
Distrito LC-6

Lions Clube de Ribeirão Preto - Centro

BOLETIM INFORMATIVO

Nº 247 - Outubro/Dezembro - 2021 - Ano 61

A VOZ DO LEÃO
2
1

0
2

ANO LEONÍSTICO 2021/2022



Abreviaturas usadas em Lions

IP – Presidente Internacional; 1VP – 1º Vice-
Presidente Internacional; 2VP – 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; CG – Conselho de 

Governadores; 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; DMLA 
– Distrito Múltiplo LA; DMLB – Distrito Múltiplo 
LB; DMLC – Distrito Múltiplo LC; DMLD – Distrito 
Múltiplo LD;  LCIF – Fundação Internacional de 
Lions Clubes; CNPL – Concurso Nacional de 
Publicações Leonísticas; AL – Ano Leonístico; 
AGDL – Associação dos Governadores do Distrito 
Múltiplo L; 



A VOZ DO LEÃO 1

Reuniões Mensais
Assembléia: primeira e terceira segundas-feiras, às 20h30min

Diretoria: segunda e quarta quartas-feiras, às 20h30min

Local: Rua Aureliano Garcia de Oliveira, 281–Nova Ribeirânia(Sede Própria)        

14096-750 – RIBEIRÃO PRETO-SP

“ ”Trabalhamos Unidos para melhor Servir
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DIRETORIA       DIRIGENTES LEONÍSTICOS
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3º Vice-Presidente     Efren Ginard - Paraguai
Paulo Antonio Secaf    Marciano Silvestre da Silva - Brasil
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e-mail:silviahelenacamposs@gmail.com  1º Vice-Presidente Internacional
14010-160 – Ribeirão Preto-SP   Jun-Yul Choi – Coréia do Sul

       2º Vice-Presidente Internacional
1º Vice-Presidente     Dra. Patrícia  Hill - Canada

Diretor de Liderança (GLT)   Ronald Eduardo Tristão

Tesoureiro      Sergio Yukishigue Chiyoda
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Miguel Darahem Filho    

Juscelino Rodrigues Cardoso   Glauber Gomes da Silva  

Diretores Vogais                14020–360 – Ribeirão Preto-SP  
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Secretário      José Gomes Duba das Chagas
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Diretor de Patrimônio    João Rodini Luiz 
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stamos nos aproximando do Natal, - a EFesta máxima da cristandade - assim 
como do final de 2021, um ano que 

ficou marcado como um dos mais tristes de todos os 
tempos. Um ano para ficar na memória de todos nós. 
Ninguém estava esperando tantos desafios em tão 
pouco tempo, muito menos uma mudança radical de 
uma hora para outra. Mas, com muita luta, 
perseverança e fé em nossos propósitos, conseguimos 
chegar ao seu final, com a esperança de dias melhores e 
de um Ano Novo pleno de realizações.

Assim como tivemos sérios problemas com a 
pandemia, que se arrasta por mais de dois anos e que 
afetou drasticamente as populações do mundo inteiro, 
especialmente na economia, é bom que se diga o 
quanto de aprendizado, esses dois últimos anos 
trouxeram para todos nós, seja na área pessoal, seja na 
área profissional. É hora de fazermos um balanço. De 
analisarmos o que fizemos de importante e o que pode 
ser melhorado, a partir de agora. Temos que estar 
sempre com o pensamento positivo, esquecer o 
passado ruim e focar, mais do que nunca, num futuro 
promissor. Como bem disse Nelson Mandela, há algum 
tempo atrás - “Eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu 
aprendo”.

Mesmo que o coronavírus fizesse com que 
todos permanecessem em casa, provocando até o tão 

Antes que o ano termine, celebraremos o 
Natal, o aniversário do nascimento de Jesus Cristo, 
uma criança que veio ao mundo para nos dizer que 
todos somos irmãos, fazendo parte da mesma família. 

Aos nossos amigos e à 
querida Família Leonística, um Feliz 
Natal e um Abençoado Ano de 2022.

falado “lockdown”, o nosso Clube, mesmo sem 
reuniões e encontros presenciais, deu continuidade 
normal às suas atividades, surpreendendo a todos pela 
performance apresentada. Aliás, pelo que pudemos 
observar, esse desempenho bastante positivo, imperou 
em grande parte dos clubes de nosso distrito, e deu até 
mesmo um grande salto na obtenção de novos 
associados, fato que não acontecia tão positivamente, 
há algum tempo.

Natal é festa do encontro do divino com o 
humano, da divindade com a humanidade, de um Deus 
companheiro,  misericordioso,  que nos ama 
intensamente. É a Festa do encontro com o irmão 
necessitado que caminha silencioso ao nosso lado, 
buscando o pão da compreensão, solidariedade e 
alegria, na nova caminhada de nossa vida! Natal, 
tempo de semear a paz sem o uso da 
força; da alegria, sem falsidade!
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Rua Aureliano Garcia de Oliveira, 281 

Data da Fundação: 09.03.1959 - Data da Carta 

Constitutiva: 07.09.1959

Clube Padrinho: Lions Clube de Franca - Centro

Blog: http://lionscluberpcentro.blogspot.com
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A voz do Leão - 50 Anos

CL João Rodini Luiz
 Editor

   

“Não há satisfação maior do 
que aquela que sentimos 
quando proporcionamos 

alegria aos outros”

EDITORIAL

BOLETIM MENSAL DO LIONS CLUBE DE RIBEIRÃO PRETO

Editor: Paschoal Ciocchi



“O mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia. 
Só o que está morto não muda”
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   A indicação de um candidato deve ser precedida de alguns 
questionamentos importantes, tais como: Seu caráter é 
inquestionável? Sua reputação é exemplar? Tem inclinação 
para a prestação de serviços voluntários? Estaria disposto 
comprometer-se a participar dos projetos, programas e 
comissões do clube? O cônjuge comunga com essas 
características? Poderá arcar com as obrigações financeiras 
do clube? Tem disponibilidade para participar das reuniões 
regulares, das campanhas, e dos eventos do Distrito?
     Contribuir para o desenvolvimento do quadro social do 

