no Sonda Supermercado do Shopping Pátio na 
Vila Rio de Janeiro, Guarulhos/SP.  


