
LIONS CLUBE GUARULHOS MAIA 
05/11/22 a 3ª Parmegiana do Bem Drive Thru ,sendo um sucesso absoluto.Foram entregues 700 
Parmegianas muito bem servidas e com muito amor.Gratidão ao Supermercado X pelo patrocínio master 
,Máximo Salgados que distribuiu deliciosos salgados na fila de retirada,bem como aos demais 
patrocinadores.Agradecemos também  a Loja Maçônica 8 de Dezembro, por ceder o espaço para a 
realização do evento .Parabéns aos Companheiros (as), filhotes,Leos e amigos voluntários que 
trabalharam e não mediram esforços para a realização desse evento lindo.O evento foi coordenado pelo 
CL Valdeci e CL Carlos , toda renda será revertida para Obras Assistenciais do Clube. 



O Lions Clube Guarulhos Maia recebeu a mais alta honraria 
pelos trabalhos prestados junto as Casas André Luiz onde 
foi agraciado com o Certificado de “EMPRESA ILUMINADA” 
em uma cerimônia no dia 27/10/22 no Anfiteatro Lísias. É 
uma honra receber esse título pelo reconhecimento dos 
serviços prestados a essa idônea Instituição que cuida de 
pessoa com deficiência intelectual e física no Brasil. 
Podemos destacar o merecimento dessa honraria com 
alguns de nossos trabalhos realizados para as  Casas André 
Luiz :  - Entrega de um Veiculo Van Adaptada Zero Km - 
Modernização da Cozinha industrial, com um Processador 
de Alimentos Robot Coupé, uma Fritadeira Elétrica  20 L e 
um Turbo Mixer Geiger - 10 mil reais em dinheiro - mais de 
3 Toneladas de alimentos - Campanha de arrecadação de 
Cupons Fiscais( totalizando até a data de hoje a doação de 
R$ 44.634,80) - Parceria com o Ambulatório oftalmológico 
na doação de óculos - Doação de roupas para o uso com os 
internos e para arrecadação no seu Bazar  - Doação de 
medicamentos 



Visita gov. Lions Guarulhos Norte, Sul e Maia 



Lions Clube Guarulhos Maia tem muito orgulho de ter 
patrocinado com a cota Ouro a 1ª Caminhada do Bem do 
Hospital JJM, que arrecadou fundos para que seja dada a  
continuidade das obras do Instituto Dona Pina e a breve 
inauguração da ala de atendimento as mulheres vítimas de 
violência sexual e doméstica em Guarulhos e na região do  
Alto Tietê. 

Lions Clube Guarulhos Maia doou ao Instituto Luta Pela Vida Pequenos Anjos, 
casa de apoio à crianças com Câncer : gelatinas , refresco em pó, pedras de 
sabão, roupas e sapatos.Agradecemos ao amigo Sidnei Guardacionni do 
Supermercado Sonda pela parceria da doação de gelatinas e refrescos.Fazer o 
bem sempre, aquece o coração. 



O Concurso Cartaz da Paz , cujo o tema deste ano 2022/2023 é LIDERAR COM COMPAIXÃO , foi realizado na escola 
EM João Vicente de Araújo Filho com a participação de 20 alunos .  Todos os alunos receberam os certificados e os 
3 primeiros colocados receberam um mimo.  Lions Clube Guarulhos Maia Distrito  

Lions Clube Guarulhos Maia em parceria 
com o Ambulatório das Casas André Luiz, 
realizou a entrega do óculos a paciente 
Miryan Thagilia. 



Lions Clube Guarulhos Maia doou a Sociedade Cristã de Espiritismo gelatinas, 
refresco em pó e sabão em pedra.Parceria com o Sr. Sidnei Guardacionni do 
Supermercado Sonda com apoio da Empresa Dr.Oetker e a CAMP . 