A admissão de 
u m  n o v o 
associado em 

Lions é inegavelmente de muita 
r e s p o n s a b i l i d a d e  p a r a  o 
proponente, pois do critério dos 
padrinhos depende o futuro de 
um bom associado do clube. Ao 

pretender propor alguém, deve-se pensar exclusivamente 
em Lions, visando não somente as possibilidades de 
adaptação do elemento proposto, mas principalmente suas 
qualidades como cidadão.
     Nem sempre nossos melhores amigos (as) têm condições 
para ser bons companheiros (as) leão. Muitos padrinhos se 
arrependeram de haver indicado irmãos de crença, parceiros 
de passatempo, colegas de trabalho e mesmo parentes.
     Ao apresentar uma pessoa para ser membro de um clube 
de Lions, sua responsabilidade não termina com sua posse, e 
sim inicia uma importante etapa do crescimento do clube, 
bem como do crescimento do novo associado. O padrinho 
deverá ser o grande formador do novo leão com orientação, 
informação e, sobretudo, com exemplo.

    A primeira providência a ser tomada pelo proponente é a 
de informar ao indicado o que é Lions, a história, seu 
alcance, propósitos, código de ética, mostrar a importância 
da presença nas reuniões e decisões do clube, incentivá-lo a 
buscar conhecimento através de literaturas e sites 
especializados. Nossa associação disponibiliza diversas 
ferramentas, como o programa de Mentor do Lions, que 
ajuda os associados do mundo inteiro a alcançar o objetivo 
de melhor servir suas comunidades desde sua afiliação e 
durante os primeiros anos de sua vida leonística.

    A imagem pública do clube exerce impacto direto no 
aumento do quadro social, por isso a divulgação dos eventos 
e projetos de prestação de serviços contribuirá para que as 
pessoas se conscientizem sobre nosso trabalho e ampliará as 
chances de atrair associados potenciais.

      Ao apresentar um candidato, o padrinho assume a 
responsabilidade de trazer ao clube alguém que passará a 
gozar da amizade, convivência e das prerrogativas de 
associado, mesmo por aqueles que não o conheciam, mas 
que o aceitaram pela confiança no companheiro proponente. 
Cada companheiro leão é um embaixador do movimento, e 
como tal deve conhecer, defender e resguardar sua 
integridade. Apadrinhar um novo associado e acompanhar 
seu progresso no leonismo é motivo de orgulho, porém 
requer a responsabilidade e o compromisso de manter nossa 
associação como uma grande, laboriosa e fraternal família.

clube, atraindo líderes interessados e comprometidos com o 
avanço da nossa associação é fundamental para atingir os 
objetivos de Lions em prestação de serviços locais e 
internacionais.

MENSAGEM DA PRESIDENTE

INSTRUÇÃO LEONÍSTICA
Responsabilidade dos Padrinhos

Parece que os campos estão voltando a florir....
Parece que as “coisas” ao nosso redor vão voltar a ser 
como antes. Mas existem ainda muitas batalhas a 
serem conquistadas – todo cuidado  é pouco. Estamos 
encontrando alguma resistência entre Companheiros 
e Domadoras para Reuniões e Encontros Presenciais, 
pois foram quase dois anos, reclusos em casa, em 
nossos domicílios. Não obstante tal situação, 
conseguimos realizar durante este Ano Leonístico, 
duas reuniões presenciais e uma festiva de Natal. 
Realizamos também com muito sucesso o Concurso 
de Cartaz sobre a Paz, em Escolas do SESI e o 
Concurso de Redação para Deficientes Visuais, na 
Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto 
e Região – ADEVIRP. Nossa DM Cida Gaiofatto, 

Parece que estamos começando a despertar de um 

pesadelo...

Esperamos poder iniciar o segundo semestre 
do Ano Leonís t ico ,  com bastante  garra  e 
determinação, a fim de cumprirmos bem, com nossos 
compromissos e meta almejados.

participou, através do Clube, do Primeiro Concurso 
de Poesias do Distrito – “Primavera e Suas Flores” – e 
conquistou o Primeiro lugar da Competição. 

Apesar de todo esse período vivido pela 
população em geral, acreditamos que conseguimos 
atingir nesse semestre, os objetivos propostos por 
Lions Internacional e governadoria distrital.

Queremos, nessa oportunidade, 
d e s e j a r  a  t o d o s  o s  A m i g o s , 
Companheiros e Domadoras, um 
Feliz Ano de 2022, repleto de 
realizações, com muita saúde e paz 
no coração.

CaL Silvia Campos

PDG MJF Sergio Del Cistia
Lions Clube de Rondonópolis (MT)

“Deus nos deu, no relógio, uma grande lição, porque os ponteiros
assinalando o tempo, não caminham nunca pra trás” 

Chico Xavier

Clarice Lispector



Duas Caixas de Som Bluetooh doadas a estudantes participantes do Concurso de Redação sobre a Paz para Deficientes Visuais 
– R$700,00

Medicamentos – doados à Farmácia do Povo, da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto – R$ 4.225,00.

Alimentos, Roupas, Material de Limpeza e de Higiene – doados para entidades de Assistência Social – R$ 1.400,00

Bens e Utensílios – doados ao Corassol-Centro de Orientação, Reintegração e Assistência Social – R$ 11.900,00.

Brinquedos, doces, refrigerantes – doados a crianças – R$ 4.000,00

Uma Cadeira de Banho – doada a pessoa com deficiência física – R$ 280,00

55 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$ 44.000,00.

Uma Bicicleta doada a estudante participante do Concurso de Cartaz sobre a Paz – R$ 700,00

Duas Cadeiras de Rodas – doadas a pessoas portadoras de deficiência física – R$ 1.600,00.

