LIONS CLUBE MOGI DAS CRUZES
01 de outubro - Dia Internacional do Idoso … representação de nosso clube no Teatro
Vasques, com os CCLL Neusa e Rubens Marialva, João Montes e Nádia.

03 de outubro - CaL Edinamar entregou para o Programa permanente
de Kit Enxoval para Bebês …duas lindas mantas por ela confeccionados
…Edinamar vc é uma artista e a sua habilidade está fazendo muita
diferença nas famílias..

03 de outubro - Doaçao de Alimentos e Enxoval de
bebê + Entrega de um kit enxoval para uma família
vulnerável, cujo pai é catador de papelão na Loja
Marisa, com 06 filhos e a mãe está com depressão pós
parto …o solicitante está levando o kit e uma sacola de
alimentos de aproximadamente 20 kilos.

Na última segunda-feira, dia 04 de outubro, o CL João Montes foi agraciado com a honra e
alegria de receber o “Diploma do Palácio”, em cerimônia realizada na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo, ocasião em que foi homenageado pelos serviços
beneficentes prestados ao Estado de São Paulo nos últimos anos. Indicado pelos membros
da comunidade judaica pela indicação, bem como à ALESP.Parabenizamos o valoroso CL
Montes, cujo trabalho em prol da comunidade paulista é louvável e digno de todos os
méritos. Com certeza há muito a ser feito e o CL Montes continuará trabalhando pelos
que mais precisam, sempre com dedicação e amor ao próximo.Momento valoroso e de
muita emoção! Parabéns ao CL João Montes, que muito engrandece a família leonísica!

05 de outubro - Recebemos, por doaçao da Sra. Andrea, esse
andador que está novinho. O pai dela usou pouquíssimo, mas será
útil para outra pessoa. Servindo com Amor! Comissão do Banco da
Solidariedade

06 de outubro - Outubro Rosa - CaL Edinamar confeccionou os
broches alusivos a CAMPANHA OUTUBRO ROSA distribuídos
na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes … Lions Clube Mogi
das Cruzes compromissado com as causas mundiais .. CCaLL
Edinamar e Neusa Marialva com Altruísmo e Empatia
colocaram o Amor em Ação!

No dia 06 de outubro de 2021 foi realizada a oitava reunião ordinária
do clube, através da plataforma zoom, onde foram deliberados
diversos assuntos e avaliações das campanhas realizadas no mês de
setembro.

No dia 05 de outubro foram adquridos 20 kg de batatas congeladas para
doação às entidades ABRAC e Lar Batista, serviços de acolhimento de crianças e
adolescentes para compor o kit do MC LANCHE FELIZ, lanches foram custeados
pelo Lions Clube Mogi das Cruzes, sendo 60 para o ABRAC e 20 para o Lar
Batista. Estes congelados foram entregues às entidades para que no dia 23 de
outubro façam parte do cardápio que será oferecido às crianças, pois além dos
lanches, será entregue às entidades refrigerantes e sorvete. A Presidente da
Comissão do Clube dos Leãozinhos está à frente destas atividades.

No dia 09 de outubro de 21, foi comemoração dos 35 anos da OSC DOCE LAR,
mantenedora de creches e serviços de convivência e fortalecimento de vínculos,
na cidade de Mogi das Cruzes. Representaram o Lions Clube Mogi das Cruzes os
CCLL Rubens Marialva e José Carlos Tavares e as CCaLL Neusa Marialva e
Michaella Tavares.

No dia 10 de outubro, os Leões João Montes, Nadia Montes, Carlos Gallo,
Rita Gallo Teruyo Yanai e Neusa Marialva participaram da novena em
homenagem à Nossa Senhora de Aparecida, na Catedral Sant'Anna, na
condição de padrinhos da missa.

No dia 11 de outubro, a Presidente CaL Nadia Montes fez uma aquisição de itens para
completar mais 07 enxovais para bebês para entrega às gestantes e mães carentes. O
investimento do clube foi destinado a aquisição de alguns itens para completar este kit
que servirá para atender as primeiras emergências de atenção ao recém-nascido.

Arrecadação
de
tampinhas que serão
revertidas ao apoio à
comunidade. Mãos que se
juntam no servir! :

Arrecadação de tampinhas, lacres e livros para reverter à
comunidade.

No dia 01 de outubro foi
publicado um artigo na
coluna saude funcional dos
jornais MOGI NEWS / DAT
de autoria do CL Luiz Felipe
da Guarda, presidente da
comissão de saúde do
Lions Clube Mogi das
Cruzes sobre Hidratação
Corporal e importância da
água.

No dia 08 de outubro foi
publicado um artigo na
coluna saude funcional
dos jornais MOGI NEWS /
DAT de autoria do CL Luiz
Felipe da Guarda,
presidente da comissão de
saúde do Lions Clube
Mogi das Cruzes sobre o
câncer da mama.

