
LIONS MOGI DAS CRUZES  
Os Lions Clubes de Mogi das Cruzes juntamente com a Loja Maçônica 
Lealdade e Sabedoria Ricardo Strazzi realizaram com muito sucesso uma 
Galinhada Solidária. 



Lions Mogi das Cruzes apoiando a  Ação  do Lions Clube Mogi das Cruzes Itapety,  em 
favor de Claudemir Ofrante e Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes com a 
arrecadação de alimentos … Uma manhã de muita parceria, alegria e disposição  entre 
clubes de Lions da cidade de Mogi das Cruzes 



Lions Clube Itapety e Mogi das Cruzez na corrida solidaria e com uma boa 
 arrecadação de alimentos. 

Lions Clube Mogi das Cruzes comprou 9 
cadeiras de roda e 9 cadeiras de banho 



Os clubes de Lions de Mogi das Cruzes em parceria com a Loja Maçônica Ricardo Strazzi, 
entregaram às famílias as doações para o reinício e reestruturação  de suas vidas.. As Presidentes 
Marli Mattos, Lilian Ranieri, Iara Rodrigues e Sra Rose Garcia, em nome de todos os clubes, 
maçonaria, associados, voluntários e parceiros relataram a emoção  e a importância de ações  que 
propiciam o apoio e atuação solidária e humanitária às pessoas que necessitam de auxílio . A 
máxima … juntos, nós podemos …. Materializou se na doação entregue no valor de R$ 2.864,50 a 
cada família . 



HOJE FOI DIA DA MELANCIA….recebemos uma doação do Sr Ângelo - Blue 
Skies, através da intermediação da CaL Paulinha Andrade para fins de doação - 
Combate à Fome ..  Gratidão à empresa Blue SKies, ao Grupo Shibata que 
buscou e aos voluntários que literalmente carregaram muito peso … dia de 
muita energia e sorrisos 

TRADEF - Trabalho e Assistência ao deficiente 
físico.Voluntários Leonardo e Sr. Milton do 
grupo Shibata 
Entidade 2 - Associação Missionária 
Catequista do  Sagrado Coração/ Irmãs da 
Creche do Socorro 
Entidade 4 - Instituto Pro +Vida 
Entidade 5 - Amoa - Associação Mogiana 
oficina dos aprendizes 
Entidade 6 - AACD - Mogi das Cruzes 
Entidade 7 - Acadêmicos da Fiel / Geraldo 
Entidade 8 - ABRAC -Mogi das Cruzes 
Entidade 9-  Lar Escola de Mogi das Cruzes, 
mantido pelo Rotary Clube de Mogi  
Entidade 10 - Viviane - distribuição para as 
famílias carentes da Vila Cleo 
Entidade 12- Lar Batista de Crianças 
E para finalizar , nossos queridos 
companheiros em mais um dia de trabalho.A 
União dos Lions Clubes Mogi  faz toda a 
diferença  



Entidade 01 - Casa de Assis 
Entidade 02 – ASETE 
Entidade 03 - CeIc Criança Feliz 
Entidade 04 – APAE 
Entidade 05 - Casa SãoVicente de Paulo 
Entidade 06- Abea - ministério 
manancial da Fé 

Continuação Dia da Melancia  



Com toda certeza a união do Lions Clube Mogi das Cruzes, Estância, Itapety e Brás Cubas fizeram toda a 
diferença. Hoje o sr. Alan motorista Graeff turismo, ônibus da prefeitura de Bertioga esteve em nosso clube 
para retirar todas as doações arrecadadas. Nossa gratidão à todos os envolvidos, aos nossos voluntários que 
estiveram esses três dias conosco e ao nosso vizinho Skina Bar que nos ajudou a carregar o ônibus em tempo 
record de 20 minutos. 


