
LIONS CLUBE GUARULHOS MAIA 

Doação para Comunidade Santa Edwiges de 50 kg de alimentos não 
perecíveis. A Comunidade Santa Edwiges está localizada no bairro 
Paraventi em Guarulhos/SP. Esses alimentos foram arrecadados durante a 
Campanha "Natal Solidário" realizado no Sonda Supermercado do 
Shopping Pátio da Vila Rio de Janeiro, Guarulhos/SP. 

Doação de 50 kg de alimentos não perecíveis para o Centro Espírita 
Cairbar Schutel, localizado no bairro da Vila Augusta, 
Guarulhos/SP.Esses alimentos foram arrecadados durante a Campanha 
"Natal Solidário" realizada no Sonda Supermercado do Shopping Pátio 
da Vila Rio de Janeiro, Guarulhos/SP. 

Doação de 50 kg de alimentos não perecíveis para a AGE  Associação 
Guarulhense de Estomizados.Esses alimentos foram arrecadados durante a 
Campanha "Natal Solidário" no Sonda Supermercado do Shopping Pátio da 
Vila Rio de Janeiro, Guarulhos/SP 



Doação ao Centro Espírita Jesus é o Caminho com 100 Kg de alimentos não 
perecíveis. O Centro Espírita Jesus é o Caminho está localizado no bairro Vila 
Progresso em Guarulhos/ SP.Esses alimentos foram arrecadados durante a 
Campanha "Natal Solidário" realizado no Sonda Supermercado do Shopping Pátio 
da Vila Rio de Janeiro, Guarulhos/SP. 

 Doação para Casa de Apoio Luz Divina, com 50 Kg de alimentos não 
perecíveis.      Essa Instituição presta Apoio e Moradia para Crianças com 
Câncer. Esses alimentos foram arrecadados durante a Campanha "Natal 
Solidário" realizado no Sonda Supermercado do Shopping Pátio da Vila Rio de 
Janeiro, Guarulhos/SP. 

 Doação de 50 kg de alimentos não perecíveis para 
a ABAPE - Associação Batista da Penha,  localizada 
no bairro da Penha - São Paulo. Esses alimentos 
foram arrecadados durante a Campanha "Natal 
Solidário" realizada no Sonda Supermercado do 
Shopping Pátio da Vila Rio de Janeiro, 
Guarulhos/SP. 



Doação de 100 kg de alimentos não perecíveis para o Projeto Social Juntos 
Somos Mais Fortes, que realiza trabalhos voluntários distribuindo 
marmitas, agasalhos e cobertores, para pessoas carentes   dentro das 
comunidades. Esses alimentos foram arrecadados durante a Campanha 
"Natal Solidário" realizada no Sonda Supermercado do Shopping Pátio da 
Vila Rio de Janeiro, Guarulhos/SP. 

Doação de diversas roupas usadas para a CAVD - Casa de  Apoio a Crianças com 
Câncer Vida Divina.  A CAVD é uma entidade filantrópica, que oferece estadia e 
alimentação para crianças e seu responsável oriundos de outros estados, 
levando para a realização do tratamento do câncer, visando a reabilitação da 
saúde física e psicológica do paciente.  

 Doação de 15 caixas de medicamentos, 100 pares de sapatos, 
e 100 kg de alimentos não perecíveis para o Instituto Augusto 
Abou.O Instituto Augusto Abou, realiza trabalhos voluntários 
desde 2019, fortalecendo a importância da Doação de 
Medula Óssea.  



Doação de 3 cestas básicas totalizando 36 kg de alimentos 
e 18 brinquedos novos 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. 

Doação de diversos pares de sapatos e bolas para a Associação 
Evangélica Maná, que atende a mais de 150 crianças com deficiência.  

Através da CaL Malvina, efetuou a doação no valor de R$330,00 
para a compra de várias cestas básicas que foram doadas para a 
Associação Naná de Deus que realiza trabalhos sociais de 
distribuição mensal de 140 cestas básicas a famílias carentes.  



Doação de 02 enxovais de bebês completos, contendo cada um: uma 
bolsa de bebê, uma manta, um cobertor, uma toalha de banho, dois 
macacões, dois conjuntos de body e mijão, uma camiseta, um 
babador, dois pares de meias, um casaquinho de lã com um par de 
sapatinhos,  uma chuquinha para sucos, duas fraldas de boca, um 
pacote de lenço umedecido, um sabonete, um par de sapatos e um 
pacote com 100 fraldas descartáveis, juntamente com algumas 
guloseimas: biscoitos, doces, chocolates e balas. Fez também a 
doação de 1 kg de salsicha e alguns pacotes de molho de tomate, 
para duas famílias carentes na zona rural do bairro Butujuru em 
Mogi das Cruzes. 