15/10 - Coluna Saúde
Funcional nos Jornais Mogi
News e DAT. Desta vez o
assunto é referente aos
Fisioterapeutas, afinal dia
13.10 essa profissão fez
aniversário 52 anos de
regulamentação. CL Luiz
Felipe.

LIONS CLUBE MOGI DAS CRUZES … dia de AMOR EM AÇÃO, praticado
com Altruísmo e Empatia…. Com o apoio da Divisão Alto Tietê 1 e
parceria com o Grupo Shibata realizamos uma arrecadação de
alimentos e produtos de higiene pessoal para os idosos do INSTITUTO
PRÓ +VIDA SÃO SEBASTIÃO , uma ILPI que acolhe 48 Idosos em
condição de vulnerabilidade sem autonomia .

Compra de 60 lanches McDia Feliz para doação à entidade ABRAC e 20
lanches MAC Dia Feliz para entidade Lar Batista, lanches foram custeados
pelo Lions Clube Mogi das Cruzes, sendo 60 para o ABRAC e 20 para o Lar
Batista em doação pela Sra Eugênia. Estes foram entregues às entidades,
para que façam parte do cardápio que será oferecido às crianças, junto
com a batata, suco e sorvete. Suco ofertado pelo casal CL
Lapique/Lapiendrius

Dia de conscientização sobre a importância do auto exame e a
prevenção ao câncer da mama … diálogo e entrega de pins alusivos ao
OUTUBRO ROSA

Arrecadação de 178 armações de óculos
realizada entre alunos, profissionais da
educação e comunidade.

Empréstimo de uma cadeira de roda e uma cadeira de
banho para Sra Claudineia Bispo, está sendo assistida pela
CaL Marta e CL João Aranda

Cartaz da Paz na E E Profª Dora Peretti de Oliveira entrega final de cartazes com a CaL Nádia e o vice-diretor
Glauco de Morais. Escola com 513 alunos, sendo
finalistas na escola 02 alunos. Professoras responsáveis
Marlene Godoy e Aparecida Salete de M.M.de Sousa

Entrega do Cartaz e Redação da Paz na E. E. Vereador Alcides Celestino
Filho com a CaL Nádia e Professora Amanda. Responsável Coordenadora
Aline. Escola com 312 alunos, sendo finalistas 04 em Redação e 07 no
Cartaz.

entrega do Cartaz e Redação da Paz 2021 da E. E.
Desembargador Heráclides Batalha de Camargo pela
professora Eliza Kaori, responsável pelo Cartaz e professora
Regiane Domingues pela Redação. Escola com 420 alunos e
classificados na final em Redação 06 alunos e no Cartaz 05
alunos.

Entrega do Cartaz e Redação da Paz 2021 da E. E. Maestro Antônio Mármora
Filho pela vice-diretora Alessandra Garcez e Coordenador Pedagógico Douglas
Gonçalves, responsável pelo Cartaz e Redação, a professora Rosi da Silva.
Escola com 365 alunos e classificados na final em Redação 02 alunas e no
Cartaz 05 alunos.

Enxoval de bebê - CaL Nádia entregou dois kits de enxovais para bebês,
recebido pela Sra. Mirian do Vale - AVOSC - Santa Casa de Mogi das Cruzes.
Casaquinho feito pela querida Maria Vano, que foi por longos anos voluntária
dessa conceituada instituição. A equipe mandou abraços aos queridos Vano e
Maria. Mãos que servem com amor!

Banco da Solidariedade - aquisição de duas cadeiras de
rodas com verba do almoço Beneficente de 26/09, no
valor de R$700,00, para uso da comunidade. Ao CL
Francisco
Molina
nosso
agradecimento
e
reconhecimento pela prontidão em atender e já deixar
na Sede.

oluna Saúde Funcional nos Jornais Mogi News e
DAT. O assunto é referente a importância do
Esporte e qualquer atividade física. CL Luiz Felipe Comissão da Saúde

reunião da comissão de locação do prédio do Lions para
análise de propostas com o CCLL Paulo Mota, João Montes e
CaL Nádia e representante da Prime - Sr Walter.

Dia do MC LANCHE FELIZ em prol do TUCCA

Redação da Paz - Apoio Pedagógico para finalização da Redação. Dois alunos
finalistas. Momento muito prazeroso até com a Educação Especial, interação e
explanação com o CL João Montes, também conhecemos um aluno que ama os
quadrinhos de Maurício de Sousa e a professora utiliza essas estratégias e seus
personagens para o aprendizado. Educação é o caminho!

LIONS CLUBE MOGI DAS CRUZES - FESTIVA OUTUBRO ROSA E
COMEMORAÇÃO AO DIA DO LEONISMO
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