Bolsa de Estudos de Inglês da Wizard de um ano, doada a estudante participante do Concurso de Cartaz sobre a Paz – R$ 
4.200,00

Uma Caixa de Som Bluetooh doada a estudante participante do Concurso de Cartaz sobre a Paz – R$ 300,00

200 unidades de pomada infantil para o Kit de enxovais destinados a recém-nascidos, doados a gestantes em estado de 
vulnerabilidade – R$ 1.960,00

Valor Total ..........................................................R$ 79.985,00

Doação em espécie para diversas entidades de assistência social, inclusive de combate ao Câncer Infantil – R$ 4.720,00
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Reunião do Conselho Distrital – Realizou-se no dia 14 de novembro, em Mirassol, de forma híbrida, a 2ª. Reunião do 
Conselho Distrital, com participação ativa dos Assessores do Distrito, que em uma inovação inteligente e dinâmica do 
Governador Glauber, tiveram a oportunidade de prestar informações importantes de suas respectivas assessorias, em tempo 
normal correspondente a cinco minutos. Durante o evento, foram ainda proclamados os vencedores dos Concursos de Cartaz 
sobre a Paz, Redação sobre a Paz para deficientes visuais e de Poesias. A nossa DM Cida Gaiofatto foi a grande vencedora do 
Concurso de Poesias, através de nosso Clube, o qual conquistou também o Primeiro lugar no Concurso de Redação, em 
trabalho realizado pela jovem Gabriela da Costa Cavalcanti. Quanto ao Cartaz sobre a Paz, o participante melhor classificado 
foi através do Lions Clube de Mirassol.

Desafio de Serviços – Com o objetivo de incentivar os Clubes do distrito, a promoverem mais atividades, aumentar a 
frequência com que são executadas e impactar com mais assertividade as comunidades, bem como reportar todas as atividades 
onde o Lions Clube esteja inserido, para que se tenha dados mais precisos dos trabalhos e resultados, a Governadoria lançou, 
através da Resolução Nº 10, o Desafio de Serviços aos Clubes. Os Clubes – Lions e Leo -  que cumprirem com o Regulamento, 
concorrerão a uma comenda de Companheiro de Melvin Jones, disponibilizada através de sorteio.  

OUTROS CLUBES

Lions Clube de Guariba – Através de uma bem sucedida parceria com o Fundo de Ação Social do Sicoob 
Coopercredi, o Lions de Guariba adquiriu 11 cadeiras de rodas, 5 cadeiras de banho e 5 andadores, que estarão disponíveis, para 
atendimento a pessoas necessitadas daquela cidade e região. Parabéns ao Clube, que há 56 anos tem prestado relevantes 
serviços à comunidade de Guariba e pela idealização desse projeto, com significativo alcance social. 

LIONS INTERNACIONAL

Programa Leões e Leos que Compartilham – A Fundação Internacional de Lions Clubes (LCIF) agora oferece aos 
Leos a oportunidade de receber um reconhecimento especial. Por uma doação individual de US$ 20 anuais, os Leos receberão 
um distintivo especial em reconhecimento ao apoio. As doações dos Leões e Leos que compartilham são elegíveis para um 
Título de Companheiro de Melvin Jones e podem ser usadas para apoiar os programas de subsídios humanitários da Fundação.

Isenção das Joias de Admissão e Fundação, até 30 de junho de 2022 – Para ajudar a garantir que os clubes consigam 
atender às necessidades crescentes nas nossas comunidades, a Diretoria Internacional prorrogou a atual isenção das joias de 
admissão e fundação, até 30 de junho de 2022. Cada associado importa para o serviço que prestamos, por isso compartilhe a 
alegria de ser Leão.

DISTRITO MÚLTIPLO LC

Concurso de Fotografia – O Concurso de Fotografia do Meio Ambiente do Distrito Múltiplo LC, está aberto para Leões e Leos. 
As fotos devem trazer e mostrar tema da natureza, tais como, plantas, animais, fenômeno meteorológico e devem ser originais e 
sem alterações. Fotos que tenham sido digitalmente alteradas para além da otimização padrão (remoção de poeira, recorte, 
ajustes razoáveis de exposição, cor e contraste) serão desqualificadas. Devem expor o ambiente local da Região Geográfica do 
Distrito ou comunidades em que o Lions ou Leo Clube servem. 

 Campanha Adote um Rio – Os Distritos Múltiplos, dentro das causas globais de Lions Internacional, vêm propor aos 
Lions Clubes do Brasil que adotem os rios. Entre as metas dessa iniciativa relevante e ousada, está a aproximação de Lions e Leo 
Clubes com comitês e instituições de cuidado e atuação com as bacias hidrográficas. A campanha não se restringirá a um Ano 
Leonístico, pois, para a sua consolidação e para um resultado mais concreto e duradouro, se pretende atuar até julho de 2024.
 “A água é um dos bens mais fundamentais e por ela queremos unir o Brasil”.

Douglas X. Alexander 
Presidente de Lions Clubs International

O serviço que você faz consegue transformar vidas. Assim como as suas histórias. Quanto mais 
você compartilha sobre o que você e seu clube estão fazendo, mais oportunidades você cria para 
a comunidade participar com você. E agora há mais maneiras do que nunca de promover o clube 

e as atividades  de serviço.
Quer se trate de marketing ou branding, mídia social ou mídia tradicional, temos as ferramentas para 
ajudá-lo a promover o clube, energizar a próxima campanha do quadro associativo e compartilhar as 
histórias sobre transformações na vida de pessoas. Vamos por os Leões sob os 
holofotes.

