LIONS CLUBE MOGI DAS CRUZES
Arrecadação de 91 peças de roupas e 10 pares de calçados

Arrecadação de 9 kg de tampinhas Padaria Lair - voluntária
Arrecadação de 53,200 kg de tampinhas
Compra de 40 caixas de chocolates com 15
unidades, 10 kg, para presentear os alunos
finalistas do Cartaz e Redação da Paz, no valor de
R$355,60, com 2h de serviço. Colaboração de 40
voluntários na participação financeira e 600
pessoas atendidas.

Doação de 695 unidades de gelatina para a Instituição
GAPC – Grupo de Apoio à Pessoa com Câncer entregues
à representante Sra. Paula e Carina, 3.475 pessoas
atendidas, participaram 420 voluntários entre aluno,
profissionais da Educação e CCLL

Doação de 577 unidades de gelatina para a Instituição
CECAN – Centro de Convivência e Apoio ao Paciente
com Câncer entregues à representante Sra.Sandra –
2.285 pessoas atendidas, participaram 360 voluntários
entre aluno, profissionais da Educação e CCLL

Doação de 579 unidades de gelatina para a
Instituição RFCC - REDE FEMININA DE COMBATE
AO CÂNCER GUIOMAR PINHEIRO FRANCO,
entregues à representante Sra. Tanya Montá. 2.895 pessoas atendidas, participaram 375
voluntários entre aluno, profissionais da
Educação e CCLL

Doação de 62,400 KG de tampinhas para a Instituição RFCC - REDE
FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER GUIOMAR PINHEIRO FRANCO
à representante Sra. Tanya Montá. Tampinhas serão vendidas no
valor de R$1,50 o kg e o total revertido para assistência às famílias
- 156 pessoas atendidas

Devolução de uma cadeira de rodas pela Sra Rosana, pois o
usuário Sr. Augusto de Lima Franco faleceu, recebida pela CaL
Nádia

Doação de uma cadeira de rodas
seminova para a Santa Casa de Mogi
das Cruzes, participação dos CCLL e Sr.
Roberto

Doação para a Instituição Dandara (acolhimento de
mulheres em situação de risco) de 91 peças de roupas e
10 pares de calçados – 91 pessoas atendidas

Doação de 320 unidades de absorventes para a Instituição
ABRAC – Associação Beneficente de Renovação e Assistência
à Criança - 32 pessoas atendidas em combate à pobreza
menstrual; doação de 11 peças de roupas e 3 calçados – 11
pessoas atendidas

Compra de 30 pacotes de absorventes geriátricos com 20
unidades e 30 pacotes e fraldas geriátricas com 30
unidades, no valor de R$1.500,00. Atenderemos 960
idosos em situação de vulnerabilidade

Visita à Escola Estadual Dóra Peretti de Oliveira para
finalização do Cartaz da Paz, decalque, aprovação e
assinatura dos responsáveis. Parabenizando a aluna
Beatriz, professora Salete e Coordenadora Ivone.

confecção e doação de 3 mantas, 6 tolhinhas de boca e 6
fronhas.

Doação de R$300,00 para a Igreja Nossa Senhora do
Socorro para compra de alimentos. Colaboração de 40
voluntários na participação financeira e 200 pessoas
atendidas

Publicação do CL Luiz Felipe esclarecendo sobre
prevenção e promoção de saúde.

Bom dia!!!! Hoje é Sexta dia da coluna Saúde
Funcional e optei em abordar mais um tema de
suma
importância
para
sociedade.
A
Conscientização da enfermidade Diabetes! Afinal
dia 14 de Novembro é o dia Mundial dessa doença
silenciosa. Deus abençoe vocês!!

Confecção e doação de 3 mantas,
6 tolhinhas de boca e 6 fronhas.
Participaram 4 pessoas com 25
horas de trabalho.

Doação de 336 armações
de
óculos
para
a
Fundação Lions, entregue
pelos CCLL Laércio e
Adriana ao Presidente
Nelson Formijoni em São
Paulo.

CaL Edinamar, CL Otacílio e 2 colaboradoras Confeccionaram 4
mantas e 8 toalhinhas de boca com o tecido comprado pelo LIONS.
Participaram 4 pessoas com 20 horas de trabalho. Mãos que se
juntam no servir com Amor!

