Nº 239 - Outubro / Dezembro - 2019 - Ano 59

A VOZ DO LEÃO
BOLETIM INFORMATIVO

102
1917-2019

ANO LEONÍSTICO 2019/2020

Lions Clube de Ribeirão Preto - Centro
Distrito LC-6

Abreviaturas usadas em Lions
IP – Presidente Internacional
1VIP – 1º Vice-Presidente Internacional
2VIP – 2º Vice-Presidente Internacional
PIP – Ex-Presidente Internacional
ID – Diretor Internacional
PID – Ex-Diretor Internacional
CC – Presidente do Conselho de Governadores
PCC – Ex-Presidente do Conselho de Governadores
DG – Governador Distrital
1VDG – 1º Vice-Governador Distrital
2VDG – 2º Vice-Governador Distrital
PDG – Ex-Governador de Distrito
IPDG – Ex-Governador Distrital Imediato
CL – Companheiro Leão
CaL – Companheira Leão

CCLL – Companheiros Leões
CCaLL – Companheiras Leão
DM – Domadora
DDMM – Domadoras
MJF – Companheiro de Melvin Jones
PMJF – Companheiro de Melvin Jones Progressivo
CLEO – Companheiro(a) Leo
CCLEO – Companheiros(as) Leo
AL – Ano Leonístico
DMLC – Distrito Múltiplo LC
LCIF – Fundação Internacional de Lions Clubes
CNPL – Concurso Nacional de Publicações Leonísticas
AL – Ano Leonístico
AGDL – Associação dos Governadores do Distrito Múltiplo L
DMLC – Distrito Múltiplo LC

A VOZ DO LEÃO

1

CONSELHO DIRETOR
DIRETORIA





DIRIGENTES LEONÍSTICOS

Presidente



Silvia Helena Campos Samara

Rua São José, 655-Ap.202

14010-160 – Ribeirão Preto-SP

e-mail:silviahelenacamposs@gmail.com
Telefones: 16-3325-1773/ 9-9302-9292









Presidente Internacional
Jung-Yul Choi – Coréia do Sul
Ex-Presidente Internacional Imediato
Gudrun Bjort Yngvadottir - Islândia
1º Vice-Presidente Internacional
Haynes Townsend

Ex-Presidente imediato 
Omar Nahas









2º Vice-Presidente Internacional
Brian E. Sheehan

1º Vice-Presidente

Francisco de Assis Leone 








3º Vice-Presidente Internacional
Dr. Patty Hill

2º Vice-Presidente

Francisco Ricardo Montes






Rodolfo Espinal

3º Vice-Presidente
Paulo Antonio Secaf











Marciano Silvestre da Silva
Presidente do CG do DMLC

Secretário

João Rodini Luiz












Tesoureiro

Miguel Darahém Filho





















Governador do Distrito
Gustavo José Gil de Almeida

Diretor Social Adjunto
Touﬁc Elias











Rua Clarindo Neves, 756

Vila Residencial de Furnas

Diretor Animador
João Carlos Gaiofatto











15460-000 – Icem - SP
1º Vice-Governador

Diretor de Associados(GMT)
José César Ricci 








Antonio Paulo Caliento
2º Vice-Governador

Diretor de Liderança (GLT)





Glauber Gomes da Silva

Omar Nahas


Diretor de Patrimônio

José Mauro Antunes Pimenta
Diretores Vogais

Raphael Luiz Cândia

Carlos Antonio Brasil
Touﬁc Elias


José Mauro Antunes Pimenta








Diretor Social
Omar Nahas











Diretores Internacionais – Área 3

Luiz Carlos Pessanha da Encarnação

Editor do Boletim
João Rodini Luiz
Rua Alvaro Paiva, 62
14020–360 – Ribeirão Preto-SP 

Telefones: (16) 3237-4090/9-8145-4993
e-mail: jorodini2012@gmail.com





Endereço de Lions Internacional: 300 22nd Street - Oak Brook, Illinois 60523-8842 - USA
Tiragem desta edição: 300 exemplares

Lema da Gestão 2019/2020

“Nós Servimos Unidos, por Meio da Diversidade”
Reuniões Mensais
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EDITORIAL

O

ano está quase no ﬁm. Dezembro chegou! Quantas
lutas enfrentamos durante esse tempo que passou,
quanto trabalho, quantas atividades desenvolvidas,
umas bem realizadas, outras, nem tanto, mas sempre com
resultado positivo. De tudo, o importante foi a nossa
dedicação, a nossa disponibilidade, o cumprimento de nossas
obrigações como Leões, como voluntários a serviço de nossas
comunidades. É o idealismo, a empatia com a ﬁlosoﬁa de
Melvin Jones, que nos dá ânimo. Tivemos alegrias e tristezas,
vitórias e fracassos, acertos e erros, atitudes que nos ﬁzeram
crescer e outras que revelaram nossas imperfeições. Apesar de
tudo, estamos vivos, fortalecidos pela experiência que não nos
abandona e renovados para a continuidade da missão
leonística que é a de servir as comunidades e atender suas
necessidades humanas, fomentar a paz e promover a
compreensão mundial através dos Lions Clubes.
Nesta época de luzes, cores, enfeites de Natal, presépios,
presentes, canções que anunciam a paz entre os homens, o
amor fraterno, parece que tudo se renova, sobretudo a
esperança, dentro de cada um de nós. É um novo caminhar,
uma nova aspiração para nós Leões. Temos que acreditar e

A voz do Leão - 50 Anos

jamais perder a esperança em tudo que pudermos realizar.
Deus tem um plano de amor para cada um de nós. Temos que
ser gratos por tudo que nos vem de suas mãos misericordiosas.
São oportunidades que recebemos gratuitamente para sermos
mais felizes e semearmos o bem. Não podemos nos acomodar,
temos que seguir sempre em frente, sem jamais retroceder;
temos que pensar seriamente na importância da fantástica
Associação Internacional de Lions Clubes, a qual
pertencemos; nos seus propósitos; no seu Código de Ética; no
admirável trabalho que realiza há mais de 102 anos.
Caso não tenhamos vivenciados 2019 como desejávamos, se
as coisas não aconteceram como esperávamos, um novo ano
está por vir e tudo poderá ser diferente, a começar por nós.
Temos que ser perseverantes e convictos de nossa capacidade
de servir. Deus sempre nos dá a oportunidade de escrevermos
mais uma página no livro de nossas realizações, de nossa
história. Que a Força, a Coragem e a Fé, sejam palavras de
ordem e que estejam sempre presentes em nossas vidas, para
que possamos enfrentar os desaﬁos e continuarmos batalhando
pela conquista de nossos ideais.

