LIONS CLUBE MOGI DAS CRUZES CENTRO
Almoço de Frango à Basilicata cujo lucro será revertido na compra de cadeiras de
rodas, também na compra de brinquedos de presente de Natal para crianças cujas
famílias vivem em situação de necessidade do Bairro Rural Canjerê em Mogi das
Cruzes

Natal Solidário. Com o lucro do almoço realizado no dia 12/12, além da compra de 10 cadeiras de rodas,
também investimos na compra de 350 brinquedos que foram doados à crianças carentes na festa de Natal
do Cangerê, realizada no último domingo, 19/12. A festa também contou com o apoio de Leões e diversas
outras doações, dos demais voluntários, que atenderam a demanda do almoço para as famílias e atrações
para as crianças.

Arrecadação de 7 kg de tampinhas em
12 horas de serviço.

limpeza da Praça São Benedito - 5 pessoas atendidas –
5 voluntários com 8 horas de serviço

limpeza da Praça Norival Tavares - 5 pessoas atendidas –
5 voluntários com 8 horas de serviço
limpeza da Praça Melvin Jones …
Rodeio - 5 pessoas atendidas – 5
voluntários com 8 horas de serviço
ATIVIDADES

Adesão à CAMPANHA - ALTO TIETÊ 1 – “DOE ALIMENTOS / DOE AMOR” - aquisição de 188 kg de alimentos pelos CCLL e
recebimento de doação de 230 kg em doação. Faremos a doação às famílias. Onde há um necessitado, há leão!
01/12 - Combate à Fome - recebemos a doação de 180 kg de açúcar e sal do grupo Lapiendrius. Serão doados junto aos
demais alimentos. Agradecemos ao casal Lapique e Laércio.

Doação para Sr. Sebastião de uma cesta básica de
35 kg, atendendo 120 pessoas

Doação para a paróquia Nossa Senhora do Socorro de 52,600 de alimentos,
sendo: 10 kg de arroz, 5 kg de feijão, 10 kg de farinha de trigo, 7,5 kg de
macarrão, 5,100 kg de molho, 5 kg de sal e 10 kg de açúcar. Atendendo 2.200
pessoas.

Doação ao Sr. Roberto para a Instituto Pró+Vida de 84,300 kg de
alimentos, sendo: 15 kg de arroz, 15 kg de farinha de trigo, 7,5 kg de
macarrão, 6,800 kg de molho, 10 kg de sal e 30 kg de açúcar.
Atendendo 2.950 pessoas.

Doação à Sra. Eliane para a Casa Baobá de 80,100 de alimentos, sendo:
5 kg de arroz, 10 kg de feijão, 20 kg de farinha de trigo, 10 kg de
macarrão, 5,100 kg de molho, 10 kg de sal e 20 kg de açúcar.
Atendendo 4.000 pessoas

Doação ao Sr. João Godinho para a Casa São Vicente
de Paulo de 55,100 de alimentos, sendo: 30 kg de
farinha de trigo, 5,100 kg de molho, 10 kg de sal e 10
kg de açúcar. Atendendo 3.250 pessoas.

Doação para Voluntariado de 10 kg de feijão. Atendendo 200 pessoas.

Doação para Sr. João de uma cesta básica de 35kg de alimentos, atendendo 120
pessoas.

Doação para Sr. Gelson de uma cesta básica de 40kg de alimentos, atendendo 150 pessoas.
03/12 - Combate à fome - arrecadação de duas cestas básicas de 40 kg cada, totalizando 80 kg,
que serão doadas para alívio à fome, atendendo duas famílias.

Doação para Sra Cida de uma cesta básica de 40kg de alimentos,
atendendo 150 pessoas.

Doação para almoço beneficente de 25,200 litros de
refrigerante e 30,600 litros de água, totalizando 55,800
litros; 3 kg de açúcar e 2,084 kg de limão, totalizando 5,840
kg. Atendendo 308,200 pessoas.

Doação para almoço beneficente de 150 unidades de
picolé, totalizando 8 kg. Atendendo 150 pessoas

Aquisição pelos CCLL de 62
unidades de adoçantes de 100
ml, totalizando 6,200 litros,
atendendo 6.200 pessoas.

Doação ao Sr. Roberto para a Instituto Pró+Vida de 24 unidades e adoçantes de 100
ml, totalizando 2,400 litros, atendendo 2400 pessoas.

Doação à Sra. Eliane para a Casa Baobá de 12 unidades e adoçantes de
100 ml, totalizando 1,200 litros, atendendo 1200 pessoas.
DOAÇÃO

Doação ao Sr. João Godinho para a Casa São Vicente de Paulo de 24
unidades e adoçantes de 100 ml, totalizando 2,400 litros, atendendo
2400 pessoas.

Consultas e confecção de óculos para pessoas em vulnerabilidade.
Participaram 12 pessoas, no período de 19/11 a 20/12, com 60 horas
trabalhadas e atender 9 pessoas

Doação de uma cadeira de rodas para Evaldo Gomes de Araújo, participação de 1 CL,
em 2 horas de serviço

Empréstimo de uma cadeira de rodas para Flávia Marques de Souza RG 48035377-3,
participação de 1 CaL, em 2 horas de serviço

Doação ao Sr. Roberto para a Instituto Pró+Vida de
240 unidades de fraldas geriátricas e 200
absorventes, atendendo 260 pessoas.

