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ANO LEONÍSTICO 2014/2015
Lions Clube de Ribeirão Preto - Centro
Distrito LC-6

CÓDIGO DE ÉTICA DO LEÃO
Demonstrar fé nos méritos da minha profissão, esforçando-me para conseguir honrosa
reputação, mercê da Excelência dos meus serviços.
Lutar pelo êxito e pleitear toda remuneração ou lucro que, eqüitativa e justamente mereça,
recusando, porém, aqueles que possam acarretar diminuição da minha dignidade, devido a
vantagem injusta ou ação duvidosa.
Lembrar que, para ser bem sucedido nos negócios ou empreendimentos, não é necessário
destruir os dos outros. Ser leal com os clientes e sincero comigo mesmo.
Decidir contra mim mesmo, no caso de dúvida quanto ao direito ou a ética de meus atos perante
o meu próximo.
Praticar a amizade como um fim e não como um meio. Sustentar que a verdadeira amizade não é
o resultado de favores mutuamente prestados, dado que não requer retribuição, pois recebe
benefícios, com o mesmo espírito desinteressado com que os dá.
Ter sempre presente meus deveres de cidadão para com a minha localidade, meu Estado e meu
País, sendo-lhes constantemente leal em pensamentos, palavras e obras, dedicando-lhes,
desinteressadamente, meu tempo, meu trabalho e meus recursos.
Ajudar o próximo, consolando o aflito, fortalecendo o débil e socorrendo o necessitado.
Ser comedido na crítica e generoso no elogio; construir e não destruir.

PROPÓSITOS DOS LIONS CLUBES
Organizar, fundar e supervisionar clubes de serviços a serem chamados de Lions Clubes.
Coordenar as atividades e padronizar a administração de Lions Clubes.
Criar e fomentar um espírito de compreensão entre os povos da Terra.
Promover os princípios do bom governo e boa cidadania.
Interessar-se ativamente, pelo bem-estar cívico, cultural, social e moral da comunidade.
Unir os Clubes pelos laços de amizade, bom companheirismo e compreensão recíproca.
Promover um fórum para a livre discussão dos assuntos de interesse público, excetuando-se os
assuntos de ordem política e religiosa, os quais não devem ser discutidos pelos associados no
Clube.
Encorajar homens de mentalidade de serviço a servir suas comunidades sem recompensa
financeira pessoal, estimular a eficiência e promover elevado padrão de ética no comércio, na
indústria, nas profissões, nos serviços públicos e empreendimentos privados.

DECLARAÇÃO DE VISÃO E DE MISSÃO DE LIONS INTERNACIONAL
Visão – “Ser o líder global em serviços comunitários e humanitários”
Missão – “Dar poder aos voluntários para que possam servir suas comunidades e atender
suas necessidades humanas, fomentar a paz e promover a compreensão mundial através dos
Lions Clubes”.
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A Voz do Leão
50 Anos

Ano 4 - 1º de Julho de 1965 - N.o 32

NOVO PRESIDENTE
Para dirigir o Lions Clube de
Ribeirão Prêto, no ano leonístico
de 1965/1966, foi eleito o nosso
estimado companheiro Paulo
Queiroz Arruda, que é sócio
fundador do nosso Clube.
Trata-se de um elemento
lutador, capaz e que já exerceu
diversos cargos na Diretoria do
Clube e que, para a campanha do
Bloco Cirúrgico, conseguiu muitos
e valiosos donativos, fato êste que
demonstra o interêsse que vota
pelas nossas realizações.