CL João Rodini Luiz
Editor
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MENSAGEM DA PRESIDENTE

J

untamente com a passagem do Natal e Ano Novo,
chegamos exatamente à metade do Ano Leonístico.
Nessa época, em que nossos corações transbordam
em pensamentos e reﬂexões do que poderíamos ter feito a
mais do que ﬁzemos, pelos nossos semelhantes, nem ao
menos podemos dizer que já cumprimos as metas
estabelecidas no principio da gestão. Realizamos com
sucesso duas campanhas globais: do alivio contra a fome e
diabetes. Participamos do concurso internacional do
“Cartaz Sobre a Paz” e da “Redação para Deﬁcientes
Visuais”. Demos continuidade ao tradicional trabalho de
costura, com a confecção de enxovais para recém-nascidos,
doados a gestantes carentes da comunidade, bem como
promovemos diversas doações a entidades de assistência
social de Ribeirão Preto. Mas, muito está pra ser feito nesse
segundo semestre que ora se inicia. Com a ajuda dos nossos

companheiros, temos certeza de que todos os objetivos
traçados no inicio da nossa gestão, serão cumpridos.
Sentimos que estamos no caminho certo, pois estamos
atingindo nossas metas de servir desinteressadamente aos
menos afortunados. Somos uma respeitável equipe e temos
que nos orgulhar disso. Em muitas atividades não há
comandantes e nem comandados, mas
um forte sentimento de união que nos faz
sentir que somos capazes de vencer
qualquer obstáculo. Agradeço mais uma
vez aos companheiros que estão
colaborando assiduamente comigo.
Que 2020 seja repleto de bênçãos,
saúde e muita paz a todos!

CaL Silvia Helena Campos Samara

“O Amor supera todos os obstáculos, todos os sacrifícios. Por mais que
ﬁzermos, tudo é pouco diante do que Deus faz por nós”
Santa Dulce dos pobres

INSTRUÇÃO LEONÍSTICA
NÃO SÃO OS SÃOS QUE PRECISAM DE MÉDICOS, MAS SIM OS ENFERMOS

O

título desta mensagem não tem nada de atual. Ele ecoa
pelo mundo há mais de dois mil anos. Mas vale como
reﬂexão para os dias de hoje.
Não é novidade para ninguém que, no atual movimento
leonístico, existem Clubes que infelizmente são considerados
fracos, detentores de mínimas atividades e que necessitam de
ajuda urgente para seu soerguimento, principalmente dos nossos
dirigentes. E isso não ocorre apenas em nosso Distrito, mas tem
uma abrangência geral no universo leonístico.
Quando exercemos o cargo de Governador do Distrito, no ano
leonístico 1997/1998, tivemos oportunidade, em algumas das
nossas visitas, de levar uma mensagem embasada no título
acima para alguns dos nossos Clubes. Permitimo-nos rememorar
alguns dos enunciados nela contida.
No Evangelho do apóstolo Lucas, em seu capítulo 5, versículo
31, Jesus já dizia que “Não necessitam de médicos os que são
sãos, mas sim os que estão enfermos”O que o Mestre nos
ensinou com isso?
Quem sabe ler, não se esqueça de amparar aquele que ainda não
se alfabetizou.
Quem dispõe de palavra esclarecida, ajuda ao companheiro,
ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva.
Quem desfruta do equilíbrio orgânico não despreze a
possibilidade de auxiliar o doente.
Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito,
suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu à mínima
noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a
desvencilhar-se das trevas.
Quem possua recursos para desenvolver o trabalho, não olvide
o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo-o, sempre que
possível, a uma atividade digna.

Quem estima a prática da caridade, compadeça-se das almas
endurecidas, beneﬁciando-as com as vibrações das preces.
Quem já esteja entesourando a humildade não se afaste do
orgulhoso, conferindo-lhe, com o exemplo, os elementos
indispensáveis ao reajuste.
Quem seja detentor da bondade não recuse assistência aos
maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta
ou da ignorância.
Quem estiver em campanha da paz, ajude aos desesperados.
Quem guarda alegria, divida a graça do entendimento com os
tristes.
Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médicos, mas,
sim, os enfermos.
Devemos nos lembrar sempre dos que transitam no mundo
entre diﬁculdades maiores que as nossas. A vida não reclama o
nosso sacrifício integral em favor dos outros, mas, em nosso
próprio benefício, não podemos desdenhar de fazer alguma
coisa na extensão da felicidade comum.
Companheiros Leão, Companheiras Leão
e Domadoras, não se esqueçam nunca do
recado Divino: os sãos não precisam de
médicos, mas sim os enfermos.
Os Clubes considerados fracos precisam
de um apoio efetivo, principalmente dos
dirigentes leonísticos e dos ExGovernadores. Vamos, a exemplo do que
o Mestre nos ensinou, cumprir nossa missão e
auxiliá-los?
PDG Antonio Domingos Andriani
Lions Clube de Ribeirão Preto-Jardim Paulista

“Nesses tempos de céus de cinzas e chumbos, nós precisamos de árvores desesperadamente verdes”
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ADMINISTRATIVAS
- Assembleias – Realizadas
quinzenalmente, no Salão de Eventos da
Cantina 605.
- Reuniões de Diretoria – Realizadas
quinzenalmente, na Sede, para tratar de
assuntos de interesse do Clube.
- Participação na 2ª. Reunião do
Conselho Distrital – realizada em
Ribeirão Preto, nos dias 9 e 10 de
novembro.
- Participação na 2ª. Reunião do
Comitê Consultivo da Divisão D-2 –
Realizada na Sede do Lions Clube de
Ribeirão Preto-Campos Eliseos, no dia 27
de novembro.
- Participação em Treinamento
promovido pela Governadoria,
relacionado ao novo aplicativo móvel
MyLion, realizado no auditório da
Copercana, em Sertãozinho, no dia 19 de
outubro.
COMUNITÁRIAS
-Enxovais–
Trabalho de
costura
realizado
semanalmente
pelas
Domadoras,
Companheiras
Leão e
Voluntárias Amigas do Lions, na
confecção enxovais para recém-nascidos,
doados a gestantes carentes da
comunidade. Durante o trimestre
Setembro/Novembro-2019, foram doados
52 enxovais. As gestantes recebem
inclusive orientações quanto aos cuidados
para com o Bebê, amamentação e controle

