
LIONS CLUBE MOGI DAS CRUZES  
Ação de arrecadação de alimentos em conjunto Lions Clube Mogi Centro, 
Estância, Itapety, Brás Cubas, no nosso parceiro hipermercado Shibata. Todo 
alimento arrecadado será doado ao Instituto Sementinha 

Lions Clube Mogi Centro mais uma vez em parceria com a 
clínica odontológica Odonto Company, fizemos a campanha de 
arrecadação de lenços no Outubro Rosa. Muito obrigada Dra 
Ana Graziella por nos receber tão gentilmente. 



Lions Clube Mogi fez a entrega hoje se três óculos. 
Ação da Boa Visão.Nathália Cristina Escola 
estadual Narciso Yague. Guimarães 

Lions Clube Mogi prestigiou nesse domingo a Vip Festa, realizada 
pelo CL Honorário Osny Garcez. Foi uma tarde muito agradável 
entrea amigos, música da melhor qualidade e uma feijoada 
deliciosa. 



19 de novembro, a sede do Lions Clube  Mogi das  Cruzes 
abriu as portas para os “Amigos em prol da Casa de Assis”, 
para a realização do Boteco Solidário, com a participação de 
muitos CCLL e CCaLL ..A união e parceria do clube com as 
entidades da sociedade civil transformam  e superam os 
desafios para um sociedade mais inclusiva e amorosa .. 

21/11 - Doação de lacres para APAE de Mogi das 
Cruzes 



21/11 - Entrega de certificados e mimos para os finalistas do 
Cartaz e Redação da Paz,  na E. E. Galdino Pinheiro Franco,  em 
Brás Cubas.  Momento de muita emoção e incentivo para 
alunos e profissionais da educação. 

21/11 - Entrega de certificados e mimos aos finalistas do Cartaz e 
Redação da Paz da E. E. Narciso Yague Guimarães.  Lions Estância,  
também entregando ao finalista do Cartaz da Paz. Mais um momento 
maravilhoso! 



22/11 - Finalização do projeto Cartaz e Redação da Paz,  
com a entrega de mimos e certificados na Escola 
Desembargador Heráclides Batalha de Camargo - 
Parque das Varinhas.  Com a explanação do trabalho, 4 
alunas querem conhecer os LEO, e até fazerem parte do 
clube. Manhã muito proveitosa e cheia de emoção e 
alegrias!!! Gratidão,  Lions Clube Mogi das Cruzes. 



23/11 - Premiação do 1⁰ lugar do Cartaz da Paz  e entrega de 
mimos e certificados aos destaques do Cartaz e Redação 
"Liderar com compaixão", na E. E. Professora Dora Peretti de 
Oliveira.  Todos emocionados e felizes! 

Reunião Ordinária 23/11 Lions Clube Mogi das Cruzes 
Centro 



Entrega de 20 sacolas de Natal, composta  por uma roupa, calçado, brinquedo e 
acessórios para as crianças da Associação Catequista do   Sagrado  Coração , 
representada pela Irmã Maria Paula, Irmã Mayara e Douglas que foram 
apadrinhadas pelo Lions Clube Mogi das Cruzes 

doações para o Bazar mantido pela instituição para obtenção de 
recursos e manutenção dos projetos sociais 



22/11 - 1⁰ lugar da Redação da Paz - categoria 14 a 17 anos - 
entrega de mimos e certificados aos finalistas do Cartaz da 
Paz da Escola Vereador Alcides CelestinoFilho - bairro César 
de Sousa. Manhã emocionante e de muitas alegrias.  
Valorizando talentos nas escolas!!!! 



OEB - Olimpíadas Especiais BrasilUm evento incrível que foi 
feito em ação conjunta dos Lions Mogi Das Cruzes com todo 
apoio do Sesi. Nossa gratidão. 



Novembro é o mês de reforçarmos a importância do exame de 
próstata. Lions Clube Mogi mais uma vez com parceria do 
Cecan, realizou uma palestra sobre o Câncer de Próstata- 
Novembro Azul. 

Lions Clube Mogi iniciou o sábado, 19/11 com muitas atividades na 
E E Professora Lucinda Bastos.Projeto Eu Leitor Eu EscritorAções 
que estão sendo realizadas:- Premiação da redação e cartaz da 
paz.- Entrega da geladeiraoteca- Feira da Saúde - Boa Visão - 
Entrega de máscaras 





Lions Clube Mogi com parceria do Cecan, realizou uma 
palestra sobre o Câncer de Próstata- Novembro Azul.Em 
especial agradecemos as nossas Cal Teruyo e Cal Edinamar 
por tanto capricho nos bigodes e nos lacinhos  