O QUE DISSE O PRESIDENTE INTERNACIONAL
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Acontecimentos do Clube

Premiação na ADEVIRP Premiação no SESIVisita ao Centro Clínico da Santa Casa
(Obra do Clube - Memoria)

Premiação no SESI Premiação na ADEVIRP Miguel Darahém, Cristina e Isabella

Deise e Toufic Elias José Mauro e Regina Yolanda e João Rodini

Francisco José Danelon e Roseli Silvia e Juscelino Rodrigues Hélia Chrisóstomo e Sylvia Brieger
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Carlos Brasil e Renata Tiago Samara e Larissa Hélia Magna e Amelinha Nahas

Miguel Neto, Vanessa e Alexandre Darahém Miguel Darahém e Cristina Daisy e Antonio Paulo Caliento

Trabalho de Costura, na SedeRoseli, Francisco Danelon e Filhas Amir Calil Dib

Juscelino e Silvia em visita ao GACC
Grupo de Apoio à Criança com Câncer Infantil

Miguel Darahém Neto e Vanessa Membros do Clube e o Casal Governador
Glauber e Alessandra

Acontecimentos do Clube
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“Às vezes um pequeno ato de generosidade pode mudar muita coisa na vida de alguém”

 Lions Clube de Ribeirão Preto-Centro, passou a contar, desde o mês de outubro, com novo Oassociado e nova domadora. Trata-se do CL Francisco José Danelon e de sua esposa, DM 
Roseli Favaro Danelon, transferidos do Lions Clube de Itapira, onde permaneceram por mais 

de 15 anos. Ambos, muito simpáticos, vieram para somar ao nosso grupo e fortalecer o trabalho 
leonístico que realizamos, em prol da comunidade ribeirão-pretana, há mais de 62 anos. Danelon 
aposentou recentemente da Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos, em Itapira, e resolveu 
transferir o seu domicílio para Ribeirão Preto, onde residem as suas três filhas, profissionais liberais, 
formadas pela USP-Ribeirão. Danelon ocupou vários cargos na Diretoria do Clube, em Itapira, tendo 
sido inclusive seu Presidente. Esperamos que tanto ele, como a DM Roseli, se adaptem bem à nossa 
cidade e ao nosso Clube. Sejam bem-vindos!

CL FRANCISCO JOSÉ DANELON

Dai-nos a bondade e a tolerância,

SENHOR

para respeitar a opinião das pessoas e alimentar 

Protegei a nossa grande família leonística,

e bendizei nosso trabalho.

poder servir os nossos semelhantes.
Dai-nos a humildade, a sabedoria

e a força necessária, para cumprir nossos deveres,
com entusiasmo e tenacidade.

que trabalha hoje e sempre, 

a aspiração de todos, para servir a humanidade.

Nós vos agradecemos por estarmos aqui reunidos,

e do serviço desinteressado.
Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil 

Assim Seja!

para nos conhecermos melhor e assim,

pelo culto da amizade, do amor ao próximo

INVOCAÇÃO A DEUS

Telefone: (18) 9-9789-3409
e-mail: floripes.antiqueira@gmail.com

As Publicações deverão ser enviadas para CaL 
Floripes Antiqueira da Silva (CaL Flora)

Rua Augusto dos Anjos, nº 36 – Residencial 
Ilha Bela - CEP 15385-000 – Ilha Solteira-SP

48º CONCURSO NACIONAL DE 
PUBLICAÇÕES LEONÍSTICAS

DIABETES

Quase metade das pessoas 
com diabetes tipo 2, sequer 
sabe que tem a doença e que 
ela  está  relacionada a 

problemas cardíacos. Para cuidá-
la, siga uma dieta balanceada. 

Quanto mais alto o índice de Massa Corpórea, maior a 
chance de desenvolver fatores de risco para doenças 
cardiovasculares. Caso esteja acima do peso, tente 
reduzi-lo para um peso saudável. Consumir alimentos 
que possuem muita gordura saturada, açúcar e sal, podem 
aumentar riscos de doenças cardiovasculares. Por isso, 
seguir uma dieta balanceada pode ajudar a controlar os 
níveis de açúcar no sangue, o colesterol, a pressão arterial 
e o peso, que são todos fatores de risco para o coração. 

Atividades físicas podem ajudar a melhorar a 
pressão arterial; níveis de lipídeos (gordura) no sangue; 
saúde dos vasos sanguíneos; capacidade da insulina agir 
para controlar os níveis de açúcar no sangue. 
Especialistas recomendam praticar exercícios aeróbicos 
por 2h30 distribuídas ao longo de toda semana. É 
importante seguir as recomendações médicas para que o 
nível de açúcar no sangue seja controlado com o tempo, 
também ajudando a prevenir qualquer dano em potencial 
aos vasos sanguíneos.

CaL Silvia Samara

Frente a esse cenário, todos os anos, a campanha dissemina informações sobre  diagnóstico, tratamento e cuidados 
necessários. Assim, a ideia é dar continuidade nos trabalho e projetos de prevenção, conscientização e informação sobre a doença. 

Novembro Azul é o nome do movimento internacional que busca a conscientização a respeito do 
câncer de próstata e da saúde masculina. A campanha, mundialmente conhecida como 
“November”, visa alertar os homens da importância do diagnóstico precoce. A campanha vem 

crescendo mais e mais a cada ano, levando informação, promovendo saúde, oferecendo exames e consultas 
com preços mais acessíveis aos homens, como medida de prevenção e assistência ao paciente com câncer. 

Um estudo da Sociedade Brasileira de Urologia apontou que 51% dos homens nunca consultou um 
urologista, que é o especialista no sistema urinário e reprodutor masculino. A campanha Novembro Azul 

também traz um alerta para os altos índices de câncer de próstata. Segundo dados da OMS, em média, 42 homens morrem, por dia, em 
decorrência da doença e cera de 3 milhões vivem com ela, no mundo. 