Estamos no final de mais um Ano Leonístico. É
o momento para fazermos um balanço das atividades
desenvolvidas durante o período e refletirmos, com
sabedoria, sobre o planejamento para o ano vindouro.
Que seja exequível e condizente com as metas
estabelecidas.O Ano Leonístico tem o seu início no dia
1º de julho e término no dia 30 de junho do ano
seguinte.
Em nosso Clube, tivemos a despedida da diretoria comandada pelo casal
Carlos Antonio Brasil e Renata e a posse de novos dirigentes, sob a liderança de
Omar Nahas e Amelinha. O lema de Carlos Brasil foi“Servir com Amor,
Coragem e Determinação”, e assim ele exerceu o seu mandato e o fez muito bem,
auxiliado pela DM Renata e por todos do Clube. Deu continuidade aos trabalhos
de seus antecessores e agiu com galhardia e coragem, tanto nos bons momentos
como nos mais difíceis. Soube coordenar as atividades desenvolvidas e
valorizou o trabalho realizado pelos Companheiros e Domadoras, sempre no afã
de servir cada vez melhor a comunidade ribeirãopretana, com prioridade às
entidades e pessoas mais carentes, que tanto necessitam de nossa ajuda.
Omar Nahas, que assumiu a presidência sob forte emoção, anunciou logo
após ser empossado, que pretende promover o fortalecimento das relações entre
os Clubes, incentivar o trabalho voluntário, promover campanhas, expandir o
quadro associativo, dar sequência às Noites Italiana e do Sheik e realizar outras,
que forem viáveis. Tais manifestações são realmente bem-vindas e tudo indica
que será mais um ano de intensas realizações, em um clube que desenvolve, há
56 anos, um trabalho extraordinário e digno das tradições leonísticas.
Com a renovação dos cargos de liderança, que acontece anualmente, o
Movimento acolhe novas ideias e proporciona condições para que outras
contribuições venham efetivamente tornar o Leonismo mais forte, mais
exuberante e compatível com a grandeza que representa em todo o mundo. É
preciso renovar sempre o nosso compromisso de posse, o compromisso de
Servir. É deveras importante, que a comunidade leonística se una cada vez mais,
que todos sejam unidos – Omnes UnumSint - que se identifiquem realmente com
a filosofia de seu criador, Melvin Jones, e que cada um faça a sua parte e não
transfira para outros, aquilo que pode perfeitamente realizar. Como bem disse o
Presidente, CL Omar, “Nenhum de nós sozinho, por melhor que sejamos, é tão
bom quanto todos nós juntos, principalmente no exercício da
benemerência”.Que a força incontestável do leonismo, sirva de incentivo para a
realização de nosso trabalho.
CL João Rodini Luiz

 ditor
E

“Quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir além”
Ayrton Senna
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Conselho Diretor
DIRETORIA

DIRIGENTES LEONÍSTICOS

Presidente
Carlos Antonio Brasil
Rua Cerqueira César, 845 – Ap.51
14010-130 – Ribeirão Preto-SP
Ex-Presidente Imediato
Antonio Paulo Caliento
1º Vice-Presidente
Omar Nahas
2º Vice-Presidente
Marcelo Tamer Cardili
3º Vice-Presidente
José César Ricci
Secretário
João Rodini Luiz
Tesoureiro
Miguel Darahém Filho
Diretor Social
Omar Nahas
Diretor Social Adjunto
Toufic Elias
Diretor Animador
João Carlos Gaiofatto
Diretor de Associados(GMT)
José César Ricci
Diretor de Liderança (GLT)
João Rodini Luiz
Diretor de Patrimônio
José Mauro Antunes Pimenta
Diretores Vogais
Antonio Carlos Capela Novas
Paulo Antonio Secaf
Francisco Ricardo Montes
José Mauro Antunes Pimenta

Presidente Internacional
Joseph “Joe” Preston”
Presidente da Fundação Internacional
Barry J. Palmer
1º Vice-Presidente Internacional
Jitsuhiro Yamada
2º Vice-Presidente Internacional
Robert E. Corlew
Diretor Internacional – Área 3
Fábio de Almeida
Presidente do CG do DMLC
Antonio Lázaro Forti
Vice-Presidente do CG DMLC
Alvaro Moreira da Costa
Presidente da AGDL
Domingos Alves de Lima Neto
Governador do Distrito
Sebastião José de Oliveira Carvalho
Rua Libero Badaró,833
15900-000 – Taquaritinga-SP
1º Vice-Governador
José Mário Bazan
2º Vice-Governador
Sérgio David de Souza
Editor do Boletim
João Rodini Luiz
Rua Alvaro Paiva, 62
14020-360-Ribeirão Preto-SP
Telefones:(16)3237-4090/9-8145-4993
e-mail:jorodini@netsite.com.br
Tiragem: 300 exemplares

Endereço de Lions Internacional: 300 22nd Street – Oak Brook, Illinois 60523-8842 - USA

“Servir com Amor, Coragem e Determinação”

