LIONS CLUBE GUARULHOS MAIA
Doação de colírios e lubrificantes para os olhos, para atender as necessidades dos
idosos no Recanto dos Idosos “Nosso Lar” (Núcleo Batuíra) onde são atendidos
idosos em situação de vulnerabilidade e exclusão social, atendimento com regime
interno com assistência 24 horas por uma equipe especializada, acompanhamento
médico e atividades ocupacionais, culturais e terapêuticas. “

• Entrega de pacotes de macarrão, doados pelo Condomínio Vitória Park
através de nossas parceiras Rita e Aida. Nessa ocasião doamos também
diversas roupas e sabão em pedra produzidos pelo Clube para o Instituto
Luta pela Vida Pequenos Anjos, uma instituição que atende crianças com
câncer vindas de outros estados para realizarem o tratamento em São Paulo.

CAMPANHA LIXO ZERO em 18/09/2021, promovida pela Prefeitura Municipal de
Guarulhos em comemoração ao dia Mundial da Limpeza. Foi realizado um
mutirão na praça da Alça de Acesso ao Viaduto Cidade de Guarulhos onde
esta instalado o nosso Obelisco. Efetuamos o corte da grama, a pintura das
pedras existentes no local, e a remoção de aproximadamente 200 kg de
material orgânico e lixo reciclável. O material orgânico foi encaminhado para
o Departamento do Meio Ambiente Municipal para fins de Compostagem, e
o lixo reciclável foi descartado em local apropriado.

1000 CAIXAS DE GELATINA
através do Sonda Supermercado - Shopping Pátio, Vila Rio de Janeiro, com a
colaboração do Diretor Sr. Sidnei Guardacionni Júnior, parceiro e amigo de longa data,
recebemos a doação de 1000 caixas de Gelatinas de vários sabores da Empresa CAMP.
A CAMP foi fundada em 1995 e é uma empresa brasileira que atua no seguimento de
alimentos e bebidas. As gelatinas serão doadas para Instituições que atendem crianças
com Câncer.

Visita na Escola João Vicente de Araújo Filho, no Saboó, onde está desenvolvendo
o Concurso Cartaz e Redação da Paz, cujo tema este ano é ESTAMOS TODOS
CONECTADOS, com 13 alunos do 5º ano.Explicamos para todos os alunos o
concurso e entregamos as folhas que serão utilizadas para a confecção do cartaz.

Doação de 108 caixas de gelatinas de diversos sabores para a Oncoamigo.
A Oncoamigo oferece atendimento clínico gratuito e pós-hospitalar para
crianças e adultos com câncer, visando a reabilitação da saúde física e
psicológica do paciente. Essas gelatinas foram-nos doadas pela Empresa
CAMP através do Sonda Supermercados, com a ajuda do amigo e parceiro
Sr. Sidnei Guardacionni Júnior.

Vsita na Escola Padre João Álvares - Guarulhos/SP, onde está
desenvolvendo o Concurso Cartaz e Redação da Paz, cujo tema este
ano é ESTAMOS TODOS CONECTADOS, com todos os 33 alunos do 5º
ano.Explicamos para todos os alunos o concurso e entregamos as
folhas que serão utilizadas para a confecção do cartaz.

CARTAZ E REDAÇÃO DA PAZ
O Lions Clube Guarulhos Maia, está novamente este ano desenvolvendo o Concurso
Cartaz e Redação da Paz, cujo tema é ESTAMOS TODOS CONECTADOS, com o Colégio
Vinicius de Moraes. Esse excelente colégio particular está envolvendo no tema todos
os alunos do Fundamental II e do Ensino Médio. Desejamos a todos boa sorte e muita
inspiração.