de natalidade.
- Campanha de Arrecadação de Cestas
Básicas e Alimentos – doadas a entidades
de assistência social da comunidade.
- Campanha de Aquisição de
medicamentos – doados à Farmácia do
Povo, da Prefeitura Municipal de Ribeirão
Preto.
- Campanha para Aquisição de leite e
fraldas descartáveis – doadas a entidades
de Assistência Social.
- Visita ao Lar Ombro Amigo, no
Recreio das Acácias, tendo sido
proporcionado um farto lanche, com
salgados, bolos, refrigerantes e muito
carinho aos velhinhos que lá residem.
Foram ainda
doados à
entidade, 22
pacotes de
fraldas
descartáveis e
5 caixas de
leite.
- Aquisição de Uma Cadeira de Rodas –
doada a pessoa com deﬁciência física.
SOCIAIS
29º Encontro das Domadoras e
Companheiras Leão – Realizado na Sede
do Lions Clube de Ribeirão Preto-Jardim
Paulista, com palestra da Psicóloga Dra.
Eliana Pádua, troca de informações entre as
participantes e a tradicional gincana,
vencida pelo Lions Ribeirão Preto-Centro,
com a doação de 504 caixas de leite longa
vida e 110 fraldas geriátricas.
Assembleia Festiva de Natal – Na
residência do CL Paulo Zerbinatti e DM
Agueda, no dia 6 de dezembro, com
participação expressiva de Companheiros,

Companheiras, Domadoras e Convidados.
Uma linda mensagem alusiva ao
nascimento do Menino Jesus, foi
apresentada pela DM Amelinha Nahas. A
Presidente, CaL Silvia Campos, também
fez alusão à Festa Natalina, com
recordações de sua infância. Em seguida,
foi prestada uma signiﬁcativa homenagem
ao querido casal, Paulo e Agueda,
anﬁtriões da noite e que sempre
disponibilizam a sua casa ao Clube, para
reuniões e eventos festivos.
CONCURSO DE CARTAZ SOBRE A
PAZ
Pelo 23ºano
consecutivo, o
Clube
promoveu no
dia 30 de
outubro, no CE
298-SESI, A
Festa de
Premiação aos vencedores do Concurso de
Cartaz sobre a Paz de Lions Internacional.
Realizado entre alunos das Escolas do
SESI, em Ribeirão Preto, a promoção
contou com a participação de cerca de 200
alunos, na faixa etária de 11 a 13 anos. O
tema deste ano foi “Jornada da Paz”, tendo
como vencedor Henrique Gimenez
Stresser, que recebeu como prêmio, Uma
Bolsa de Estudos de Inglês, por um ano,
doada pela Escola Wizard-Unidade
Diederichsen, através do CL José Cesar
Ricci. Foram também premiadas, Maria
Eduarda Marques Barbosa e Maria
Eduarda de Souza Souto, com uma
bicicleta cada, doadas pelos companheiros
Miguel Darahém Filho e Paulo Antonio
Secaf.

Setembro/Novembro-2019
52 enxovais para recém-nascidos, confeccionados pelas domadoras e amigas voluntárias do Lions, acompanhados de
frasqueiras, medicamentos e produtos diversos, doados para gestantes carentes da comunidade – R$ 41.600,00
Medicamentos doados para a Farmácia do Povo- R$ 8.970,00
Bolsa de Estudos de Inglês(1 ano) – na Wizard-Unidade Diederichsen R$ 4.200,00
2 Bicicletas – R$ 860,00
Alimentos, Material de Limpeza e de Higiene – doados para diversas entidades de Assistência Social – R$ 4.223,00.
Roupas Infantís e diversos – R$ 1.000,00
Uma Cadeira de Rodas – doada para pessoa com deﬁciência física – R$ 650,00
Doações em espécie – R$ 1.000,00
Valor Total ..........................................................R$ 62.503,00
“Você jamais será feliz se pretender sê-lo, à custa dos outros, pisando-os, diminuindo-os.
O caminho mais curto da felicidade autêntica é o de fazer felizes nossos irmãos de caminhada”
Pe. Roque Schneider
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DISTRITO LC - 6

OUTROS CLUBES

Intercâmbio Cultural Juvenil Internacional de Lions Clubes –
O Distrito LC-6 tem feito uma importante divulgação sobre o
Intercâmbio Internacional Juvenil de Lions Clubes. Toda
informação necessária a respeito desse programa leonístico,
poderá ser obtida através do site do distrito – distritolc6.com.br. A
maioria dos programas, acontece no mês de julho, com saídas do
Brasil a partir do ﬁnal do mês de junho e retorno no ﬁnal de julho
ou início de agosto. A coordenação está a cargo da Assessoria do
Distrito Múltiplo LC, executada pelo Assessor de Intercâmbio, CL
Benjamin Bueno – lionbenbueno@yahoo.com

O Lions Clube de Ribeirão Preto-Ipiranga promoveu no
dia 7 de dezembro, a sua tradicional campanha da Pizza, com
resultado ﬁnanceiro direcionado para entidades de assistência
social da comunidade. Mais uma vez, a promoção foi muito
bem sucedida, com venda total de todas as pizzas
confeccionadas. Esse lindo trabalho realizado pelo clube,
com a participação de todos os seus membros, é um exemplo
de dedicação e de amor à causa leonística.

DISTRITO MÚLTIPLO LC
XXI Convenção – A XXI Convenção do Distrito Múltiplo LC, será realizada na atraente cidade de Guarapari (ES), nas dependências
do SESC, no período de 26 a 31 de maio de 2020. O coordenador geral do evento é o PCC Darly Anacleto Vasconcelos. Maiores detalhes e
ﬁcha de inscrição, poderão ser obtidos através do site www.distritomultiplolc.org.br

LIONS INTERNACIONAL

Charles Chaplin

Programa Piloto de Subsídios para o Câncer Infantil – A cada ano, mais de 300.000 crianças são diagnosticadas com câncer em todo o
mundo. Melhorar a sobrevivência do câncer infantil requer apoias as crianças e suas famílias enquanto elas experimentam os encargos
sociais, econômicos e emocionais inimagináveis de ter um ﬁlho com câncer. Para tanto, a Fundação Lions disponibiliza para os Distritos e
Distritos Múltiplos, montantes entre US$10.000,00 e US$150.000,00. Os projetos devem ser implementados em coordenação ou
colaboração com instituições médicas, governamentais ou de caridade em prol do Câncer Infantil.
Programa de Subsídios para a Fome – Existem quase um bilhão de pessoas em todo o mundo que vivenciam a insegurança alimentar.
Ninguém pode realmente entender o impacto físico e emocional devastador da fome, a menos que a experimente. O objetivo do programa
de subsídios para a fome da Fundação Lions, é ajudar os Leões a apoiarem programas de alimentação escolar, bancos de alimentos,
centros de alimentação e instalações similares que forneçam comida para as pessoas, quando elas mais precisam. Os subsídios estão
disponíveis para os distritos leonísticos em montante entre US$ 10.000,00 e US$ 100.000,00, com direcionamento para aquisição de
infraestrutura e equipamentos dos projetos leonísticos focados em aliviar a fome.

