
LIONS CLUBE GUARULHOS MAIA 
Comemoração Dia das Crianças para as 111 crianças da Escola João Vicente de Araújo Filho 
no bairro do Saboó.Foram realizadas duas sessões de cinema com a apresentação do filme 
Lucca da Disney, durante o qual as crianças se deliciaram comendo pipoca e bebendo 
guaraná. Foram entregues para cada uma das crianças um presente contendo um 
brinquedo e um saquinho com guloseimas com balas, chicletes, chocolates, pirulitos e 
pipoquinha   



 Doação de 120Kg de alimentos, através da doação de cestas básicas para a 
Paróquia Nossa Senhora de Fátima, localizada no bairro Jardim 
Tranquilidade em Guarulhos/SP. A Paróquia Nossa Senhora de Fátima é 
uma Instituição religiosa que atende a comunidade com serviços sociais.  

O Lions Clube Guarulhos Maia,  através da Coordenadora da Visão do 
Clube, CaL Carmélia, efetuou a doação de um óculos completo 
(armação e lentes), para o aluno Juan Bitencourt Santos do 5ª ano do 
Ensino Fundamental,  da Escola Estadual Prof. Arthur Marret .  



Doação de 288 caixas de Gelatina para o TUCCA. TUCCA é uma organização sem fins 
lucrativos, que assiste crianças e adolescentes com câncer, em parceria com o 
Hospital Santa Marcelina. Essas Gelatinas foram-nos doadas pela Empresa CAMP, 
através do Sonda Supermercados, com a ajuda do amigo e parceiro Sr Sidnei 
Guardacionni Júnior.  



O Lions Clube Guarulhos Maia em 14/10/2021 realizou a doação de 144 
caixas de gelatinas para o Instituto Santa Rosália, localizado no Jd Rosa de 
França, Guarulhos/SP.  O Instituto Santa Rosália é uma associação civil  
beneficente, de educação e de assistência social, sem fins econômicos. A 
principal atividade é a Educação Infantil - Creche. Essas Gelatinas foram-nos 
doadas pela Empresa CAMP, através do amigo e parceiro Sr Sidnei 
Guardacionni Júnior.  



O Lions Clube Guarulhos Maia realizou em 14/10/2021 a doação de 144 caixas 
de gelatinas para a AGAM - Associação Guarulhense de Amparo ao Menor.A 
AGAM é uma Instituição sem fins lucrativos, que tem como missão: assistir, 
proteger, educar e promover a criança e o adolescente em situação de exclusão 
social.Essas Gelatinas foram-nos doadas pela Empresa CAMP, através do amigo 
e parceiro Sr Sidnei Guardacionni Júnior. 



O Lions Clube Guarulhos Maia em 15/10/2021, realizou a doação de 70 
kg de couve para a Feijoada Solidária, realizada pelo Lar Madre Regina 
que é uma instituição privada filantrópica. O Lar Madre Regina abriga 
atualmente 80 idosos, que na sua maioria não contam com o apoio da 
família.  



Doação de diversos medicamentos para as Casas André Luiz.As Casas André 
Luiz realiza atendimento especializado e gratuito às pessoas com 
deficiências. A saúde de 550 pacientes internos e o atendimento de 2.000 
pacientes por mês, dependem de medicações clínicas e psicotrópicas 
diariamente.  



Doação de 108 caixas de gelatinas para o Instituto Luta pela Vida Pequenos 
Anjos, uma instituição não Governamental sem fins lucrativos, que atende 
crianças com câncer vindas de outros estados para realizarem o tratamento em 
São Paulo. Essas Gelatinas foram-nos doadas pela empresa CAMP, através do 
amigo e parceiro Sr Sidnei Guardacionni Júnior.  



“1ª Caminhada de Prevenção ao Câncer de Mama” - Campanha Outubro Rosa, no Bosque 
Maia, Guarulhos, onde foram distribuídas 150 camisetas alusivas ao evento, panfletos com 
informações importantes, água, toalhas de mão, álcool gel para todos os participantes e 
também batons para todas as mulheres. Presentes o Oncologista Dr Carlos Mauro e da Dra 
Cintia de Gouveia Nunes, que falou da importância da prevenção e dos cuidados com nosso 
corpo.  



Doação de 108 caixas de Gelatinas para o Instituto Augusto Abou, 
completando assim as 1008 caixas de Gelatinas doadas  para diversas 
Instituições. Essas Gelatinas foram-nos doadas pela Empresa CAMP através 
do amigo e parceiro Sr. Sidnei Guardacionni Júnior. O Instituto Augusto Abou 
é uma Instituição não Governamental, que trabalha voluntariamente para 
promover e conscientizar as pessoas sobre a Doação de Medula Óssea, 
atendendo famílias, fornecendo alimentos, transportes, cestas básicas, 
medicamentos e itens de higiene pessoal. 



Campanha interna "Adote uma Criança", e em 22/10/2021 presenteou cada uma das 
crianças do Instituto Luta pela Vida  Pequenos Anjos com roupas, brinquedos e doces. O 
Instituto Luta pela Vida Pequenos Anjos é uma instituição não governamental sem fins 
lucrativos, que atende crianças com câncer vindas de outros estados para realizarem o 
tratamento em São Paulo. 



Doação de brinquedos especialmente escolhidos e comprados próprios para cada faixa 
etária, e também entregou um saco de doces para cada umas das 24 crianças que 
residem atualmente na CAVD - Casa de Apoio à criança com Câncer Vida Divina.A CAVD 
é uma entidade sem fins lucrativos, que oferece apoio as crianças e a seus pais para 
realização do tratamento do câncer, visando a reabilitação da saúde física e psicológica 
do paciente.  



Entrega de 240kg de alimentos, distribuídos 
em 30 cestas básicas para as Casas André Luiz. 
Instituição esta de caráter filantrópico sem fins 
lucrativos, que por orientação espiritual optou 
pelo atendimento gratuito a pessoas com 
deficiência intelectual.Essas cestas foram-nos 
doadas pela Empresa B.Trader, especialista no  
mercado financeiro. 

Entrega de 240kg de alimentos, distribuídos em 
30 cestas básicas para a Casa de David. 
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.      
Essas cestas foram-nos doadas pela Empresa 
B.Trader, especialista no  mercado financeiro. 


