
LIONS CLUBE GUARULHOS MAIA 

03/12/22 a Campanha de Arrecadação de Alimentos " Natal Solidário" 
no Supermercado Sonda da Vila Rio.Nossa arrecadação foi um sucesso , 
superando todas as expectativas expectativas e alcançando 8,010 
TONELADAS de alimentos.Nossos agradecimentos ao gerente Sr. Sidnei 
Guardacionni e a sua equipe , que não mediram esforços para que essa 
arrecadação fosse um sucesso.Gratidão aos clientes e amigos que 
contribuíram com a arrecadação.A FOME é um dos pilares de LIONS 
INTERNACIONAL. 

 07/12/22 efetuou a doação de 100kg de alimentos, 120 refrescos em 
pó, 96 caixas de gelatina e 15 pedras de sabão para a Oncolar. A 
Oncolar - Associação de Apoio à Portadores de Câncer, é uma 
instituição sem fins lucrativos, fundada em 2018 para atender crianças, 
adolescentes e adultos portadores de câncer. A Oncolar promove 
qualidade de vida através do atendimento humanizado além de 
defender e garantir o direito social da pessoa portadora de câncer e de 
seus familiares. 



Através do CL Celso , efetuou a doação 
de 1 tonelada de alimentos para a Casa 
de David.  A Casa de Davi cuida e atende 
pessoas com deficiência intelectual , 
física e com autismo,na sua maioria 
carentes e abandonadas ,gerando 
qualidade de vida,dignidade, amor e 
respeito. 

através do CL Lucimar e da CaL Silvia, efetuou a doação 
de 100 quilos de alimentos para o Instituto Águia Branca 
Leão de David  o qual atende pessoas em situações 
vulneráveis, fazendo a distribuição de alimentos, 
cobertores , roupas. Oferece também um tratamento 
com as medicinas da floresta.  



CaL Laene efetuou a doação de 100 kilos de 
alimentos para a Paróquia Nossa Senhora de Fátima. 

Em uma noite festiva o Lions Clube Guarulhos Maia empossou quatro novos associados, onde foram 
instruídos pela presidente CaL Josy Medeiros sobre o movimento Leonístico e a importância do serviço 
desinteressado.  Parabéns aos novos associados e padrinhos !  



entrega dos prêmios no Colégio Vinicius de Moraes, aos alunos 
classificados no concurso Redação da Paz, cujo tema deste ano 
foi “Liderar com Compaixão”.  Fizemos a entrega dos 
certificados de participação a todos os 46 alunos que fizeram as 
redações, e presenteamos os três primeiros lugares de cada 
Categoria do Concurso. Entregamos mimos para os professores 
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 
Liderança para alcançarmos a Paz Mundial 



Lions Clube Guarulhos Maia ,juntamente com o Sr. Sidnei Guardacionni  
gerente do Supermercado Sonda efetuaram a doação de 1500 kgs de 
alimentos para a Secretaria do Desenvolvimento e Assistência Social e 
Cidadania representada pelo Sr. Secretário Fábio Cavalcante e sua assessora 
Edjane .A Campanha de Arrecadação do Natal Solidário pôde ajudar muitas 
instituições e famílias carentes. 