“Quando estou ocupado em servir os outros, não olhe para mim mesmo como um
prestador de favores, mas como um pagador de dívidas”.
Benjamin Franklin

O QUE DISSE O PRESIDENTE INTERNACIONAL

B

ondade é uma daquelas palavras que podem ser usadas em excesso, e o signiﬁcado real às vezes se perde. Bondade é qualquer ato
que melhora a vida de qualquer ser vivo, mesmo que por um momento. Não é isso que realmente estamos fazendo quando
servimos comida ou doamos nosso tempo? Não estamos tentando dar às pessoas um momento em que
elas se sintam importantes; um momento em que eles não estão sozinhos?
A Bondade por ser algo pequeno: uma árvore plantada em uma rua da cidade. Ou pode ser grandioso: um
Distrito Leonístico inteiro reunindo seus recursos para construir um centro comunitário focado na educação para
a igualdade de gênero.
Quando bem feito, um ato de bondade também é bom para a pessoa que o pratica. Isso é verdade para todos os
atos de bondade. E é importante lembrar, especialmente nesta época do ano, que doar dinheiro também é um ato
de bondade. Ao doar, você reconhece que existem algumas coisas que estão além da sua capacidade de corrigir
imediatamente. Você está dizendo: “Isso é maior do que eu e quero ajudar”. E uma das melhores maneiras de
doar é à sua fundação, a Fundação de Lions Clubs International (LCIF).
Dr. Jung-Yul Choi
Presidente de Lions Clubs International

“Sorria bondade e seus caminhos serão mais ﬂoridos, mais perfumados.
Semeie calor humano e todos desejarão viver à sua volta”.

A VOZ DO LEÃO

Eventos Leonísticos

Homenagem a Agueda Zerbinatti

Silvia Campos, Omar Nahas,
Agueda e Juscelino Rodrigues

Raphael Cândia e familiares

Paulo e Agueda Zerbinatti

Paulo Zerbinatti e Francisco Leone

Carlos Brasil e Renata

Francisco Montes, Marinês e Agueda

Vera Ricci, Sylvia Brieger,
Hélia Chrisóstomo e Cristina Darahém

Marisa Marques, Deise Elias
e Sandra Colbachini

Lucila Secaf e Amelinha Nahas

Regina Pimenta e Cristina Darahém

Paulo Secaf, Cesar Ricci,
Toufic Elias e José Mauro Pimenta
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Eventos Leonísticos

Silvia Campos, Juscelino Rodrigues
e familiares

Omar Nahas, Miguel Darahém
e João Rodini

Carlos Brasil e Silvia Campos

Paulo Zerbinatti, João Rodini
e Francisco Leone

Grupo de Leões

Miguel Darahém e Carlos Brasil

Grupo de Domadoras

Voluntárias da Costura

Premiação Concurso de Cartaz Sobre a Paz

Estudante Henrique Stresser recebe
Certificado de Lions Internacional

Alexandre Darahém

João Rodini e Yolanda
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INVOCAÇÃO A DEUS
Agradecemos, Senhor, estarmos
aqui reunidos,
para nos conhecermos melhor e
assim
poder servir os nossos semelhantes.
Dai-nos, Senhor, a humildade, a
sabedoria
e a força necessária, para cumprir
nossos deveres,
com entusiasmo e tenacidade.
Dai-nos, Senhor, a bondade e a
tolerância,
para respeitar a opinião das pessoas
e alimentar
a aspiração de todos, para servir a
humanidade.
Protegei, Senhor, a nossa grande
família leonística,
que trabalha hoje, como sempre,
pelo culto da Amizade, do Amor ao
próximo
e do Serviço desinteressado.
Velai, Senhor, pelos destinos do
Brasil
Bendizei, Senhor, o nosso Trabalho.
Assim Seja!

46º CONCURSO NACIONAL
DE PUBLICAÇÕES
LEONÍSTICAS
As Publicações deverão ser enviadas
para
CaL Ana Maria Vargas Fontes
Rua Nogueira Neves, Via 22
Center/301 Centro
36770-070 – Cataguases – MG
Telefone: (32) 9-8435-2683
e-mail: aninhavargas@oi.com.br

DM Cida Gaiofatto

NOTA DE FALECIMENTO
Faleceu no dia 22 de outubro, o nosso querido CLMJ Roberto Zanutto Desidério, um dos Leões
mais antigos do Distrito LC-6. Sócio fundador do Lions Clube de Sertãozinho, onde ingressou em
fevereiro de 1967, transferiu-se para o nosso Clube, em julho de 1976, onde exerceu a presidência
nos Anos Leonísticos 87/88 e 93/94. Com atuação destacada no Movimento, ocupou, durante
muitos anos, cargos tanto na Diretoria do Clube como na governadoria do distrito. Foi professor e
diretor da Escola Winston Churchill, em Sertãozinho, onde recebeu signiﬁcativa homenagem,
com a denominação de seu nome, em Escola Municipal daquela cidade. Roberto contava com 88
anos de idade e era casado com a Domadora e também professora aposentada, Maria de Lourdes
Desidério. Deixou os ﬁlhos Paulo Roberto, Ricardo André, Carlos Henrique, Marcelo e netos.
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Evitando o trauma na mudança de Escola