Lema de Trabalho
2014 / 2015

Reuniões Mensais
Assembléia: primeiras e terceiras segundas-feiras, às 20h30min
Diretoria: segundas e quartas segundas-feiras, às 20h30min
Local: Rua Aureliano Garcia de Oliveira, 281 – Nova Ribeirânia (Sede Própria)
14096-750 – RIBEIRÃO PRETO-SP

Abreviaturas usadas em Lions
IP
1VP
PIP
ID
PID
PCC

–
–
–
–
–
–

DG
PDG
CC
CL
CaL
CCLL

–
–
–
–
–
–

Presidente Internacional;
1º Vice-Presidente Internacional;
Ex-Presidente Internacional;
Diretor Internacional;
Ex-Diretor Internacional;
Ex-Presidente do Conselho de Governadores
do Distrito Múltiplo;
Governador de Distrito;
Ex-Governador de Distrito;
Presidente do Conselho de Governadores;
Companheiro Leão;
Companheira Leão;
Companheiros Leões;

CCaLL
DM
DDMM
CMJ
C.LEO
AL
DMLC
LCIF

–
–
–
–
–
–
–
–

Companheiras Leão;
Domadora;
Domadoras;
Companheiro de Melvin Jones;
Companheiro Leo;
Ano Leonístico;
Distrito Múltiplo LC.
Fundação Internacional de Lions Clubes
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Mensagem do
Casal Presidente
Um

tópico que desejamos
reforçar, neste final de mandato
leonístico, e que possa vir a somar como
um fator de valorização e crescimento do
Lions Clube, não apenas do qual fazemos
parte, mas assim como os demais que
passam por crises de crescimento e de
atuação nas comunidades em que estão
inseridos, é a sua atualização.
O mundo globalizado em que
vivemos, precisa estar conectado às
mudanças e atualizações constantes para
acompanhar todas as variáveis
tecnológicas e também sociais.
Mudanças em organizações são eventos
inevitáveis, frequentes e necessárias, e até
mesmo muito desejáveis, como fonte
propulsora de evolução e motivação de
desenvolvimento constante. Estas
condições de mudanças são ainda mais
acentuadas e de difícil gestão,quando se
trata de organizações sem fins lucrativos,
nas quais,geralmente, gestores não são
profissionais preparados para entender e

conduzir de maneira adequada as ações,
para assimilar as consequências,
provocadas pelas mudanças.
Para iniciar uma trajetória de
mudanças é necessário criar um
mecanismo certeiro que é a motivação
pessoal e organizacional. A motivação é
intrínseca, variando de acordo com cada
indivíduo. Assim, no ambiente de
trabalho, os fatores motivacionais,não
necessariamente, estão relacionados às
recompensas salariais. Nada diferente no
ambiente de prestação de serviços
voluntários, em que o grupo possa ser
motivado a buscar novos desafios,
através de força, dedicação e relação de
companheirismo. Relações interpessoais
e intrapessoais, bem como as
recompensas simbólicas, são estímulos
essenciais para que o grupo e seus
voluntários, perseverem na expectativa
de alcançar seu objetivo final. Mas, este
o b j e t i v o f i n a l t e m q u e s e r,
verdadeiramente, real.
A relação de companheirismo
estabelece também a melhoria do clima
organizacional,influenciando
diretamente na satisfação pelo trabalho
voluntário e desenvolvimento vertical e

lateral da
organização.
Mostrando-se
mais atuante e
real, implicará,
como resultado
de suas ações, a
conquista pelo
respeito e reconhecimento do meio
comunitário em que está atuando,
gerando mais e novos resultados em
resgate do bem viverão próximo menos
afortunado. Certamente, os resultados
positivos criarão novas possibilidades em
buscar novos conhecimentos,
proporcionando trocas de experiências
com outros grupos atuantes e a grande
oportunidade de expressão de ideias,
criando assim, mais motivação e mais
oportunidades de mudanças.
Agora, é preciso repensar.
Repensar para um bem comum. Repensar
para uma melhoria organizacional.
Repensar para agir, para mudar, para
melhorar e voltar a crescer.

