
LIONS CLUBE GUARULHOS MAIA 
Lions Clube Guarulhos Maia realizou no dia  05/10/22 uma festa linda para comemorar o 
dia das crianças na escola rural  E.M. João Vicente de Araújo Filho .Os alunos se 
divertiram muito com os brinquedos Infláveis , pipoca ,algodão doce , hot dog, 
refrigerante ,bolo e um lindo presente .Fomos homenageados com uma música que nos 
emocionou muito.Gratidão aos parceiros Sonda Supermercados, Maximus Salgados 
Congelados e a amiga Rosângela Canonici.Feliz dia das crianças e que possamos sempre 
cuidar delas, com amor e sabedoria. 





Lions Clube Guarulhos Maia agradece a participação da escola 
rural E.M. João Vicente de Araújo Filho na confecção do 
Cartaz da Paz ,com o tema Liderar com Compaixão. Em breve 
estaremos divulgando o resultado dos ganhadores.   “Orgulho 
de ser Leão” Lions Clube Guarulhos Maia Presidente CaL Josy 
Medeiros  AL 2022/2023 

O Lions Clube Guarulhos Maia esteve na Escola Estadual Alice 
Chuery, que participa da Campanha Lacres do Bem, para fazer 
uma palestra explicando o nosso trabalho e em como essa 
arrecadação já ajudou e continua a ajudar muitas pessoas que 
necessitam de cadeiras de rodas.Levamos vídeos para ilustrar o 
nosso trabalho e, no final, eles doaram várias garrafas com 
lacres para a continuidade da nossa campanha.  



O Lions Clube Guarulhos Maia em parceria com o Grupo Primaveras realizou a festa das crianças 
do Projeto VIDA na AMEM - Associação das Mulheres em Movimento .As crianças se divertiram 
com os brinquedos infláveis, pipoca, hot dog,presentes ,brincadeiras e muito amor.A festa foi 
realizada no dia 14/10/22. 



em 20/10/22 efetuou a doação de 22 brinquedos novos para a Oncolar, para as crianças assistidas pela 
instituição.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. 



através da CaL Malvina e CL Carmine Russo, realizaram a Macarronada da Mama do Câncer de Mama no 
dia 23/10/22.Toda renda da bilheteria foi em prol do Hospital JJM.Fomos agraciados com um lindo 
desfile de modas da Boutique Cheia de Charme .O almoço foi ao som do cantor Gil Rhie que arrasou com 
canções que encheram nossos corações de alegria e muito amor.Nossos agradecimentos aos 
patrocinadores Grupo Primaveras, Naha Festas Salgados e Clube Recreativo.Gratidão a todos que 
adquiriram seus convites e fizeram toda diferença nesse evento maravilhoso.Câncer de mama , a 
prevenção salva vidas . 



O Lions Clube Guarulhos Maia segue com 
a campanha de combate à fome. Desta 
vez, foram 84  pacotes de macarrão e 44 
embalagens com molho de tomate 
doados para o Grupo Espírita 
Fraternidade de Mogi das Cruzes.Unidos 
vamos fazer a diferença para quem mais 
precisa. 