Combate à desnutrição

D

e uma forma geral, depois da
família, a escola é o primeiro
lugar onde as pessoas estabelecem relacionamentos pessoais.
Grandes amigos atravessam uma
vida juntos depois de se conhecerem
nas salas de aula e corredores dos
colégios. Por essas e outras razões,
uma eventual mudança de escola,
seja ela qual for, pode ser um processo difícil para as crianças.
Responsável pelo site “Especialista em Educação”, a pedagoga
Márcia Claro explica que a escolha da escola dos ﬁlhos é um dos
temas que mais preocupam os pais. Ela lembra que não são raros
os casos de pessoas que já imaginam o primeiro dia de aula dos
ﬁlhos antes mesmo de as crianças nascerem. Márcia, que é
mantenedora e diretora de Escola de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, destaca que há momentos em que a mudança de
escola é inevitável (como no caso de alteração de endereço da
família, problemas ﬁnanceiros ou insatisfação dos pais em
relação ao ensino). Nesses casos é necessário preparar o terreno.
A timidez e o medo da não aceitação não permitem que
algumas crianças iniciem novos relacionamentos. Elas passam a
ﬁcar isoladas, dizem ter dores em todos os lugares do corpo na
hora de ir para a escola, o aproveitamento escolar é baixo e evitam participação das atividades propostas pelos professores,
alerta a especialista.
O diálogo sempre é a solução dos problemas e, nessa
situação, não será diferente. Os pais podem explicar toda a situação e os motivos da mudança de escola com clareza, permitindo
que a criança fale a sua opinião, aponte suas fragilidades, os
pontos negativos e até chore. Entretanto, é preciso fazer uma
avaliação criteriosa da reação dos ﬁlhos. Os pais devem ser
ﬁrmes em suas decisões – não devem ﬁcar indecisos e mudar de
ideia após as colocações da criança. A conversa sobre o tema
deve ser realizada quando os pais já estiverem certos e puderem
apresentar benefícios para contrapor os aspectos negativos.
PREVI

AÇÕES DE CIDADANIA

D

ireito de Voto - De acordo com a
Constituição Federal Brasileira,
o voto é obrigatório para cidadãos alfabetizados maiores de 18 anos e
menores de 70 anos de idade. Os jovens de 16
e 17 anos também podem votar, mas sem
obrigatoriedade. O exercício do direito de
voto é um exemplo de cidadania que representa a principal de
várias das formas de participação política que um cidadão pode
ter. Ao votar, o cidadão passa a ter a possibilidade de contribuir
para a democracia e de participar das decisões políticas do país.
Trânsito - O trânsito integra um contexto onde frequentemente é
preciso exercer a cidadania, quer como pedestre, quer como
condutor. O exercício da cidadania implica não só no cumprimento de deveres, mas também o exercício de direitos. Um
motorista, por exemplo, tem o dever de respeitar sinais e placas
de trânsito, pois desta forma está ajudando a preservar o direito à
segurança do próximo. O pedestre também deve respeitar a
sinalização. Qualquer atitude errada, como a de atravessar uma
via fora da faixa de pedestres, pode ser prejudicial à vida de um
motorista, por exemplo, que pode não ter tempo suﬁciente para
frear. Um cidadão que respeita a sinalização de trânsito, usa o
cinto de segurança e atravessa na faixa de pedestres está exercendo a cidadania.

CaL Silvia Campos

P

ara lidar com as deﬁciências
nutricionais no mundo, o
Fundo da ONU para Infância, Unicef, e a Organização Mundial
da Saúde, OMS, têm uma parceria onde
fornecem tratamento de emergência e
alimentos terapêuticos para crianças e mulheres grávidas ou
lactantes. As agências também abriram centros de tratamento
comunitários, realizam esforços de capacitação em centros
médicos em todo o mundo e treinam mães sobre as melhores
práticas alimentares.
Ao fornecer assistência, a ONU quer garantir que economias
locais tenham apoio e sejam abastecidas sempre que possível.
O Programa Mundial de Alimentos, PMA, se comprometeu
em comprar 10% dos alimentos que utiliza de pequenos agricultores. Em crises humanitárias, o apoio com transferência de
dinheiro de forma eletrônica e vales-alimentação também são
essenciais para impulsionar economias locais. Além disso, ao
registrar e rastrear facilmente as transações, é possível aumentar a transparência e eliminar os custos de distribuição e armazenamento de alimentos. O PMA também tem o programa
Compras para o Progresso, uma iniciativa que incentiva
governos e o setor privado a comprar alimentos de maneira
que ajude pequenos produtores. O programa foi implantado
em 35 países e mudou a forma como mais de 1 milhão de
pequenos agricultores interagem com os mercados.

AMOR
O amor precisa ser dito
Ser cantado e rimado
Deve deixar de ser mito
Banhar o coração aprisionado
Viver um pouco a saudade
Brincar de ser eterno
Limitar o inﬁnito da idade
Fazer do antigo o moderno
Amar não impõe condições
Mas transpõe muralhas
Racionaliza as emoções
Não vive de migalhas
O amor não pode ser teoria
Nem deve ser um tratado
Quem ama beira a euforia
Triste é ser por ele abandonado
Um sorriso, um sinal , um afeto
Um passo, um toque, um olá
A rua transforma-se em teto
O amor impossível vira beabá
Quem nunca teve, sonha em ter
Quem teve e não tem, chora passado
Quem teve e ainda tem , não pode perder
Só quem o sorve, sabe o que é ser amado.
#JorgeRodini
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DIABETES

MEIO AMBIENTE

O

maior episódio de
vazamento de óleo
no Brasil, em
termos de extensão, aconteceu
no ﬁm de agosto de 2019. O
número de praias, rios, ilhas e
mangues atingidos chegou a
772, segundo balanço divulgado pelo Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Ao todo, ao menos 124 municípios dos nove Estados do
Nordeste, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro foram afetados
por fragmentos ou manchas de petróleo cru desde 30 de agosto.
Os pontos com mais de 10% de contaminação estão exclusivamente em Alagoas (5), na Bahia (12), no Piauí (1) e no Sergipe
(3). Dentre os locais ainda com óleo, 34 ﬁcam na Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, maior unidade de conservação
federal marinha costeira do Brasil, com cerca de 120 quilômetros de praias e mangues em Pernambuco e Alagoas. Segundo o
Ibama, o conceito de "localidade" utilizado no mapeamento "se
restringe a uma área de um quilômetro ao longo da costa", isto é,
uma praia com 10 quilômetros de extensão possui 10 localidades. "Desde o início da primeira ocorrência de óleo, 772 localidades foram atingidas, em algum momento. Em relação à fauna,
ao menos 143 animais oleados foram identiﬁcados pelo Ibama.
Os dados se referem especialmente a tartarugas marinhas (98) e
aves (31). Nas redes sociais, a Fundação Mamíferos Aquáticos
chegou a compartilhar imagens da recuperação de uma ave
oleada encontrada em Maragogi (AL).
Pesquisadores apontam que o petróleo também foi encontrado no organismo de animais diveros, como mariscos e peixes.
Eles também ressaltam que o impacto ambiental do óleo pode
persistir por décadas. A primeira mancha de óleo foi oﬁcialmente identiﬁcada em 30 de agosto, no município de Conde, na
Paraíba. Quatro dias depois, o material foi encontrado no segundo Estado, Pernambuco, na Ilha de Itamaracá. Em 1º de outubro,
a Bahia foi o nono e último Estado do Nordeste a receber óleo,
com a primeira mancha identiﬁcada na Mata de São João. Por
ﬁm, fragmentos são encontrados no Espírito Santo, desde 7 de
novembro, e no Rio de Janeiro, desde 22 de novembro. Ao todo,
foram retiradas mais de 4,5 mil toneladas de petróleo e itens
contaminadas com o óleo, tais como baldes e equipamentos de
proteção.