“Nós servimos!”
CL Carlos Antonio Brasil e DM Renata

“Quando não se pode fazer tudo o que se deve, deve-se fazer tudo o que se pode”
Santo Agostinho


O Tempo e o Leonismo
O tempo passou a reger a nossa vida! Antigamente
tão amplo e hoje tão exíguo, faz com que nunca o tenhamos
para nada. Por menores que sejam as responsabilidades do
lar, do trabalho, do convívio com familiares e amigos, é ele,
o tempo, o grande empecilho para a realização de nossas
tarefas. E isto também se transporta para os Clubes de
Serviço. As pessoas que contatamos para fazerem parte da
família leonística e declinam do convite, incluem a falta de
tempo como seu principal motivo. Daí, a dificuldade de
encontrar pessoas que possam dar um pouquinho de si, em
favor do próximo. Claro que outras situações também
devem ser colocadas como: “nunca antes na história deste
país”, a vida esteve tão difícil no aspecto financeiro que,
somado à falta de tempo, ao cansaço físico e às
responsabilidades familiares e profissionais, nos afastam
cada vez mais do SERVIR.
Um Clube de Serviço como o nosso, onde nossas
famílias se congregam é, na verdade, um grande encontro de
amigos. E é deste encontro, do qual participam Leões,
Domadoras e Voluntárias, que grandes e pequenos atos são
revertidos em favor das pessoas mais carentes.
Essas colocações me fazem refletir sobre cada um de
nós, mas no dia de hoje, em especial, ao casal Carlos e
Renata. Profissionais liberais, com seu tempo totalmente
tomado, dispuseram-se, durante este Ano Leonístico que
ora se encerra, a abraçar mais uma vez a Presidência do
Lions Clube de Ribeirão Preto-Centro, com muita

dignidade e dinamismo. Carlos e Renata fizeram uma
grande gestão. Tiveram, além do oferecimento de seu
trabalho e do coração generoso, o bolso aberto. Não se mede
a grandiosidade do Clube pelo saldo em sua Conta
Atividade, mas pelo número de vezes que este saldo é
colocado à disposição de todas as solicitações, o que
fizeram com grande desprendimento. Saldo em Conta
Atividade só serve para doações. A vocês, em nome do
Clube, a nossa eterna gratidão!
Ao mesmo tempo em que nos despedimos de Carlos e
Renata, conseguimos encontrar, com o sorriso aberto e seu
grande coração, um outro casal disposto a assumir os
destinos do nosso Clube. Casal intimamente ligado às
causas sociais, que vem não só para agregar, mas também
para manter e prosperar as nossas conquistas. Omar e
Amelinha, que hoje tomam posse, estão providos de todos
os requisitos necessários para comandar, durante este novo
Ano Leonístico, o nosso Lions Clube. Que vocês, como
seus antecessores e sucessores, não se esqueçam de que, a
partir de agora, tem em suas mãos um Clube de Serviço que
deve ser capaz de consolar o aflito, fortalecer o débil e
socorrer o necessitado. Que possam ser generosos e que
possam construir. E que o Tempo que hoje nos faz tanta
falta, possa ser testemunha de um Ano de muito sucesso e de
muitas realizações. Contem com cada um de nós e que Deus
os ajude em sua missão!
Em Tempo: O Tempo para esses dois queridos casais
não os impediu de praticar o Leonismo.
CL Paulo Antonio Secaf
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Noticias
NOITE DO SHEIK

Domadoras, o sucesso se manteve e é,
inegavelmente, o prenúncio de outro
importante acontecimento beneficente –
a “III Noite Italiana” – programada para
o mês de setembro de 2015, o que faz jus
ao lema de Lions Internacional – “Nós
Servimos”.

HOMENAGEM ÁS MÃES
A tradicional Assembléia Festiva
em comemoração ao Dia das Mães,

A tradição foi mantida! Sábado,
23 de maio de 2015, aconteceu a XXIII
Noite do Sheik – Festa beneficente
promovida pelo Clube, em prol de várias
entidades de assistência social, em
Ribeirão Preto.Uma bonita homenagem
foi prestada às famílias oriundas do
Oriente Médio - descendentes de
libaneses, sírios, palestinos – com
destaque inclusive para as atividades

que desenvolvem no comércio, indústria
e agricultura, da região. Além da arte e
da culinária, informações culturais
sobre aspectos interessantes de vários
países de língua árabe, foram também
lembrados, através de um bonito folder,
artisticamente elaborado pelo CL
Antonio Douglas Zapolla, um
incansável batalhador pelas causas do
Leonismo. A bonita dança do ventre,
através de uma exuberante apresentação
de dançarinas ribeirãopretanas,
encantou freneticamente as 250 pessoas
presentes ao evento. Após o delicioso
jantar, sob o comando do mestre
Osvaldo, brindes oferecidos por
empresas amigas do Lions, foram
sorteados entre os presentes. Graças ao
trabalho conjunto dos Companheiros e