SAÚDE
Câncer de Próstata

‘‘Decifra-me, mas não me conclua. Eu posso te surpreender’’
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CÂNCER INFANTIL
Tumor Ósseo em Crianças e Adolescentes

Os dois tumores aparecem na maioria das vezes na região diafisária (meio do osso) dos 
ossos longos como o fêmur, a tíbia e o úmero. São lesões líticas ( que destroem o osso) e dolorosas, 
causam um espessamento da cortical do osso e no caso do sarcoma de Ewing pode haver uma 
reação periosteal (superfície do osso) que chamamos “casca de cebola”. A dor pode ser intensa e 

geralmente noturna. No caso do osteoma osteóide, essa dor melhora com o uso de anti-inflamatórios e salicilatos. Deve-se 
suspeitar sempre de uma lesão mais agressiva quando a dor é persistente e não melhora com medicações comuns. Os pacientes 
com sarcoma de Ewing podem também apresentar febre associada a dor. O sarcoma de Ewing tem crescimento rápido, 
expandindo para além da barreira da cortical óssea, com aparecimento de uma massa nas partes moles, deixando o osso tão 
enfraquecido a ponto de sofrer uma fratura patológica. Cada tumor tem seu tratamento oncológico específico.

Osteoma Osteóide e Sarcoma de Ewing – São dois tumores comuns entre crianças e adolescentes e 
que muitas vezes se confundem um com o outro. A principal diferença entre eles é que o Osteoma 
osteóide é benigno e o Sarcoma de Ewing é maligno.

O osteoma osteóide, embora muito doloroso, muitas vezes se resolve com medidas conservadoras, sendo a abordagem 
cirúrgica reservada para alguns casos específicos. O sarcoma de Ewing é tratado em conjunto com o oncologista pediátrico. A 
quimioterapia e radioterapia podem fazer parte do tratamento, além da cirurgia de retirada do tumor. O diagnóstico obtém-se 
através de exames de imagem simples, como um Raio X,  que ajuda a suspeitar desses tumores e prosseguir com a investigação. 
A dor óssea na criança pode ser muito mais que uma simples dor do crescimento. É preciso dar atenção às queixas delas e mesmo 
de adolescentes.                                                                                                                                       

       CaL Silvia Campos

SAÚDE
Cuidados para com os Idosos 

A visão monocular é considerada uma cegueira ou uma grave dificuldade de ver com um dos 
olhos. A pessoa com essa deficiência tem seu campo de visão reduzido e, inclusive, tem 
dificuldades em perceber questões de profundidade. Isso quer dizer que as pessoas que 

possuem essa condição agora são classificadas como deficientes físicos, permitindo que elas 
tenham direito a benefícios previdenciários (como a aposentadoria da pessoa com deficiência) e à 
isenção de tributos na compra de automóveis, bem como acesso gratuito a próteses e 
medicamentos. Visão Monocular é decorrente de diversas doenças oculares. A visão monocular se 
manifesta em pessoas que enfrentam problemas para enxergar com noções de profundidade, 

distância e espaço, com reflexos na coordenação motora e na capacidade de se equilibrar. As causas envolvem acidentes ou 
doenças geradas por tumores, toxoplasmose e glaucoma.

      CaL Silvia Campos

A legislação prevê que a deficiência seja classificada em três níveis para critérios de aposentadoria - leve, 
moderada ou grave - e estabelece um tempo de contribuição diferente para cada situação. Vale ressaltar que não foi editada 
ainda qualquer portaria do INSS com a finalidade de definir qual o grau de deficiência para classificar a existência da visão 
monocular no segurado. 
Para quem cumpre todos os requisitos legais, a legislação que ampara a pessoa com visão monocular reconhece o acesso a 
vários tipos de benefícios, como vagas em concursos públicos destinados a pessoas com deficiência. Além do tratamento 
previdenciário, existem ainda situações como isenções tributárias na compra de bens. É o caso de compra de carro zero 
quilômetro. Nesse caso, ao retirar ou renovar a carteira de habilitação, a lei também prevê que motoristas com visão 
monocular podem conduzir automóveis nas categorias A e B (carros de passeio e motos). Veículos de grande porte como 
carretas, caminhões e ônibus estão fora da autorização. A proibição se estende à pilotagem de aeronaves.
Dessa forma, a nova lei abre possibilidade ao paciente monocular que precise de tratamento via Sistema Único de Saúde 
(SUS), facultando a ele o acesso gratuito e dando mais proteção àqueles que possuem deficiência visual. Resta fazer 
cumprir a lei.

“Quando somos bons para os outros, somos ainda melhores para nós”

HUMOR

- Doutor, minhas costas doem quando acordo de manhã.

- Papai Noel, você rói unha?
- O menino pergunta para o Papai Noel:

- Acorde de tarde, então!

E Papai Noel responde: - Rou, rou, rou!
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Oh Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas,

de ordem e de grandeza.
Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil.

infundi em nós, brasileiros, o amor ao estudo e ao trabalho

Assim Seja!

para que façamos da nossa pátria uma terra de paz,

ORAÇÃO PELO BRASIL

Subsídios concedidos pela Fundação Internacional de Lions 
Clubes – LCIF - Desde julho de 2021, foram concedidos 11 
subsídios relacionados à fome, totalizando US$ 533.993. São 
subsídios que capacitam os Leões a apoiar programas 
escolares de alimentação, bancos de alimentos, centros de 
alimentação e instalações semelhantes que fornecem 
alimentos às pessoas, quando elas mais necessitam. LCIF 
oferece subsídios para os Distritos Leonísticos em montantes 
entre US$ 10.000 e US$ 100.000. O objetivo do Programa 
Piloto de Subsídios para a Fome de LCIF 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.

Fontes: Organização Mundial de Saúde, WhyHunger, 
UNICEF, Nações Unidas

A fome é um problema sem 
fronteiras. Estamos oferecendo 
s u b s í d i o s ,  p r o g r a m a s  e 

iniciativas para ajudar os Leões a dar 
grandes passos no fornecimento de 
refeições e nutrição para os necessitados 

- na esperança de que um dia nenhuma criança jamais tenha 
que viver sem saber quando a próxima refeição chegará.  
Estatísticas globais – Uma em cada nove pessoas está com 
fome crônica. As chances de insegurança alimentar são cerca 
de 10% maiores para as mulheres. Pelo menos 50% das 
crianças menores de 5 anos têm fome oculta - falta de 
nutrientes essenciais. Dois bilhões de pessoas não têm acesso 
regular a alimentos nutritivos e suficientes. 25% das crianças 
têm atrofia devido à falta de alimentos nutritivos.