Doação ao Sr. Edson, entregue ao Sr. Paulo, de 120 unidades de fraldas,
atendendo 120 pessoas.

Doação à Sra Eliane de 180 unidades de fraldas
geriátricas e 200 absorventes, atendendo 200 pessoas

Doação ao Sr João Godinho para a Casa São Vicente de Paulo
de 240 unidades de fraldas geriátricas e 200 absorventes,
atendendo 260 pessoas.

Doação para Sra Laura, entregue à Sra Lourdes, de 60 unidades de
fraldas, atendendo 60 pessoas.

Doação ao Sr. Roberto para a Instituto Pró+Vida de 2 mantas, 9
cachecóis, 25 sapatos de lã e 13 toucas para os idosos,
atendendo 49 pessoas.

Doação ao Sr. João Godinho para Casa São Vicente de Paulo 8
sapatos de lã e 12 toucas para os idosos, atendendo 20 pessoas.

Doação à Sra Eliane para a Casa Baobá de 12 face
Shields, 12 guardanapos, 2 mantas e panos para
artesanatos, atendendo 24 pessoas.
Doação para a Instituição Dandara (acolhimento de mulheres em
situação de risco) confecção e doação para a Casa Dandara – Instituto
Afro – Casa de passagem de enfeites natalinos para a decoração e
almoço de Dia de Natal.

compra de 340 brinquedos para doação às crianças na festa de
Natal de 19/12, no Canjere

Dia Nacional das APAE’s. Participação na comemoração ao Dia Internacional das APAE’s e Homenagem aos atletas
apaeanos pelas vitórias nas Olimpíadas. Participaram dois voluntários com 5 horas de trabalho, atendendo 30
pessoas.

Confecção e doação de 1 enxoval
de bebê para a mãe Angélica.
Participaram 4 voluntárias com 4
horas de trabalho, atendendo 1
pessoa.

Recebemos da CaL Maria Vano esse lindo
casaquinho e 4 sapatinhos para o enxoval de bebê,
confeccionados pela nossa querida companheira.
Parabéns, CaL Maria!!

Confecção e doação de 2 enxovais de bebê para mães em vulnerabilidade,
atendidas pela Santa Casa, entregue às voluntárias pela CaL Nádia.
Participaram 4 voluntários com 6horas de serviço, atendendo 2 pessoas.

Confecção e doação de 1 enxoval de bebê
para a mãe Luana Victória, residente no
Parque
Olímpico.
Participaram
2
voluntárias com 4 horas de trabalho,
atendendo 1 pessoa

Reunião festiva alusiva ao Natal, com a participação dos leões do Lions Clube Mogi das Cruzes. Noite
bem prazerosa e de bom companheirismo. Participaram encontro 30 leões e 01 LEO, 78 horas de serviço

1ª Reunião de Conselho e Gabinete do Distrito LEO LC 5. Por motivos pessoais nossos outros LEOs não
conseguiram participar, foi um dia de muito companheirismo, união e aprendizado. 1 participantes com 10
horas de serviço.

nossos LEO’s fizeram a entrega de 100 kits de guloseimas para as duas instituições ABRAC. Unidos
conseguiram fazer o Natal das crianças ficar mais feliz. Trabalho realizado com o grupo GRATITUDE. O
Lions Mogi das Cruzes fez a doação de R$300,00 para ajudar nos Kit’s.

CCLL Luiz e Gabi prestigiando a Festa da Tainha do Lions
Clube Bertioga. 2 voluntários com 8 horas de serviço.

Em atenção ao ofício encaminhado pelo VOLUNTÁRIO DE MOGI DAS CRUZES, foi cedido nos dias 07 e 08 de
dezembro para a realização do Bazar de Natal do Voluntariado, com o objetivo de arrecadar recursos para a
realização da Festa de Natal e doação de alimentos por esta entidade. Serão liberados todos os espaços da sede do
Lions Clube Mogi das Cruzes e, também com a absorção das despesas de água e energia elétrica. 34 voluntários
com 40 horas de serviço

Almoço beneficente em prol do Natal do Canjere e compra de cadeiras de
rodas realizado na sede do clube, com a venda de mais de 200 convites,

Data: 03/12/21
MOGI NEWS – DAT DIÁRIO DO ALTO TIETÊ
Participantes: CL Luiz Felipe, leitores,
População/Comunidade
Assunto: Publicação do CL Luiz Felipe esclarecendo sobre
respiração. 3 voluntários em 6 horas de serviço.

Data: 10/12/21
Local: MOGI NEWS – DAT DIÁRIO DO ALTO TIETÊ
Participantes: CL Luiz Felipe, leitores,
População/Comunidade
Assunto: Publicação do CL Luiz Felipe abordando
mais um tema de suma importância para sociedade.
A Conscientização do Câncer de Pele. 3 voluntários
com 6 horas de serviço.

Data: 17/12/21
Local: MOGI NEWS – DAT DIÁRIO DO ALTO TIETÊ
Participantes: CL Luiz Felipe, leitores, População/Comunidade
Assunto: Publicação do CL Luiz Felipe abordando os
malefícios da perda muscular. 3 voluntários com 6 horas de
serviço.
Mogi