carinhosamente preparada pela diretoria
social – leia-se CL Omar Nahas e DM
Amelinha - foi realizada no dia 17 de
maio de 2015 – domingo – na aprazível
Chácara do CL Antonio Paulo Caliento e
CaL Daisy. O evento contou com
expressiva participação de
Companheiros, Domadoras, familiares
e convidados. Uma singela homenagem

foi prestada às Mães presentes, em
reconhecimento ao significativo
trabalho que desenvolvem e pela
importância que representam para as
atividades leonísticas. O Diretor Social
Omar, fez uma bonita saudação às
homenageadas, e pediu, posteriormente,
que a DM Amelinha fizesse a entrega de
uma estola para cada Mãe. A presença do
CL Franz Brieger, o mais antigo
associado do Clube, acompanhado da
DM Sylvia e familiares, foi muito
festejado pelos Leões e Domadoras.

CL OMAR NAHAS ASSUME
PRESIDÊNCIA
Em clima de festa e de intenso
companheirismo, com presença
marcante de companheiros, domadoras,
convidados e participação especial das
voluntárias amigas do Lions, foi
realizada no Salão de Eventos do Hotel
Nacional Inn, no dia 12 de junho,
Assembléia presidida pelo CL Carlos
Antonio Brasil, quando ocorreu a posse

da Diretoria para o Ano Leonístico
2015/2016, sob a presidência do casal
CL Omar Nahas e DM Amelinha. Após
a entrega de pins aos associados que
tiveram 100% de frequência, durante o
ano, houve a entrega solene da comenda
Melvin Jones, aos companheiros José
Mauro Antunes Pimenta e Paulo
Antonio Secaf. O ato foi conduzido pelo
PDG CL Antonio Paulo Caliento, que
fez uma explanação sobre o significado
do honroso título, concedido por Lions
Internacional. José Mauro e Paulo
Secaf, emocionados, agradeceram a
honraria e estenderam a homenagem às
suas esposas, DM Regina e DM Lucila,
respectivamente. Em seguida, houve a
solenidade de posse, entrega de
presentes e saudações feitas, pelo CL
Paulo Antonio Secaf, em nome do
Clube, e pelo PDG CL Manoel da Rocha
Freitas, em nome dos dirigentes e clubes
visitantes. O presidente Omar, deu
posse à nova diretoria e, em
pronunciamento emocionante,
enfatizou seu comprometimento com o
cargo assumido e disse ainda que sua
gestão deverá ser marcada pela
tolerância, respeito e serviço. Antes das
palavras finais, por parte do Presidente
Carlos Brasil, a DM Renata Brasil,
apresentou um profundo agradecimento
às Domadoras e às voluntárias amigas
do Lions, pelo importante trabalho
voluntário que realizam e presenteou a
equipe de costura, com grande
quantidade de material necessário para a
continuidade dessa tradicional
atividade leonística. Em um gesto de
gratidão, as voluntárias, convidadas
especiais para a Assembléia, foram
presenteadas pela Diretoria Social.
Após o encerramento da parte
protocolar, foi servido um delicioso
jantar, em ambiente fraterno, de
amizade e muita alegria.

CONVENÇÃO EM
ORLÂNDIA
Com a participação de cerca de
600 convencionais, realizou-se na
bonita cidade de Orlândia, nos dias 25 e
26 de abril, sob os auspícios do Lions
Clube daquela cidade, a XVI
Convenção do Distrito LC-6. Durante o
evento, foram eleitos os companheiros
José Mário Bazan, do Lions Clube de
Ribeirão Preto-Jardim Paulista, para
governador, Sérgio David de Souza, do
Lions Clube de Neves Paulista, para 1º
Vice-Governador, e Luiz Antonio
Chiquetto, do Lions Clube de
Votuporanga-Brisas Suaves, 2º ViceGovernador do distrito. Nossos
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parabéns aos organizadores do evento e,
em especial, ao Diretor da Convenção,
CL Mário de Andrade Freitas.