ALÍVIO À FOMENa Poética da dor, Primavera e suas Flores

Encobre o barulhinho fértil da seiva alegre festejante, 

vibrando germinação.

É bonito o fogaréu chamejante que queima, destrói com o 

iluminado multicor.

Escute no silêncio do seu Ser, sua essência, o crepitar da 

chama do germinar, na alegria de se doar. 

É primavera no coração.

Exulta em êxtase o evoluir buliçoso da terra, da água, do ar e 

o verde emerge da escuridão,  luz entranhando veios que se 

abrem até a raiz.

Primavera se anuncia com suas flores.

Dói na alma, cada labareda que arde em danças traiçoeiras 

em destruição, naturais encaloradas, provocadas ou não, 

desesperadas pela falta de água, beber a vida.

cores que deveriam estar em preparo pra dar à luz, a 

Primavera.

Se confunde com o horizonte em sanguíneos laranjas, róseos, 

lilases, azuis,

E na poética da dor, a primavera e suas flores sucumbem. 

Triste cenário.

Chora, emudece nascente criatura envolvida em aura com seu 

Criador.

E eu que ansiava plantar poemas, dentro, no sítio do bem 

querer, não desisto com a poda que o próprio inverno 

esfumaçado queimou.

E fumegam solos, vento lambe e alastra, queima o sonho, a 

mente consciente.

No fogo e fumaça que avança, faz adoecer e tombar os seres 

vivos sem proteção.

Chora a dimensão do Sagrado que se preparou em brotação.

Mas o incêndio, às vezes criminoso, a beleza queima, engana 

quando se inflama.

DM Maria Aparecida de Rezende Gaiofatto

Transcendo, com a mágica de reinventar o habitante do 

instante, o índio, o negro, os seres vivos, a raça humana, 

essência que a tudo provê, renasce do chão calcinado, tóxico, 

recria a vida, transforma o Ser chamuscado, evolui, lá no fim 

de onde sou, onde tudo começou o que sou.

Gaiô  

É primavera! Calor! Dói, mas resiste a flor.

(Poema classificado em 1º Lugar, no 

Concurso de Poesias, promovido pelo 

Distrito LC-6 – Ano Leonístico 

2021/2022. 

“Educai as crianças e não 
será preciso punir os homens”

       Pitágoras

A seleção de um Clube para irmanar-se, a 
natureza dos contatos e a extensão da comunicação e/ou 
cooperação entre os Clubes variam grandemente  de 
acordo com as personalidades e as aspirações dos 
participantes.	 	 	               

O Programa Internacional de Irmanação de 
Clubes é um acordo mútuo voluntário entre Lions Clubes e 
promove o terceiro propósito da Associação – Criar e 
fomentar um espírito de compreensão entre os povos da 
Terra. Por meio deste Programa, Leões e Leos têm a 
oportunidade de formalizar sua amizade com clubes de 
outros países, saber mais sobre diferentes culturas, trocar 
experiências e ideias sobre o significado de ser um Leão e 
conferir uma dimensão internacional à sua missão de 
serviço.

A meta da Irmanação é aumentar a amizade e a 
compreensão. Não deve ser iniciada como uma tentativa 
de persuadir outros a adotarem seus costumes ou com 
expectativa de assistência financeira. 

CURIOSIDADES  SOBRE O LEONÍSMO
Irmanação de Clubes



A VOZ DO LEÃO 11

CIDADANIA

  Praticar a direção defensiva - O trânsito integra um contexto onde frequentemente é preciso exercer a cidadania, quer 
como pedestre, quer como condutor. 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. 

Cobrar promessas políticas - Além de poder contribuir com a democracia e ter participação direta nas decisões políticas do 
país, todo cidadão pode acompanhar o decorrer do mandato de determinado candidato e verificar se tudo que foi prometido em 
campanha eleitoral está sendo cumprido.

Alistar-se como eleitor - 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.

Exigir cumprimento de serviços de órgãos públicos - Todo cidadão tem direito à adequada prestação de serviços por parte 
de agentes e prestadores de serviço público. Isso inclui a igualdade no tratamento de usuários - é proibida qualquer forma de 
discriminação - e a previsão de tempo máximo de espera para atendimento, dentre outros.

A cidadania é um conjunto de direitos e deveres civis, políticos e sociais exercidos pelos cidadãos 
que fazem parte de um determinado Estado. Através da cidadania é permitido, por exemplo, que 
os cidadãos tenham direito à liberdade, à vida, à igualdade perante a lei, ao voto, à moradia, à 

educação e à saúde. Veja abaixo como podemos exercer a cidadania.    

EDUCAÇÃO
Autoestima

A autoestima é a forma geral de como a pessoa se avalia, se gosta e se tem boa aceitação de si mesma. A base 
para que se tenha uma boa autoestima é a disponibilidade da família, principalmente dos pais, em atender 
os filhos de forma que estes sejam valorizados, respeitados e incentivados a crescer. Seu funcionamento é 

como uma mola que impulsiona o sujeito para o sucesso, podendo levá-lo ao fracasso quando não é desenvolvida 
de forma positiva. Isso acontece em casos da criança não se sentir amada, nos quais esta recebe somente críticas, 
broncas, apanha e nunca encontra espaço para agir conforme sua vontade, ou seja, não é respeitada em sua 
liberdade de escolha. 

 Estar fisicamente juntos, mas mentalmente afastados, é uma atitude que demonstra desinteresse pelos filhos, deixando-os 
tristes ou se comportando a fim de chamar a atenção dos pais.                                                                         

       Jussara de Barros

 Alguns pais agem de forma que não conseguem mostrar o seu amor ou interesse pelos filhos, causando-lhes autoestima 
baixa. Estes passam a acreditar que não são bons, que são pessoas más e passam a atuar com atitudes que reforcem ainda mais essa 
imagem negativa.  

