
LIONS CLUBE GUARULHOS MAIA 

Lions Clube Guarulhos Maia e LEO Clube Maia realizando a entrega de sabão 
caseiro no Centro Espírita Jesus é o Caminho.O descarte do óleo de cozinha 
usado não deve ser feito no ralo da pia, no vaso sanitário e nem com o lixo 
orgânico, pois esses destinos incorretos levam a contaminação do solo, dos 
mananciais e da atmosfera.Os sabões foram fabricados pelas CCaLL 
Margareth e Cristina , através de óleos usados doados pelos amigos.Cuidar do 
Meio Ambiente é responsabilidade de todos . 



Lions Clube Guarulhos Maia esteve visitando a escola 
E.M. João Vicente de Araújo Filho e fez a doação de 
280 kits de Higiene em Saúde Bucal. 

Lions Clube Guarulhos Maia recebeu dos 
alunos do 3° ano  do Colégio Farias 
Guarulhos , a doação de 150 kits de 
absorventes, através da Campanha sobre a 
pobreza menstrual " Livres para 
Existir".Parabéns aos alunos pela linda 
campanha. 



Lions Clube Guarulhos Maia, no dia 21/09/22, 
através da coordenadora do Meio Ambiente CaL 
Isabel  e o CL Silvio , fizeram  o plantio de uma 
linda Azaléia e coletaram o lixo que estava 
espalhado pela praça .Cuidar do Meio Ambiente é 
um dever de todos nós. 

Parabéns a EPG Padre João Álvares pelo lindo 
trabalho que está realizando com o cartaz da Paz, 
com a supervisão  da nossa assessora  CaL Nice 
Beltran.O tema esse ano é Liderar com 
Compaixão.Que nossas crianças permaneçam com 
esse espírito de liderança para alcançar seus 
objetivos.Lions Clube Guarulhos Maia , 
contribuindo para construir um mundo melhor. 



Lions Clube Guarulhos Maia esteve visitando a Associação Beneficente Jesus, José e Maria e na 
ocasião o Clube foi recepcionado pela Assessora da Diretoria Rosa Pelegrino e o  Presidente Nelson 
Fernandes.Efetuamos a  doação de 900 unidades de  absorventes femininos,109 unidades de fraldas 
geriátricas,400 unidades de fraldas descartáveis e 5 kits de bebês para o hospital.Trabalho realizado 
com muita gratidão e amor ao próximo. 



O Lions Clube 
Guarulhos Maia fez a 
entrega de 22 
cobertores a Sociedade 
Cristã de Espiritismo 
que atende centenas 
de pessoas carentes na 
região de Vila Galvão. 