DISTRITO MÚLTIPLO LC
Durante o período de 28 a 30 de
maio de 2015, realizou-se na cidade de
Águas de Lindóia-SP, a XVI Convenção
do Distrito Múltiplo LC. Na ocasião,
foram eleitos: Presidente do DMLC,
PDG CaL Vilma Raid Fernandes; 1º
Vice-Presidente, PDG CL Wilson R.
Pinto Rodrigues; 2º Vice-Presidente,
PDG CaL Francisca Talarico; Diretor
Internacional 2015/2016, PDG CL
Manoel Messias Mello

LIONS INTERNATIONAL
Durante o período de 26 a 30 de
junho, será realizada em Honolulu,
Havaí, a 98ª. Convenção Internacional
do Lions, com uma participação
aproximada de 25.000 associados,
provenientes de mais de 120 países. É a
quarta vez que Lions Internacional
realiza a sua convenção em Honolulu.
De acordo com a programação,
destacamos,o tradicional Desfile das
Nações, com 10.000 participantes,
muitos com trajes típicos, que
marcharão junto às bandas e carros
alegóricos; Apresentação dos jovens
vencedores
do 27º Concurso

Internacional de Cartaz sobre a Paz e do
Concurso de Redação “Nosso Mundo,
Nosso Futuro”, para os alunos cegos e
deficientes visuais; Uma cerimônia
festiva das bandeiras de todas as nações
leonísticas do mundo; Entrega do
Prêmio Humanitário do Lions de 2015, a
mais alta honraria da Associação , a
Carolyn Miles, Presidente da
Organização SavetheChildren. O
prêmio inclui um subsidio de US$
250.000,00 da Fundação Lions,
destinado ao prosseguimento de
atividades humanitárias. Entre os
ganhadores anteriores deste prêmio,
incluem o compositor e cantor David
Foster, o ex-presidente dos Estados
Unidos, Jimmy Carter e Madre Teresa
de Calcutá.No dia 30 de junho acontece
a eleição do Dr. Jitsuhiro Yamada de
Minokamo, Gifu, Japão, como
Presidente da Associação Internacional
de Lions Clubes – Ano Leonístico
2015/2016.

PROGRAMA DE LEITURA
O Programa de Atividade de
Leitura é um compromisso de 10 anos
para aumentar as taxas de leitura e de
alfabetização. É uma chamada à ação
para todos os Lions Clubes ao redor do
mundo, para organizarem projetos e
atividades de serviços que ressaltem a
importância da leitura e abordem

necessidades específicas relacionadas à
alfabetização dentro das comunidades.
Muitos Clubes já deram grandes passos
para preencher as lacunas que existem
na área de alfabetização e educação. Um
dos exemplos a seguir é o do Lions
Clube do Centro de Tucson, no Arizona,
EUA. O Clube promove a importância
de pais e filhos lerem juntos, enquanto
aborda a necessidade de uma visão
saudável. Eles doam livros junto com
exames de visão gratuito para pais e
filhos.

TRABALHO DO LIONS NO
NEPAL
Um mês após o terremoto de 7,8
de magnitude ter atingido o Nepal,
deixando mais de 8.000 mortos e
milhares de pessoas desalojadas, os
Leões do Nepal ainda estão trabalhando
incansavelmente para providenciar
ajuda. Graças à generosidade dos Leões
em âmbito global, a Fundação Lions
conseguiu mobilizar mais de
US$400.000,00 em subsídios e doações
para os trabalhos de recuperação a curto
e longo prazo. Os Leões daquele país
continuam priorizando as necessidades
da população local, à frente de suas
próprias necessidades, permanecendo
no local durante o tempo que for preciso
para reconstruir.

“Nunca se ache demais, pois tudo o que é demais sobra, tudo o que sobra, é resto, e tudo o que é resto, vai para o lixo”.

NOTA DE FALECIMENTO

O FALECIMENTO DO CL MESQUITA

 Faleceu no
dia 3 de junho,
em Ribeirão
Preto, o médico
Luiz Carlos
Bianchi, 85
anos. Pertenceu
ao nosso Lions,
por mais de 20
anos. Ingressou
no Clube, no dia 29 de março de
1965 e ocupou a presidência
durante o Ano Leonístico 69/70.
Casado com a Sra. Vera Bianchi,
deixou filhos e netos. Membros do
Clube estiveram presentes no
velório e funeral. Apresentaram à
esposa e filhos, os sentimentos da
família leonística.