 A criança precisa perceber que é amada, que é importante para seus pais, e essa comunicação deve fazer 
parte de suas vidas, onde as relações de afeição apareçam, o que lhe proporcionará maior segurança para 
enfrentar a vida. 

NECROLOGIA

CL Antonio José da Cruz Santos, carinhosamente chamado de Niltão, com 74 anos de idade, ocorrido no dia 3 de dezembro, em 
Ribeirão Preto. Era médico, sócio fundador do Lions Clube de Ribeirão Preto-Ipiranga, Servidor Público, com quase 30 anos de 
serviços médicos prestados no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Deixa a esposa, DM Branca e filhos.

Registramos com profundo pesar, os seguintes falecimentos:

Ex-CL Luiz Alberto Michelutti, com 78 anos de idade, ocorrido no dia 23 de novembro, em Ribeirão Preto. Ingressou no Lions no 
dia 5 de julho de 1976, onde permaneceu por mais de 12 anos. Foi Presidente do Clube durante o Ano Leonístico 1984/1985. 
Médico Ortopedista, casado com a ex-DM Olga Beatriz Michelutti, deixou as filhas, Camila e Fernanda. 

 Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o aquecimento global 
adicional tem causa antropogênica, ou seja, as emissões de GEE que causam o aquecimento global 

são devido às atividades humanas, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis e desmatamento.
 Todas as atividades humanas são dependentes do uso de combustível em algum momento, portanto o setor de energia é um 
dos maiores responsáveis pelas emissões, mas também é um dos mais promissores para redução de emissões, devido à substituição 
de combustíveis fósseis por combustíveis com menor fator de emissão, utilização de energia renovável e eficiência energética.

Devido ao aumento das emissões de gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera, a crise 
climática desafia todas as esferas governamentais, já que seus impactos afetam diretamente 
a sociedade. Atualmente, praticamente todos os países tem se empenhado em inserir em suas 
políticas públicas, ações voltadas à mitigação, para redução das emissões de GEE, e à 

adaptação, para redução da vulnerabilidade climática e de risco de desastres, visando reduzir os 
impactos.

 A crise climática acontece em nível global, porém os impactos são sentidos em nível local, principalmente por municípios 
que possuem maior vulnerabilidade climática, aumentando a desigualdade socioeconômica e evidenciando problemas nos setores 
de infraestrutura e saúde, portanto é necessário aumentar a resiliência dos municípios, bem como agir como vetor de mudanças, por 
meio de projetos específicos para governos locais.

MEIO AMBIENTE
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CORRESPONDÊNCIAS

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

DG Glauber Gomes da Silva – Nhandeara-SP

PDG Sergio David de Sousa – Neves Paulista-SP

PDG Sebastião Tatão de Carvalho – Taquaritinga-
SP

PCC Antonio Carlos Bittar – Mirassol-SP

PDG Antonio Paulo Caliento – Ribeirão Preto-SP

PDG Antonio Domingos Andriani – Ribeirão 
Preto-SP

PDG José Gueia Mas – Nhandeara-SP
PDG José Aristóteles Falcão – Recife-PE

PDG Maria Aparecida Destito Pelizzon – 
Orlândia-SP

PDG Alcides Viotto – Franca-SP

PCC Armênio Cardoso – Rio de Janeiro-RJ

CL Delfim Sergio – Piracicaba-SP

DM Regina Botura Pimenta – Ribeirão |Preto-SP
DM Terezinha Além – Ribeirão Preto-SP

CL Rubson Januário – Ribeirão Preto-SP
CaL Sandra Colbachini – Ribeirão Preto-SP

CaL – Maria Emilia Moreira Souza – Ipatinga-
MG

CL Osmar Loureiro – Cravinhos-SP
CL Ricardo Pinatti – Ribeirão Preto-SP

DM Sylvia Brieger – Ribeirão Preto-SP

CL Jair Alves Pinto – Itapira-SP

CaL Carmen Rinhel – Ribeirão Preto-SP

DM Agueda Zerbinatti – Ribeirão Preto-SP

CaL Olga Dagola – Marilia-SP

DG Glauber Gomes da Silva – Nhandeara-SP

Cezar Augusto Batista – Ribeirão Preto-SP
Luciano Rodrigues da Cunha – Ribeirão Preto-SP  

CL Nelson Jimenes – Catanduva-SP

12 – Dia Nacional da Leitura
        Descobrimento da América 
15 – Dia do Professor
17 – Dia da Agricultura

Outubro

04 – Dia de São Francisco de Assis
08 – Dia Mundial do Serviço Leonístico

Mês do aumento de Sócios

10 – 104º Aniversário de Fundação do Lions

31 – Dia de São Silvestre

21 – Início do Verão        

20 – Dia do Poeta

19 – Dia da Bandeira

13 – Dia Nacional do Cego

20 – Dia Nacional da Consciência Negra

25 – Dia Mundial de Ação de Graças

Novembro

05 – Dia Nacional da Língua Portuguesa

05 – Dia Mundial do Solo

08 – Dia da Justiça

24 – Dia Mundial da ONU

        Dia do Engenheiro Civil

15 – Proclamação da República

29 – Dia Nacional de Combate ao Fumo
  

25 – Dia do Dentista

18 – Dia do Médico

Dezembro

        Dia Internacional do Voluntário

Confraternização dos Clubes

10 – Dia da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos 
12 – Dia de Nossa Senhora de Guadalupe

02 – Finados

25 – Natal

23 – Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-
Juvenil

04 – Dia Mundial da Propaganda

01 – Dia de Todos os Santos

29 – Dia Nacional do Livro

14 – Dia Nacional da Alfabetização

        Dia do Colunista Social

CALENDÁRIO CÍVICO 
E LEONÍSTICO

PUBLICAÇÕES LEONÍSTICAS RECEBIDAS

DMLA – Servir – Informativo DMLA – Aracaju-SE 
DMLC-Revista Lion-Brasil-Sudeste-Santos-SP 

Aos Editores, os nossos agradecimentos pelas 
Publicações enviadas.