Reunião de Diretoria do Lions Clube Mogi das
Cruzes para deliberação das diversas atividades e
preparação para os eventos que serão realizados
– 15 participantes 18 horas de serviço

LEO CLUBE MOGI DAS CRUZES – REUNIÃO
PRESENCIAL DE 20 DE NOVEMBRO
Data: 20/11/21 – 15h às 16h30
Local: Sede do Lions Mogi das Cruzes – Rua
Júlio Prestes
Participantes: LEO´s Mayessa, Matheus, Letícia
e Kauê , CL João Montes
Assunto: reunião presencial conduzida pela
vice-presidente LEO Mayessa, pela ausência
justificada por motivo de trabalho do LEO
Lucas, para deliberação de assuntos e acertos
de atividades do grupo, como Natal da
Gratitude. Agradeço o apoio do CL Montes –
GST - 5 participantes com 8 horas de serviço.

LIONS CLUBE GUARULHOS CENTRO – PALESTRA
NOVEMBRO AZUL
Data: 18/11/21 – 20h às 22h
Local: http://meet.google.com/dgd-hkuq-voc
Participantes: CaL Nádia Montes
Assunto: Palestra sobre Câncer de Próstata e Diabetes
com participação da CaL Nádia. 1 participantes com 2
horas de serviço.

Visita de cordialidade ao querido irmão e
Companheiro, feita pelo CL MJF Rubens
Marialva. Nosso querido PDG está muito bem,
convivendo com seus 93 anos de vida e como
sempre um arquivo ambulante

Visita dos CCLL à 44ª Festa da
Tainha, realizada pelo Lions
Bertioga.

7ª Olimpíada Regional das APAEs com a
participação do CL João Montes,
representando o Lions Mogi das Cruzes

Entrega de certificados e prêmios pelos CCLL João e Nádia Montes aos alunos Pablo e Ana
Luiza, da E. E. Vereador Narciso Yague Guimarães, pela participação na Redação com o tema: "
Estamos todos conectados!" Pablo também recebeu R$50,00 pelo destaque da escola e Ana
Luiza prêmio e Mimo da Loja Pérola Store. Parabéns a eles e aos profissionais da Educação que
ia apoiaram!

Entrega de certificados, mimos, premiação destaque no valor de R$50,00, 1⁰ lugar de redação
11 a 13 anos nos valor de R$250,00, do cartaz da paz e redação da paz, pelos CCLL João e Nádia
Montes, na E. E. Desembargador Heráclides Batalha. Parabéns aos alunos, profissionais da
Educação que os apoiaram e pais! Sempre muito gratificante, pois saímos de cada escola
emocionados e com novos aprendizados e valores!

Doação de 3 kg de tampinhas.
Ação do Leãsozinho Gael e
Laurinha.
Comissão de
Patrimônio
realizando mais uma
ação de
embelezamento na
sede.
Foi executada por
pai de Leãozinho,
filho do CL Carlinhos
Tavares.
Palestra ministrada pela CaL Rosania Morroni, na E. E. PEI
Dagoberto José Machado, sobre Empregabilidade, estudos,
vida, valores.... Falou-se do Lions e Voluntariado. Foram
atendidos 135 alunos com um voluntário e 6 horas de
trabalho. Parabéns à presidente da Comissão de Educação,
Juventude e Civismo! Educação é o caminho!

Reunião Festiva - Reunião Festiva do "Novembro Azul" prazerosa e de bom
companheirismo.Novembro Azul esclarecedor com o palestrante CL Carlos Gallo.
Contamos com 18 CCLL e 4 Leaozinhos. Agradecemos por mais um encontro
gratificante!

Entrega de certificados, mimos, premiação destaque no valor de R$50,00, 2⁰ lugar de redação 11 a 13 anos
nos valor de R$300,00, do cartaz da paz e redação da paz, pelos CCLL João e Nádia Montes, na E. E.
Maestro Antônio Mármora Filho. Parabéns aos alunos, profissionais da Educação que os apoiaram e pais!
Sempre muito gratificante, pois saímos de cada escola emocionados e com novos aprendizados e valores!