Tipo 1 e Tipo 2
sempre muito bom
ﬁcar antenado para
conseguir distinguir
Diabetes Tipo 1 e Diabetes
Tipo 2. Antes de mais nada, o
primeiro passo é entender
como funciona o processo da
glicemia e insulina em nosso
corpo. Tudo se inicia no pâncreas. Esse órgão, que ﬁca localizado atrás do estômago, é
responsável pela produção de alguns hormônios, entre eles, a
insulina. Em condições normais, quando o nível de glicose no
sangue sobe (por conta da alimentação, por exemplo), as células chamadas de células beta, produzem a insulina, com o
intuito de regular o açúcar que circula pela corrente sanguínea.

É

Diabetes tipo 1: Geralmente, acomete crianças e adolescentes e concentra de 5 a 10% do total de pessoas portadoras
de diabetes. Além disso, é chamada de doença autoimune, pois
o sistema imunológico ataca as células beta. Dessa maneira,
pouca ou nenhuma insulina é liberada para o organismo. A
glicose, então, não é absorvida pelas células. Para retirar o
açúcar da corrente sanguínea, os médicos habitualmente prescrevem insulina, modiﬁcação no cardápio e atividades físicas.
Diabetes tipo 2: Essa é a apresentação mais comum da
doença. Em torno de 90% das pessoas diagnosticadas (normalmente adultos, mas crianças também podem apresentar)
têm diabetes tipo 2. E ela surge quando o organismo não consegue usar de forma correta a insulina que produz. Ou, então, o
organismo não fabrica o hormônio suﬁciente para conseguir
controlar glicemia. Claro que fatores genéticos podem desencadear o diabetes tipo 2, mas, o mais comum envolve casos de
pessoas acima do peso e com má alimentação. Como temos
percebido um aumento no número de crianças obesas, também ocorre o crescimento de pequenos com diabetes tipo 2.
Após a avaliação médica, será determinado se o tratamento
envolverá atividade física e mudanças na rotina alimentar,
apenas, ou exigirá o uso de insulina e outros medicamentos
para o controle glicêmico.
CaL Silvia Campos

CURIOSIDADES SOBRE O LEONÍSMO
Desde sua fundação, a Lions Clubs International Fundation – LCIF – assumiu o compromisso de
ajudar crianças e jovens carentes no mundo todo. São atendidos milhares de jovens todos os dias por
meio de uma variedade programas que os ajudam a aproveitar a infância e a se tornarem adultos bem
sucedidos. Um desses programas é o Lions Quest. Mais de 13 milhões de jovens aprenderam
habilidades importantes para a vida por meio do Lions Quest, programa mais abrangente para jovens,
que une a casa, a escola e a comunidade para cultivar jovens mais capazes e saudáveis por meio de
atividades de desenvolvimento juvenil. Mais de 550.000 educadores já foram treinados para
implementar o programa, que estimula formação de caráter, aprendizado social e emocional, valores
cívicos, prevenção da violência e do uso de drogas e educação sobre serviços voluntários. O Lions trabalha em conjunto com
as escolas para implementar o programa do ensino infantil ao ensino médio e frequentemente desenvolve parcerias com a
comunidade em projetos de ensino sobre serviço voluntário, além de ajudar a aumentar as notas, mudar as atitudes e conceitos
relacionados ao consumo de drogas e a comportamentos violentos e diminuir os registros de problemas disciplinares.
Guia do Leão

“O amor é a melhor música na partitura da vida. Sem ele você será um eterno desaﬁnado no imenso coral da humanidade”
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CALENDÁRIO CÍVICO
E LEONÍSTICO

VISÃO

C

onjuntivite é um processo inﬂamatório da membrana
transparente (conjuntiva) que recobre toda a região branca
do olho e a superfície interna das pálpebras. As principais
causas podem ser:
Conjuntivite Infecciosa - é transmitida, mais frequentemente, por
vírus ou bactérias e pode ser contagiosa. O contágio se dá pelo
contato. Assim, estar em ambientes fechados com pessoas
contaminadas, uso de objetos contaminados, contato direto com pessoas contaminadas ou
até mesmo pela água da piscina, são formas de se contrair a conjuntivite infecciosa.
Conjuntivite Alérgica - é aquela que ocorre em pessoas predispostas a alergias (como
quem tem rinite ou bronquite, por exemplo) e geralmente ocorre nos dois olhos. Esse tipo
de conjuntivite não é contagiosa, apesar de que pode começar em um olho e depois se
apresentar no outro. Pode ter períodos de melhoras e reincidências, sendo importante a
descoberta de seu agente.
Conjuntivite Tóxica: é causada por contato direto com algum agente tóxico, como
colírios, produtos de limpeza, fumaça de cigarro, poluição do ar, sabão, sabonetes, spray,
maquiagens, cloro e tintas para cabelo.
Sintomas de Conjuntivite - Um ou mais sintomas podem se combinar: sensação de
areia, coceira, olhos vermelhos, fotofobia (sensibilidade à luz), inchaço nas pálpebras e
secreção nos olhos.
Tratamento de Conjuntivite - O tratamento depende da causa. Medicamentos
(pomadas ou colírios) podem ser recomendados para combater a infecção, aliviar os
sintomas e o desconforto. Algumas recomendações podem ajudar, como, Lavar as mãos
com frequência; Não colocar as mãos nos olhos para evitar a recontaminação; Evitar
coçar os olhos para diminuir a irritação da região; Lavar as mãos antes e depois da
aplicação do medicamento; Não encostar o frasco do medicamento nos olhos; Suspender
o uso de lentes de contato.