“SEMPRE PARA FRENTE, JAMAIS 
RETROCEDER”

Revista da ALECCE – Academia Leonística de Cultura do 
Ceará – Fortaleza-CE

LC-12-Leão do Vale-João Monlevade-MG; Liberdade em 
Destaque-Ipatinga-MG; O Leão de Cá...taguases – 
Cataguases-MG; O Leão de Aço – João Monlevade-MG; 
Leão Livre – Nanuque-MG

LC-2- O Leão da Cantareira - São Paulo-SP; 

LA-3- Centro-Avante – Recife-Centro-PE.

LC-3 –O Maestro-Campinas-SP; Leão Botucudo-
Botucatu-SP.
LC-6- BIG-Boletim Informativo da Governadoria-
Brodowski-SP; Leão de Brodowski – Brodowski-SP; O 
Ipiranga – Ribeirão Preto-SP.
LC-8- O Leão de Maria Chica-Penápolis-SP;Leão da 
Ilha–Ilha Solteira-SP.

LA-2 – Leão Capoeirista  – Salvador-BA;Informativo 
Leão do Centro-Salvador-BA.

LC-1 – O Leão Comprido – Rio de Janeiro-RJ.  

DMLA – Servir – Informativo DMLA – Aracaju-SE

LA-4-O Dente do Leão-Fortaleza-CE; 



– Passagem -

E as estrelas falam no silêncio... Elas nos reconhecem nas partículas que delas herdamos.

E no profundo silêncio que a noite envolve,

Espelhado num menino, envolto em simplicidade

Há mais vida, há mais organização do que suspeitamos.

E juntos, para lá vamos, compondo  o corpo de luz  do universo,

E ao longo das eras vimos traçando caminhos, carregando propósitos,  novos desafios que se abrem a mil 
possibilidades diante da vida, na macro dimensão do Ser...

E podemos todos nos reunir em Belém...É Natal!

Cada astro, cada estrela, cada lua, cada sol, cada um de nós... tem  seu lugar.

Façamos a caminhada das novas descobertas, sem medos.

A celebração do ser que em si traz,

Levando no peito o amor e nossas conquistas que reverberam nossas memórias

e que nasce ampliado no coração dos  homens...

Através da historia...

Aquietemo-nos... Ouçamos,  interior adentro, toda a beleza que se faz riqueza quando nos pomos a ouvir  o que 
diz o  coração. ..

Ouçamos nossas vibrações  pessoais...

O ser humano vê-se tocado por um sentimento do que é mais nobre de significados:

O universo está aí, bem dentro de ( você) , de nós...

E comungando talentos e dons anônimos, podemos todos  participar de cada cultura do mundo, se espalhando 
pelas cidades, vilas e vales, tribos e ilhas.

Seja esta a religião do século 21...transpondo mais um degrau da evolução ao encontro de uma novo estado de 
consciência.

Num sopro inspiramos a força que vem do cosmos, exalando  cuidado ,  investindo no delicado,  colaborando 
por um mundo melhor, num plano maior...

E acariciados pelos sentidos, ouçamos nossos sons, sintamos em cada movimento,  nossa luz irradiando a 
verdade, vibrando a energia que acolhe e soma fraternidade.

Feliz Natal! Feliz Ano Novo!

E se revelam todos os mistérios que buscamos entender, sem quase nunca compreender...

Desde a eternidade,  o trazemos  em nosso pulso evolucionário.
Algo novo, oculto, calmo, silencioso,  nasce da inteligência do coração.

Em ritos de passagem, de dentro pra fora vai se instalando uma revolução silenciosa e lenta numa conspiração 
global, espiritual, como se células se espalhassem em cada canto do Planeta em novas transformações.

Façamos mudanças, novos caminhos, nem sempre fáceis, ao encontro de novos olhares, iluminados de boa 
vontade e bondade  na construção do mundo novo em redes múltiplas de amor e solidariedade. Sem fronteiras, 

ricas de verdades límpidas, singelas, transparentes plantadas no coração maior de cada um.

Gaiô

E  harmonizados,  impregnados pelo Divino, vibremos em uníssono com a luz pela Paz, inspirando cada som, 
cada melodia, desta orquestra de dons  e talentos em celebração.

DM Maria Aparecida de Rezende Gaiofatto

 A Festa de Premiação, aconteceu no dia 29 de outubro, nas dependências do Centro 
Educacional SESI  344, Bairro da Lapa, com a presença de Diretores, Professores, alunos, 
pais de alunos e membros do Lions Clube.

- Uma Bicicleta, doada pelo CL Miguel Darahém Filho; Uma Bolsa de Estudos de Inglês de um ano, da Escola Wizard – 
Unidade Diederichsen, conseguida através do CL José Cesar Ricci; e Uma Caixa de Som Bluetooth, doada pelo CL 
Paulo Antonio Secaf.
 Durante a cerimônia, falaram as Diretoras Viviane e Sandra, enaltecendo o trabalho realizado pelo Lions 
Clube, através de uma parceria de 15 anos, a Presidente do Clube, Silvia Campos, o Secretário e Coordenador do 
Concurso, João Rodini Luiz, e o Diretor Social Juscelino Rodrigues Cardoso.

 De acordo com o julgamento dos cartazes, foram classificados os alunos participantes, Anna Júlia Jardim 
Mihara, Maria Clara de Aquino Berccelli e Pedro Henrique Oliveira Wenz, os quais receberam, respectivamente, os 
seguintes prêmios:

O Lions Clube de Ribeirão Preto-Centro, promoveu  pelo 25º ano consecutivo, o 
Concurso de Cartaz sobre a Paz de Lions Internacional. Cerca de 300 jovens 
estudantes, na faixa etária de 11 a 13 anos, pertencentes a Escolas do SESI – 

Regional de Ribeirão Preto, participaram do Certame, com o tema “Estamos todos 
conectados”.

CONCURSO DE CARTAZ SOBRE A PAZ 2021-2022
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10 DE OUTUBRO 

DIA INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES

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