Foi com tristeza que recebemos a notícia do
falecimento de nosso querido amigo e companheiro
Nelson de Carvalho Mesquita,ex-presidente do
Conselho Nacional de Governadores- AL 1980/1981
e padrinho dos editores de publicações leonísticas do
Distrito LC-1. Faleceu no Rio de Janeiro, no dia 1º de
abril de 2015, com 99 anos de idade. Era um dos mais
antigos destinatários de nosso Boletim/Revista “A
Voz do Leão” e nunca deixou de enviar carta
acusando recebimento, com comentários a respeito da
publicação. A última que recebeu – edição nº 219 - foi
justamente quando transcrevemos uma interessante entrevista por ele
concedida à Revista “Lion Brasil-Sudeste – nº 85. Em correspondência, de
19 de janeiro de 2015, agradeceu pela transcrição da entrevista e, como não
poderia deixar de ser, fez comentários sobre os assuntos enfocados. Como
homenagem ao Mesquita, um guerreiro, que viveu Lions intensamente,
durante mais de 50 anos – ingressou no Movimento em 19 de outubro de
1964 – expressamos neste espaço o que ele mesmo expressou quando
morreu o nosso querido companheiro Mário Marcos Pompeu de Araújo –
Marico: Mesquita, “você transpôs a névoa da matéria e se encontra na
plenitude da luz eterna, absorvido pelo encanto de Deus, de tudo pelo que
sua alma ansiava na expressão de sua infinita beleza”.

“Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé”
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Assembléia Festiva de Posse da Diretoria

Carlos Brasil, Omar Nahas e componentes
da mesa diretiva

Grupo de participantes
da Assembléia

Amelinha, Deise, Toufic Elias
e Omar Nahas

Carlos Brasil, Daisy Caliento
e Renata Brasil

Mirna Cândia, Amelinha Nahas
e Yolanda Rodini

Francisco Montes, Douglas Zapolla,
César Ricci e Vera

Toufic Elias, Deise, Cristina,
Pedro Além e Miguel Darahém

Mirna e Raphael Cândia

Douglas, Toufic, Omar e John Pearce

Manoel da Rocha Freitas, Paulo Caliento,
Daisy e Celinha

João Batista de Campos
e Vera Maria

Caliento, Daisy, Miguel, Cristina, Deise Elias,
Pedro, Terezinha e Yolanda Rodini
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Assembléia Festiva de Posse da Diretoria

César Ricci, Vera, João Batista,
Vera Maria e Marinês Montes
Osvaldecir Roque, Lurdes, Nadir
e Antonio Domingos Andriani

Amelinha e Omar Nahas

César Ricci e Vera

João Rodini e Yolanda

Regina e José Mauro Pimenta
Grupo de Domadoras

Lucila e Paulo Secaf

Omar Nahas e Carlos Brasil

Omar Nahas

Paulo Secaf ao saudar os presidentes
Carlos Brasil e Omar Nahas

Renata, Marcelo Cardili, Omar, Amelinha, Antonio Ricardo e Ana Paula
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Variedades
HUMOR
Joãozinho na delegacia
Joãozinho foi preso. Na delegacia ele disse:
Me soltem, senão vou chamar meu irmão da
Assembléia de Brasília, minha irmã
promotora e meu pai procurador! Então ele
foi solto. Quando já estava no portão de
saída, um policial perguntou: Joãozinho,
explica-me essa história dos seus parentes? E Joãozinho
respondeu: É que meu irmão é da Assembléia de Deus, minha
irmã é promotora da Avon e meu pai é procurador de emprego.
Deficiente Auditivo–O médico atende o paciente idoso e
milionário, que estava usando um revolucionário aparelho de
audição e pergunta:
- E aí, seu Almeida, está gostando do aparelho?
- É muito bom! Respondeu o velhinho.
- E a família, gostou? Pergunta o médico.
- Não contei para ninguém ainda, mas já mudei o meu
testamento três vezes!
Jóias da Aposentadoria – Duas senhoras idosas, estavam
tomando o café da manhã em uma confeitaria.
Ethel notou alguma coisa engraçada na orelha de Mabel e
disse:
- Mabel, você sabe que está com um supositório na sua orelha
esquerda?
Mabel respondeu:
- Eu tenho um supositório na minha orelha? Ela o puxou, olhou
para o supositório e então disse:
- Ethel, estou feliz que você tenha visto! Agora eu acho que sei
onde encontrar o meu aparelho auditivo.
CL João Gaiofatto