CULINÁRIA
Caldo verde
Ingredientes - 1kg de batatas descascadas e cortadas em quatros
partes; 2litros de água; 2cubos de caldo de carne; 2cebolas médias
picadinhas; 2colheres (sopa) de azeite de oliva; 200 gramas de
linguiça portuguesa sem pele em rodelas; 1maço de couvemanteiga fatiada ﬁnamente; Sal, pimenta-do-reino e salsa picada a gosto; 100
gramas de bacon em cubinhos frito para acompanhar.
Modo de Preparo - Cozinhe a batata na água com os cubos de caldo de carne até
amaciar. Reserve o caldo e passe a batata pelo espremedor. Refogue a cebola no
azeite, junte o caldo, o purê e a linguiça e espere ferver, mexendo de vez em quando para não grudar. Se estiver muito espesso, acrescente um pouco de água
- agregue a couve e deixe no fogo até o tempo dela murchar, (3 minutos). Ajeite o
sal, salpique salsa e pimenta do reino a gosto. Sirva polvilhado com o bacon

Outubro
Mês da Compreensão e Cooperação
Internacional
04 – Dia dos Animais
08 – Dia Mundial do Serviço
Leonístico
10 – 103º Aniversário de Fundação do
Lions
12 – Dia de Nossa Senhora Aparecida
Dia da Criança
15 – Dia do Professor
23 – Dia da Força Aérea Brasileira
(FAB)
24 – Dia das Nações Unidas
25 – Dia do Dentista
29 – Dia Nacional do Livro
Novembro
01 – Dia de Todos os Santos
02 – Finados
14 – Dia Mundial do Diabetes
15 – Dia da Proclamação da
República
19 – Dia da Bandeira
20 – Dia Nacional da Consciência
Negra
22 – Dia do Músico
27 – Dia Nacional de Combate ao
Câncer
28 – Dia Mundial de Ação de Graças
Dezembro
Confraternização dos Clubes
05 – Dia Mundial do Solo
Dia Internacional do Voluntário
08 – Dia da Justiça
11 – Dia do Engenheiro
12 – Dia de Nossa Senhora de
Guadalupe
13 – Dia de Santa Luzia
21 – Dia do Atleta
22 – Início do Verão – Solsticio de
Verão
25 – Natal
31 – Dia de São Silvestre

CaL Silvia Campos

HUMOR
Papai Noel - Aprendi que o homem tem 4 idades:
Quando acredita em Papai Noel;a
Quando não acredita em Papai Noel;
Quando é o Papai Noel;
Quando se parece com o Papai Noel.
- O menino pergunta para o Papai Noel: - Papai Noel, você rói unha? E Papai Noel responde: - Rou, rou, rou!

Vizinhos - Um casal conversava em casa, quando a esposa diz ao marido:
- Os vizinhos do lado, todas as vezes que eles saem para trabalhar, antes se abraçam, se baeijam. Quando chegam, à tarde, é a mesma
coisa, andam sempre se abraçando e se beijando. E você, querido, por que não faz o mesmo?
- Mas querida, como eu posso fazer o mesmo, se nem conheço a mulher dele?
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CORRESPONDÊNCIAS

CÂNCER INFANTIL
“Nas crianças, embora raros, os tumores se desenvolvem
rapidamente. A boa notícia é que a taxa de cura entre a
população infantil deu um salto nos últimos anos”

O

câncer é uma doença rara entre
crianças e adolescentes: atinge um
a cada 600 indivíduos com até 15
anos de idade. Entre as crianças de 2 a 5
anos, o tipo de câncer mais comum são as
leucemias, seguido dos cânceres dos sistemas nervoso central e linfático. O tratamento do câncer em crianças evoluiu muito nas últimas décadas. Há
50 anos, o câncer infantil era tratado da mesma forma que o do
adulto. Como estão em fase de crescimento, com organismos
bem diferentes, as crianças respondiam mal ao tratamento. A
partir dos anos 1970, alguns pediatras com interesse na área de
oncologia, começaram a mudar esse quadro, passando a estudar
com profundidade o câncer infantil. Hoje, especialistas aﬁrmam
que as diferenças entre os cânceres em crianças e adultos são tão
grandes que podem, até mesmo, serem consideradas doenças
diferentes. No adulto, o desenvolvimento do câncer está em
geral associado a elementos agressores do ambiente, como o
cigarro, produtos químicos e a exposição aos Raios-X. Já na
criança, o surgimento do câncer costuma ter relação com erros
de formação, que ocorrem ainda no útero da mãe. Como as
células estão em crescimento, os tumores em crianças se desenvolvem rapidamente, colocando em destaque a importância da
realização de um diagnóstico precoce.
A boa notícia é que o índice de cura do câncer em crianças e
adolescentes deu um salto nos últimos 30 anos. Hoje, quando
tratados em centros especializados, entre 70% a 80% dos pacientes infantis ﬁcam curados, ou seja, vivem cinco anos ou mais
após o diagnóstico e tratamento, sem sinais ou sintomas da
doença.

REFLEXÃO

S

enhor Jesus, Mestre do
poder serviço, ensiname a colocar a vida a
serviço, com grande generosidade de coração. Ajuda-me
a ser mais veloz na arte de
servir. Elimina em mim todo
arrefecimento, toda preguiça
e insensibilidade quando se trata de colocar a vida a serviço
dos mais necessitados. O meu existir neste mundo também
possa ser bendito a partir das minhas boas ações. Toda a minha
vida, com minhas ações em favor dos que mais sofrem, possa
ser um grande hino de louvor. Toca minha interioridade como
a Tua misericórdia. Mostra-me a força de Teu braço na defesa
dos mais necessitados. Continua a derrubar do trono os usurpadores, que se fazem de poderosos. Continua a encher de
bens os famintos. Toca, com a Tua Graça, os corações dos que
mais possuem, a ﬁm de que também eles possam sentir a
alegria da partilha e do compromisso solidário. Defende-me
da ganância e da mesquinhez. A minha maior alegria seja
mesmo colocar a vida, com os muitos talentos recebidos, a
serviço de quem mais necessita. Amém!
Pe. Renato dos Santos

Recebemos mensagens com agradecimentos e referências elogiosas à edição de nosso Boletim/Revista, dos
seguintes Companheiros, Companheiras e amigos, aos
quais manifestamos o nosso MUITO OBRIGADO:

