
Iniciamos a noite desse domingo 17.07.2022 com a grandiosa missa de abertura oficial da festa 
de Santana e na sequência mais um dia de muita animação no nosso bingo! Obrigada por todo 
carinho e companheirismo queridos LEÕES e voluntários 

LIONS CLUBE MOGI DAS CRUZES 



LIONS CLUBE MOGI DAS  CRUZES na barraca do BINGO da Festa  do Divino de Bras Cubas .. 
toda a arrecadação será destinada ao atendimento das famílias em condição de 
vulnerabilidade, implantação de uma horta comunitária e padaria comunitária para o 
combate à fome , programas da Igreja Nossa Senhora de Aparecida e São Roque . 



Mais Bingo  



Lions em ação com a Feira da Saúde,  testes glicemia  pressão artérial e exame 
bucal, na Festa de Santana e São Cristóvão em Mogi das duas 



Ação de apoio ao TUCCA.. referência no tratamento ao Câncer Infantil em 
nossa região ….261 kg de gelatina …. E cumprimento a uma das metas globais 
de Lions Internacional 



Iniciamos nossas atividades, contando com um sábado ensolarado. Hoje aconteceu pela manhã a 
caminhada ecológica no Parque da Cidade, seguida da missa campal celebrada pelo nosso bispo 
diocesano. Em seguida junto com a comissão do meio ambiente fizemos o plantio de dez mudas 
no parque. Foi maravilhoso 





Lions Clube Mogi Centro inicia o domingo com um delicioso café da manhã e na sequência a carreata de 
São Cristovão, enquanto isso acontece a nossa feira da saúde onde tivemos 129 atendimentos de 
detecção de diabetes e pressão arterial e 11 atendimentos de prevenção ao câncer bucal 



Entrega de duas cadeiras de roda pelo Cl Molina - Lions Clube Mogi Centro 



No último sábado 24/07/2022 fizemos a festa julhina beneficente em prol ao Instituto 
Pro+Vida, ação combate à fome. Lions Clube Mogi Centro arrecadou 323 kg de alimentos 
que foram entregues no mesmo dia para as duas representantes do Instituto que estão na 
festa junto a presidente Marli Mattos. Cristiane e Rita (foto) 



Não tinha dia melhor para esse sábado de companheirismo. Lions Clube Mogi 
Centro, Estância e Itapety comemoram o dia da amizade prestigiando a Festa 
da Tainha junto aos companheiros do Lions Bertioga. 


