
LIONS CLUBE MOGI DAS CRUZES 
06/10 - Doação de 3 kg de lacres e 14 kg de tampinhas para APAE de Mogi das 
Cruzes.  Recebidos e os colaboradores Luizinho, Caio e Regiane. 



Graças ao grande sucesso do dia de hoje, conseguimos montar 7 cestas Básicas 
no total 76 kg de alimentos, que serão destinadas aos alunos da escola estadual 
Narciso Yague Guimarães, escola que inclusive participará do Cartaz da Paz. 



Hoje foi um grande dia para o Lions Clube Mogi Centro. Depois de quase 3 anos de pandemia, 
conseguimos fazer uma das campanhas mais importantes. Hoje fizemos a campanha de combate à fome, 
onde 176 kg de alimentos arrecadados serão destinados as crianças que receberão seus brinquedos 
também arrecadados no pedágio solidário realizado junto a nós pelos nossos parceiros da Volks Crazy. 
Evento maravilhoso que mobilizou toda a cidade de Mogi das Cruzes. Agradecemos imensamente todos 
que nos ajudaram, agradecemos nossos companheiros voluntários, nossos companheiros amigos do 
Lions Estância Lilian e Auclesio, nossos companheiros da Volks Crazy e principalmente agradecemos de 
todo nosso coração ao supermercado Shibata, nosso fiel parceiro em todas as nossas ações. 



Não caberiam aqui todas as fotos e toda a nossa alegria. E nosso muito obrigada aos 
companheiros Paulinha e Paulo Rogério que foram nos ajudar , Paulinha com toda sua 
alegria, fez um dia muito feliz vestida de Leão, as crianças e os adultos amaram. Paulo 
Rogério com o querido Thor, vestido de Lions também foi a atenção para todos. 
Gratidão 



Na manhã de ontem 10/10, Lions Clube Mogi Centro 
junto ao Cecan, fizemos uma palestra sobre o outubro 
Rosa. Nosso muito obrigada a Dra. Sandra Aparecida e a 
Dra. Paula Roberta que gentilmente estiveram conosco. 



2ª Reunião de RCCGD aconteceu  em 18/10 na sede do Lions Clube Mogi Centro. 





18/10 -  Conscientização e  apresentação da Crotolária no combate à Dengue para a comunidade da Escola 
PEI Narciso Yague Guimarães. Além da comunidade,  a escola também fará o plantio e distribuição de 
mudas através dos professores da Área de Ciências da Natureza e Grêmio Estudantil. Todo material doado 
pelos Assessores do Meio Ambiente CCLL Carlos e Débora Lapique, com distribuição de 1000 sementes e 10 
folhetos. 

18/10 - Reunião de Pais e/ou responsáveis na Escola PEI Narciso Yague Guimarães com apoio do Lions 
Clube Mogi das Cruzes com a doação de 7 cestas básicas, distribuição e conscientização de sementes 
da Crotolária. Nesse dia teve aferição de preassão e diabetes com a Escola CETE sorteio do Instituto 
de Beleza e varal solidário. O Combate à Fome e Meio Ambiente na melhoria da qualidade de ensino.  



Campanha da Visão, foi entregue na data do dia 17/10 pelo Lions Clube Mogi Centro  
na ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA CÁFARO SALUSTIANO 



Lions Clube Mogi Centro prestigiou no último domingo 16/10 o almoço do Divino 



Lions Clube Mogi Centro participou hoje, 19/10 da Reunião de 
apresentação da caminhada da Kobayashi que acontecerá dia 29/10. 
Na reunião foram atribuídas as tarefas. 



19/10 - Cartaz da Paz - Liderar com compaixão  na finalização e escolha dos cartazes 
na E. E. Américo Sugai.. envolvimento da equipe escolas e pais. 



19/10 - Cartaz e Redação da Paz - finalização do projeto na E. E. Alcides 
Celestino Filho,  momento prazeroso. Também sendo agraciada com mimo 
personalizado pelo dia do professor e Diretor de Escola,  que foi dia 18/10. 

19/10 - Meio Ambiente - conscientização e distribuição da Crotolária em combate  à Dengue, na E. E. 
Dora Peretti de Oliveira Mais 500 sementes e informe para a comunidade,  que farão o plantio e 
multiplicarão com as pessoas. Essa atividade será trabalhada na disciplina de eletiva do Meio Ambiente 
e Sustentabilidade do Projeto Horta. 



