
LIONS CLUBE GUARULHOS MAIA 
Entrega de 120kg de alimentos  distribuídos em cestas 
básicas, para Casa da Sopa, em Mogi das Cruzes. O 
Instituto “S.O.P.A. - Sociedade Organizada Pão que 
Alimenta” é uma entidade sem fins lucrativos que 
presta auxílio a cerca de 400 moradores de rua e 
pessoas carentes por semana.    Estas cestas foram-
nos doadas pela Empresa B.Trader, especialista no 
mercado financeiro.  

Doação de diversos medicamentos para as Casas André 
Luiz.As Casas André Luiz realiza atendimento especializado e 
gratuito às pessoas com deficiências físicas e intelectuais.   
São atendidos 2000 pacientes por mês, sendo 550 internos 
que dependem de medicações clínicas e psicotrópicos 
diariamente. 



Presença na “44ª Festa da Tainha" do Lions Clube de Bertioga. Uma 
deliciosa e tradicional Tainha na brasa, que acontecerá todos os finais de 
semana até 05/12/21.Agradecemos aos companheiros de Bertioga pela 
recepção e carinho a todos nós, e aproveitamos para parabenizar pelo 
grande evento.  

Doação em 05/11 de diversos medicamentos 
para o Instituto Augusto Abou, organização não 
governamental, que realiza trabalho voluntário 
para fortalecer a Doação de  Medula Óssea. 



Doação de diversos medicamentos para a Casa de David. A 
Casa de David é uma Instituição sem fins lucrativos, que 
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 3 cestas básicas para a Casa de Apoio Luz 
Divina. A Casa de Apoio Luz Divina é uma instituição 
filantrópica que oferece hospedagem e apoio a crianças 
de 0 à 15 anos portadores de câncer e outras patologias 
(não contagiosas), juntamente com seu responsável 
oriundos de outros estados do Brasil, proporcionando 
apoio necessário para que possam enfrentar as 
dificuldades do dia-a-dia ocasionadas pela doença.Esses 
alimentos foram-nos doados pela Empresa B.Trader, 
especialista em mercado financeiro. 



Entrega dos prêmios na Escola Municipal João Vicente de Araújo Filho aos alunos 
classificados no concurso Cartaz da Paz e Redação da Paz, cujo tema deste ano foi “Estamos 
Todos Conectados”. Fizemos a entrega dos certificados de participação a todos os alunos que 
fizeram os cartazes e as redações, e presenteamos os três primeiros lugares de cada um dos 
Concursos.Entregamos mimos para a professora responsável pelo acompanhamento dos 
trabalhos, para a Coordenadora e para a Diretora da Escola que nos ajudaram a divulgar e 
debater sobre esse tema tão importante que é a Paz Mundial .  



Entrega dos prêmios no Colégio Vinicius de Moraes, aos alunos classificados no 
concurso Cartaz da Paz e Redação da Paz, cujo tema deste ano foi “Estamos Todos 
Conectados”. Fizemos a entrega dos certificados de participação a todos os alunos 
que fizeram os cartazes e as redações, e presenteamos os três primeiros lugares de 
cada um dos Concursos.Entregamos mimos para as duas professoras responsáveis 
pelo acompanhamento dos trabalhos, para a Coordenadora e para a Diretora da 
Escola que nos ajudaram a divulgar e debater sobre esse tema tão importante que é 
a Paz Mundial .  





Entrega dos prêmios na Escola Municipal Padre João Álvares, aos alunos classificados no Concurso Cartaz da Paz e 
Redação da Paz, cujo tema deste ano foi “Estamos Todos Conectados”. Fizemos a entrega dos certificados de 
participação a todos os alunos que fizeram os cartazes e as redações, e presenteamos os três primeiros lugares de 
cada um dos Concursos. Para a aluna Ana Caroline Cruz da Silva, que teve o cartaz escolhido para representar o Clube 
junto ao Distrito, a presenteamos com um tablet.  Entregamos mimos para a professora responsável pelo 
acompanhamento dos trabalhos, para a Coordenadora e para a Diretora da Escola que nos ajudaram a divulgar e 
debater sobre esse tema tão importante que é a Paz Mundial . 



"2ª PARMEGIANA DO BEM", evento beneficente visando a arrecadação de fundos para as nossas obras 
assistenciais, pelo sistema Drive Thru, onde foram servidas mais de 650 pessoas.  O sucesso foi garantido graças 
ao nosso Patrocinador Master: X Supermercados, aos  demais patrocinadores, a loja Maçônica 8 de Dezembro 
que nos cedeu o espaço para o evento, aos amigos  que adquiriram os convites, e a todos Companheiros do Clube 
que não mediram esforços para a realização do evento. Tudo foi feito com muito carinho e companheirismo.  
Agradecemos também aos casais de amigos que nos ajudaram, Wallace e Sandra,  Valter e Jucilene.Cada convite 
deu direito a uma Parmegiana, arroz, fritas, saladas de folhas acompanhada do molho especial de manjericão, 
duas batidas sendo uma espanhola e outra de coco, e duas tortas de morango. Na fila de retirada foram 
distribuídos nos carros deliciosos salgadinhos da Maximus Salgados.Entregamos também a todos folhetos 
contendo orientação ao controle do Diabetes e uma sacolinha de lixo para o carro alusivo ao Novembro Azul. 



Doação de 85 kg de alimentos, sendo: 35 Kg de arroz, 10 Kg de feijão, 5 dúzias de ovos, 3 kg de 
açúcar, 2 Kg de sal, 6 unidades de óleo de soja, 2 unidades de vinagre, 26 pacotes de farinha de 
rosca, para o Lar Madre Regina, em Guarulhos SP.O Lar Madre Regina é uma Instituição 
filantrópica, que atende 75 idosos de ambos os sexos de idade superior a 60 anos, moradores de 
Guarulhos em estado de vulnerabilidade e/ou abandono afetivo. 

doação de 20 maços de couve para a ajudar na Feijoada Beneficente em 
prol ao “Natal Criança Feliz”, que foi realizado no dia 27/11/21 pelo  
Centro  Cultural e Social - União Dos Saberes.  O Centro Cultural e Social 
União Dos Saberes, está localizado em Guarulhos/SP, foi fundado em 
1987, e tem como atividade a Defesa De Direitos Sociais. 



Orgulhosamente o Lions Clube Guarulhos Maia parabeniza os Companheiros, Coronel Celso Scheffer Prado e 
o Major Silvio Maia da Silva, que em 25/11/21 disponibilizaram 8 horas de trabalho voluntário, ministrando 
a importante  palestra sobre Brigada de Incêndio para os funcionários da  Instituição 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 abandonadas, gerando qualidade de vida, dignidade, amor e respeito. 


