LIONS CLUBE GUARULHOS MAIA
Através da parceria realizada com os Centros de Educação
Unificados, Bibliotecas Municipais, Escolas Estaduais e
Conselhos Municipais de Educação de Guarulhos, esta
realizando a coleta de lacres para a Campanha “Lacre do
Bem”.

Ampliação da Escola Municipal João Vicente de Araújo
Filho no Bairro Rural do Saboó, município de Mairiporã
divisa com Guarulhos/SP. A ampliação será de uma
Secretaria, uma Sala dos Professores e uma Diretoria,
as obras já foram iniciadas neste mês de Março, com
previsão de entrega ainda nesta gestão.

Doação de diversos sapatos e brinquedos para ONG Tia
Demi. A ONG Tia Demi, realiza trabalhos sociais junto a
população carente em Guarulhos/SP.

Doação de diversas caixas de medicamentos variados,
50 peças de roupas e diversos sapatos para as Casas 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 abandonadas,
gerando qualidade de vida, dignidade, amor e respeito.

Doação de 50 kg de fubá e sal, e 50 barras de sabão em pedra para a Casa da Sopa
em Mogi das Cruzes. A Casa da Sopa é uma entidade sem fins lucrativos que
presta auxílio a moradores de rua e famílias carentes.

O Lions Clube Guarulhos Maia na noite do dia 25/03/22 recebeu a visita do IPDG CL Waldomiro Carlos Ramos e
sua esposa CaL Vera Lucia Ramos, os quais entregaram o Prêmio de EXCELÊNCIA DE CLUBE juntamente com o PIN
alusivo, referente a Gestão 2020/2021 para Past Presidente do Clube CaL Cristina Beltran. Agradecemos ao casal
que abrilhantou a nossa reunião com

Doação de um óculos completo, armação nova, e lentes para o aluno Rian Paulo
da Silva de 12 anos, estudante do sétimo ano do Ensino Fundamental da Escola
Estadual Prof Arthur Marret - Bonsucesso em Guarulhos/SP. A expectativa para
receber o óculos era muito grande, pois Rian já não estava mais conseguindo
acompanhar as atividades escolares por não conseguir enxergar, o que causava
muita dor de cabeça. Ficamos comovidos com sua demonstração de alegria ao
receber o seu óculos, dizendo que não importava qual armação iria usar, que
poderia colar até palitos de dente para segurar as lentes e conseguir ler.

Doação de 20 kg de arroz e 5 kg de feijão para o Instituto Santa
Rosália, em Guarulhos/ SP.O Instituto Santa Rosália foi fundado em
04/09/1964, é uma associação civil beneficente, de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos.Ele tem por finalidade dar
atendimento à:Educação Infantil (Creche); Programa Construindo
Sonhos para 30 Idosos; e atendimento àFamílias.

O Lions Clube Guarulhos Maia no dia 25/03/2022 recebeu da
Governadoria do Distrito LC 5 PIP AUGUSTIN SOLIVA pelas
mãos do atual Governador CL Edson José Lopes das Neves,
640 kg de alimentos entre arroz, açúcar e feijão. Esses
alimentos foram entregues ao Lions Clube Guarulhos Maia
como gratificação do resultado da Campanha Alimentar e
Amor realizada pelo distrito, no qual o Clube atingiu a meta
de arrecadar e doar mais de 6 toneladas de alimentos entre
julho a dezembro de 2021.