19/10 - Cartaz e Redação da Paz - finalização do projeto na E. E. Dora Peretti de Oliveira,  momento 
gratificante. Também sendo agraciada com mimo pelo dia do professor e Diretor de Escola,  que foi dia 
18/10. Todos muito gratos e felizes pela parceria e valorização aos alunos. 

19/10 - Meio Ambiente - conscientização e distribuição da Crotolária em combate  à Dengue. Doação de 
600 sementes e informe para a comunidade da E. E. Professora Lucinda Bastos no Conjunto Santo 
Angelo,  que farão o plantio e multiplicarão com as pessoas. A escola trabalha o projeto Meio Ambiente. 



19/10 - Cartaz e Redação da Paz - finalização do projeto na E. E. Professora Lucinda Bastos  no 
Conjunto Santo Ângelo. Todos muito gratos e felizes pela parceria e valorização à  Educação. 

19/10 - Cartaz e Redação da Paz - finalização do projeto na E. E. PEI Galdino Pinheiro Franco. Equipe 
gestora, professores e alunos felizes pela oportunidade de participarem do projeto que atingiu a meta 
esperada: cultura de paz no ambiente em que vivem. 



19/10 - Cartaz e Redação da Paz - finalização do projeto na E. E. Desembargador Heráclides Batalha - Parque 
das Varinhas.  Dia de muita alegria dos alunos e professores pela realização dos projetos.  Escola que 
participa todos os anos e esperam sempre por esse projeto. Equipe escolar agradecida por mais um 
oportunidade de descobertas de alunos talentosos. 

Lions Clube Mogi entregou na noite de hoje 20/10 100 kits para higiene bucal (escova e creme dental) que 
foram recebidos pela diretora Melanie da EM Etelvina Cafaro Salustiano 



em 21/10 Lions Clube Mogi Centro realizou a votação do cartaz da paz. Tivemos a presença dos 
nossos companheiros queridos e amigos do Lions Estância e Lions Itapety 



Lions Clube Mogi Centro realizou  em 221/10 o Bingo LCIF, foi uma noite muito agradável, 
tivemos a presença dos nossos companheiros e amigos do Lions Estância e Lions Itapety. 
Muito obrigada pela participação de todos e muito obrigada pelas prendas doadas 



entregou na manha de hoje 25/10 120L de leite para o 
Tucca 

Ação ao meio ambiente. A Crotalaria está crescendo 



26/10 Lions Clube Mogi Centro fez a entrega de alimentos, vestuário masculino e feminino, roupas de 
cama, banho, cozinha e de limpeza, tapetes e pisos, utensílios de cozinha, banheiro e decoração e outros 
itens  para atender uma família de refugiados afegãos abraçados pela Igreja Semear , que estavam no 
aeroporto Guarulhos aguardando ajuda humanitária e solidária. 

 26/10 Lions Clube Mogi Centro fez a entrega de 25 pares de sapatos para as representantes Melanie e Raquel 
da escola Municipal Etelvina Cafaro Salustiano. Nosso agradecimento ao apoio e doações dos CCLL e CCaLL 
Marli Mattos e Camilla Mattos e leaozinha Laura Mattos, Nadia e João Montes e filhote Renata Borba 
Montes,Teruyo e Izumi, Neusa e Rubens Marialva, Paulo Rogério e Paulinha e Theresa Passos e contribuições da 
Andréia Nagatani e Esmeralda Malta Moreira. 



Em continuidade às ações de servir e atender a família 
afegã ..CaL Nadia e CL João  fizeram a entrega   
de um colchão e diversos itens de roupas e utensílios, 
em 27.10.2022. 

29/10/2022 Lions Clube Mogi Centro participou da 11ª 
Caminha da Kobayashi o Retorno. Essa palavra o Retorno 
nos deixa com uma alegria ainda maior, pois depois de anos 
difíceis estamos conseguindo com muitocuidado retomar 
atividades importantes a nossa sociedade. Lions participou 
com a ação da saúde foi incrível.  





29/10 Lions Clube Mogi Centro durante o evento maravilhoso 11ª Caminha da 
Kobayashi, passamos para organizar e abaster nossa geladeiroteca. 