PDG CL Sebastião Tatão de Carvalho – Taquaritinga-SP
PDG CL José Aristóteles Falcão de Araujo – Recife-PE
PDG CL Alcides Viotto – Franca-SP
PDG CL Sergio David de Sousa – Neves Paulista-SP
PDG CL José Gueia Mas – Nhandeara-SP
PDG CL João Lopes da Cruz Neto – Recife-PE
2VDG CL Glauber Gomes da Silva – Nhandeara-SP
CaL Denise Rodrigues – Revista Lion - Santos-SP
CL Delﬁm Sérgio Rocha – Piracicaba-SP
CL Olga Dagola – Marilia-SP
CL Luiz Carlos Hespanhol – Cravinhos-SP
CL Rubson Januário – Ribeirão Preto-SP
CL Jair Alves Pinto – Itapira-SP
DM Cida Gaiofatto – Ribeirão Preto-SP
Cezar Augusto Batista – Ribeirão Preto-SP
Roberto B. de Freitas – São José do Rio Preto-SP
Francisco Barros – Natal-RN
Luciano Rodrigues da Cunha – Ribeirão Preto-SP

SAÚDE

N

o dia 25 de novembro, comemorase o Dia Nacional do Doador de
Sangue. A data tem por objetivo
sensibilizar as pessoas, para a importância
da doação, que é o processo pelo qual, um
doador voluntário tem seu sangue coletado
para armazenamento em um banco de
sangue ou hemocentro, para uso subsequente em transfusões de sangue. O sangue é utilizado em
pessoas com doenças hematológicas variadas e câncer, pessoas que se submetem a cirurgias eletivas de grande porte e em
emergências.
O sangue é um composto de células que cumprem funções
como levar oxigênio a cada parte de nosso corpo, defender
nosso organismo contra infecções e participar na coagulação.
Não existe nada que substitua o sangue. A quantidade de sangue retirada não afeta a saúde do doador, porque a recuperação
ocorre imediatamente após a doação.
Uma pessoa adulta tem em média cinco litros de sangue e em
uma doação são coletados no máximo 450 ml de sangue . É
pouco para a pessoa que faz a doação e muito para quem precisa. A pessoa que pretende ser um doador passará por uma
entrevista que tem o objetivo de dar mais segurança a ela e aos
pacientes que receberão seu sangue. Por isso é preciso sinceridade ao responder as perguntas.
Todo sangue doado é separado em diferentes componentes
(hemácias, plaquetas e plasma), assim poderá beneﬁciar mais
de um paciente com apenas uma unidade coletada. Os componentes são distribuídos para os hospítais para atenderem aos
casos de emergência e aos pacientes internados.

É BOM LEMBRAR...
bom lembrar de Santos Dumont, conhecido como “O
Pai da Aviação”. Com o “14-Bis”, realizou em Paris, no
dia 23 de outubro de 1906 o primeiro voo em um
aparelho mais pesado que o ar. Alberto Santos Dumont, um dos
principais nomes da história brasileira, nasceu no dia 20 de julho
de 1873, em Palmira, hoje Santos Dumont(MG). Filho de
Henrique Dumont e de Francisca de Paula Santos, viveu sua
infância na Fazenda de café, da família, em Ribeirão Preto. Lá
divertia-se construindo pipas e pequenos aeroplanos movidos a
hélice. Teve cinco irmãs e dois irmãos. Aprendeu a ler com sua irmã Virgínia. Estudou no Colégio
Culto à Ciência, em Campinas, depois no Instituto dos Irmãos Kopke e no Colégio Morethzon, no
Rio de Janeiro. Em 1892, após o falecimento de seu pai e recebimento de parte da herança,
Dumont mudou-se para Paris e começou a construir as próprias aeronaves. Aprofundou-se nos
estudos, principalmente em mecânica e no motor de combustão, pelo qual se apaixonou à primeira
vista. Seu primeiro Balão, o “Brasil”, com apenas 15 kg. ganhou altura, mas dependia do vento
para se movimentar. Construindo diversos balões sucessivamente e realizando experiências,
Santos Dumont foi desenvolvendo os mistérios da navegação aérea. Em 1901, pilotando o balão
“Nº 6”, com um motor de 16 HP, deu a volta à torre Eiﬀel e ganhou 100.000 francos franceses –
distribuiu metade entre seus mecânicos e auxiliares e a outra metade destinou a pessoas
necessitadas. Foi um homem genial e um exímio inventor. Além do avião 14Bis, inventou balões,
ultraleves, Chuveiro de água quente, relógio de pulso. Dumont morreu deprimido, acometido pela
esclerose múltipla e desolado pelo fato de uma de suas invenções, o avião, ser utilizado como arma
de guerra. Cometeu suicídio, por enforcamento, em um hotel na cidade de Guarujá(SP), no dia 23
de julho de 1932, com 59 anos de idade.

É

“Caminhante, não há caminho; O caminho se faz andando”

PUBLICAÇÕES LEONÍSTICAS RECEBIDAS
LA-2 – Leão Capoeirista – SalvadorBA (Virtual); Leão da BahiaSalvador(Virtual)
LA-3- Centro-Avante – Recife-CentroPE.
LA-4-O Dente do Leão-FortalezaTiradentes-CE.
LB-1 –O Leão do Oeste Paulista –
Presidente Venceslau-SP.
LC-1- O Leão Comprido-Rio de
Janeiro-RJ; O Carioca-Rio de JaneiroRJ.
LC-2- O Leão da Cantareira -São
Paulo-Tremembé-SP.
LC-3 –O Leão Botucudo-Botucatu-SP;
O Maestro – Campinas-SP
LC-6- BIG-Boletim Informativo da
Governadoria-Brodowski-SP; Leão de
Brodowski – Brodowski-SP

LC-8- O Leão de Maria ChicaPenápolis-SP;Leão da Ilha–Ilha
Solteira-SP (Virtual).
LC-11 – Leão do Itabira – Cachoeiro de
Itepemirim-ES.
LC-12-Leão do Vale-João MonlevadeMG (Virtual); Liberdade em DestaqueIpatinga-MG (Virtual); O Leão de
Cá...taguases – Cataguases-MG
(Virtual)
DMLC-Revista Lion-Brasil-SudesteSantos-SP;
Aos Editores, os nossos
agradecimentos pelas Publicações
enviadas.
“SEMPRE PARA FRENTE, JAMAIS
RETROCEDER”

10 DE OUTUBRO
DIA INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES
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Qualidade requinte e bom gosto
l

para comemorar os momentos
especiais da sua vida
OSVALDO DIAS

Lions Clube de Ribeirão Preto - Centro
lionscluberpcentro.blogspot.com

16 3663-5916 | 99129-8472
splendidobuﬀet@gmail.com

