
LIONS CLUBE MOGI DAS CRUZES 
CENTRO 

01/09 - Lions Clube Mogi 
das Cruzes Centro Banco da 
SolidariedadeEmpréstimo 
de Cadeira ao Sr Severino 
Araújo 
NepomucemoBairro:Jardim 
Aeroporto Motivo: Paciente 
Oncológico carente 
(Diagnóstico 
Adenocarcinoma de reto) e 
metástase no pulmão. 

02/09 - Visita à APAE RURAL - Doação das grades e portão metálicos 
seminovos, folhas de portas e  lavatórios usados. 



03.09 Lions Clube Mogi das Cruzes Centro organizou um 
bingo para arrecadação de leite em prol ao Instituto 
Pro+Vida e o Tucca. 

Ação do Meio Ambiente - Os companheiros Carlos e Debora 
Lapique do Lions Clube Mogi Centro plantaram três 
cerejeiras para florir ainda mais o jardim da empresa deles.  



O Jeferson do Instituto Pro+vida 
retirou hoje pela manhã no Lions 
Clube Mogi Das Cruzes Centro 86 
litros de leite 



Assessoria para profissionais da educação,  gestores e 
alunos da E. E. Narciso Yague Guimarães sobre o Cartaz e 
Redação da Paz, também alternativa de viabilizar métodos 
de melhoria de resultados e  sociabilidade pós pandemia. 
Alunos interessados, inclusive alunos que já entraram no 
site de Lions Internacional.  Impactando 288 alunos ensino 
fundamental e155 alunos ensino médio. Querem a 
participação do Lions dia 18/10, quando haverá reunião de 
pais. 



10/09 pela manhã, Lions Clube Mogi das Cruzes Centro realizou na 
Escola  Estadual Desembargador Heráclides Batalha o teste da 
Visão e aproveitamos para fazer uma feira da saúde. Na visão 
foram feitos 21 atendimentos, onde 7 casos serão encaminhados 
aos nossos oftalmologistas parceiros. Agradecemos muito também 
a Escola Ceti enfermagem que mais uma mais esteve conosco 



Presidente Marli Mattos do 
Lions Clube Mogi das Cruzes e 
Lilian do Lions Estância 
prestigiando a festa de 45 anos 
do nosso querido Instituto Pro 
+Vida junto ao nosso prefeito 
Caio Cunha 

Nosso querido PDG Paulo Rogério foi nomeado ontem 16.09.2022  
coordenador de marketing LCIF, da área III, para a língua portuguesa 
atendendo a todos os distritos do Brasil. Parabéns Paulo Rogério muito 
sucesso e sabedoria para você, Lions Clube Mogi Centro sente muito 
orgulho e admiração. 



19/09 - 8h30 - 10h30 Cartaz da Paz, Redação da Paz e 
Setembro Amarelo - Lions Clube Mogi das Cruzes trabalhando 
na E. E. Professora Dora Peretti de Oliveira. Impactando 
aproximadamente 600 alunos no EF e EM com 400 alunos. 
Diretora Elaine, Coordenadora Ivone, prof. Edna e Telma. 



19/09 - 10h45 - 12h10 Cartaz da Paz, Redação da Paz e Setembro 
Amarelo - Lions Clube Mogi das Cruzes trabalhando na E. E. 
Vereador Alcides Celestino Filho. Impactando aproximadamente 
236 alunos no EF. Diretora Andrea, vice Celina,  Coordenadora 
Aline,  prof. Davi e Amanda. 



Final de semana incrível nos Jogos Estaduais das Olimpíadas 
Especiais 2022. Nosso querido companheiro Lucas do Lions 
Clube Mogi centro e nossa querida companheira Flávia do 
Lions Clube Suzano, junto aos LEOS do SBC, a assessora de 
LEOs do Distrito e a VDG e nosso DG participaram nos dias 
16,17,18/09 em Guaratinguetá. 



Com imenso prazer Lions Clube Mogi centro prestigiou na 
tarde de ontem a 15ª feijoada do Lions Estância… parabéns 
presidente Lilian, foi um sucesso 



59ª festa de Nossa Senhora Aparecida 

 Inauguramos na noite de ontem a placa de 60 anos no Lions Clube Mogi Centro, 
onde com muita honra e alegria estão os nomes de todos os nossos associados e 
leoezinhos que sempre marcam presença levando muita alegria em nossas reuniões, 
festivas e a ações[ Recebemos ainda as cadeiras de rodas que foram compradas pelo 
clube 



28.09.2022 festejamos à vida, a amizade e a primavera que chegou no dia 22.09 para florir 
ainda mais nossas vidas! Tivemos a honra da presença da dra. Patrícia, onde fez uma 
excepcional palestra sobre suicídio. Lions Clube Mogi Centro agradece mais uma vez a 
presença dos nossos queridos companheiros Auclésio, Lilian, Graça e nosso PDG que 
compôs a mesa Gaúcho. Foi uma noite maravilhosa, eu Camila como presidente social 
agradeço em meu nome e em nome da nossa Cal. Presidente Marli Mattos 



E para encerrar com chave de 
ouro… nossa Cal.presidente 
Marli Mattos faz a entrega de 
um andador para a Katia. Sua 
filha se encontra em estado de 
reabilitação e ela ficou 
imensamente grata pela nossa 
ajuda 

Ação do meio ambiente 
ontem na nossa festiva! 
Todos os companheiros 
receberam as sementes 
e as mulheres uma linda 
flor 