2⁰ RCCGD sob a condução do Presidente de Divisão realizado na Sede do Lions
Estância, com a presença de 12 CCLL e 1 LEO, com 35 horas de serviço.

Entrega de certificados, mimos, premiação destaque no valor de R$50,00 do cartaz da paz e redação da
paz, pelos CCLL João e Nádia Montes, na E. E. Profª Sylvia Mafra Machado. Parabéns aos alunos,
profissionais da Educação que os apoiaram e pais! Educação é o caminho! Atendemos 1040 alunos como
projeto.

Participação do Lions Clube Mogi das Cruzes no 2⁰ RCGD em Aparecida, com as
presenças de 6 leões. CL João Montes, CaL Nádia Montes, CL Otacílio Pereira, CaL
Edinamar de Freitas, CL Carlos Lapique e CaL Débora Lapique. Fomos agraciados
com um Melvin Jones e uma cesta básica, com 60 horas de serviço.

Entrega de certificados, mimos, premiação do 1⁰ lugar de redação 14 a 17 anos nos
valor de R$250,00 da Redação e 1⁰ lugar do cartaz da paz no valor de R$500,00, pelos
CCLL João e Nádia Montes, na E. E. Profª Dora Peretti de Oliveira. Parabéns aos
alunos, profissionais da Educação e pais que os apoiaram! Sempre muito gratificante
com novos aprendizados e valores! Obrigada Lapiendrius e You Trend pelos mimos!

Entrega de certificados, mimos, premiação destaque em redação no valor de 11 a 13
e redação 14 a 17 anos nos valor de R$50,00 cada e 3⁰ lugar do cartaz da paz no
valor de R$200,00, pelos CCLL João e Nádia Montes, na E. E. Vereador Alcides
Celestino Filho. Parabéns aos alunos, profissionais da Educação e pais que os
apoiaram! 4 horas de Serviço com 4 voluntários.

Entrega de certificados e prêmios pelos CCLL João e Nádia Montes aos alunos Pablo e Ana Luiza, da
E. E. Vereador Narciso Yague Guimarães pela participação na Redação com o tema: " Estamos todos
conectados!" Pablo também recebeu R$50,00 pelo destaque da escola e Ana Luiza prêmio e Mimo
da Loja Pérola Store. Parabéns a eles e aos profissionais da Educação que ia apoiaram! Obrigada
Lapiendrius, Loja Pérola e You Trend pelos mimos!

entrega de certificados, mimos, premiação destaque no valor de R$50,00, 1⁰ lugar de redação 11 a 13 anos no valor
de R$250,00, do cartaz da paz e redação da paz, pelos CCLL João e Nádia Montes, na E. E. Desembargador
Heráclides Batalha. Parabéns aos alunos, profissionais da Educação que os apoiaram e pais! Sempre muito
gratificante, pois saímos de cada escola emocionados e com novos aprendizados e valores! 2 voluntários com 6
horas de serviço. Obrigada Lapiendrius, Loja Pérola e You Trend pelos mimos!

entrega de certificados, mimos, premiação destaque no valor de R$50,00, 2⁰ lugar de redação 11 a 13
anos no valor de R$300,00, do cartaz da paz e redação da paz, pelos CCLL João e Nádia Montes, Parabéns
aos alunos, profissionais da Educação que os apoiaram e pais! Sempre muito gratificante, pois saímos de
cada escola emocionados e com novos aprendizados e valores! Obrigada Lapiendrius, Loja Pérola e You
Trend pelos mimos!

entrega para a Vice-diretora Luana Nascimento da EE Silvia Mafra Machado, o troféu de participação da
Missão Inclusão de Olimpíadas Especiais, realizada dia 18/08/21, com caminhada e participação dos alunos

LIONS CLUBE MOGI DAS CRUZES esteve presente na cidade de APARECIDA, através do CCLL João Montes,
Carlos Lapique e Otacílio Esteves e como CCaLL Nadia Montes, Debora Laique e Edinamar Esteves na 2a.
Reunião do Conselho Consultivo da Governadoria do Distrito LC 5 PIP Augustin Soliva. Na ocasião o clube foi
agraciado pelo prêmio de uma Cesta Básica pela caravana mais numerosa e um título de Melvin Jones, O
evento foi brilhantemente conduzido pelo DG CL Edson Neves e sua diretoria.