É BOM LEMBRAR...
É bom lembrar que Mário de Andrade (18931945), é um dos nomes mais destacados não apenas da
literatura, mas da cultura brasileira do século XX, tendo
liderado a marcante e simbólica Semana da Arte Moderna
de 1922.O escritor, que manteve uma rivalidade histórica
com Oswald de Andrade, foi homem de muitas faces,
dimensões e significados, como ele mesmo se definiu num
dos poemas do livro “Remate de Males”. Nasceu em São
Paulo, estudou música, foi professor de piano, compositor,
pesquisador (interessava-se pelas várias manifestações
artísticas), estudou e escreveu sobre folclore, pintura, além
de ter sido crítico de arte em jornais e revistas. Em 1922,
publicou “Paulicéia Desvairada”, obra que na época
agradou aos modernistas porque destruía os padrões
literários vigentes e propunha uma nova linguagem
poética. Publicou ainda, entre outros, “Amar, Verbo
Intransitivo”, “Primeiro de Maio” e “Macunaíma”,
considerada a obra mais importante da primeira fase
modernista. Chamou essa obra de rapsódia (composição
que envolve uma variedade de motivos populares).

CIDADANIA
Como prevenir com a Venda do seu Veículo

O

medo tomou conta daquela cidade, notadamente no
Jardim dos Lírios, bairro populoso e carente. Donas de casas,
estudantes e trabalhadoras tinham receio em andar sozinhas.
Afinal, nos últimos vinte dias, já havia ocorrido cinco estupros,
sendo o sexto, não consumado, com o depoimento convicto pela
vítima e o relato aos policiais, da marca, modelo e a placa do
veículo do condutor e possível estuprador. Rapidamente, as
autoridades policiais, mediante a placa do veículo, chegaram até
o endereço do proprietário, um rapaz casado há pouco mais de
três anos, com um filho de dois anos e a esposa grávida de outro,
morador em um bairro distante daquele onde ocorreram os
estupros. Ato contínuo, na frente de seus familiares e vizinhos, o
rapaz foi levado à Delegacia, onde a Imprensa já o aguardava,
além de várias pessoas, que clamavam por justiça. Clamavam
pela pré-condenação de um homem honesto e trabalhador,
exemplar pai de família, que apenas vendeu seu carro, o mesmo
Gol que ora assustava as pessoas do Jardim dos Lírios, e que não
tomou as devidas cautelas pela comunicação da venda do
veículo, a partir do reconhecimento de firma feito em cartório.

Como meio de defesa, o rapaz, o delegado e parte da
imprensa, foram ao cartório do bairro, cartório onde ele procedeu
a transferência do seu veículo para uma terceira pessoa. Mas
porque ir até o cartório? Como o cartório poderia ajudá-lo? Quais
cautelas ele deixou de tomar?

Passemos agora a nossa orientação: É imprescindível pela
segurança das partes, que toda venda de veículo, seja carro,
moto, caminhão, ônibus, entre outros, seja precedida pelo
preenchimento do Documento Único de Transferência (DUT).
Além dos dados de identificação, também deve ser preenchido o
valor de venda e a data que o veículo fora entregue ao novo
comprador. Com o documento preenchido, vendedor e
comprador vão ao cartório, com seus documentos e assinam o
DUT na presença do Oficial/Tabelião, onde é aposto o
reconhecimento de suas firmas por autenticidade. O
reconhecimento de firma nessa modalidade, também se dá pelo
fato de que é necessário o preenchimento do Livro de Termo de
Comparecimento, que também será assinado pelas mesmas
partes, historiando em resumo, os dados daquela transação. Por
fim, orienta-se ainda que se extraia uma cópia autenticada do
DUT devidamente preenchido e com a firma reconhecida, e que
se comunique a venda, no prazo de trinta dias, ao órgão
competente do trânsito, em conformidade com o artigo 134 do
Código de Trânsito Brasileiro.

Pois bem, voltemos ao caso. O rapaz, pré-condenado
como estuprador, voltava ao cartório justamente para provar a
sua inocência, a partir da expedição da certidão notarial do
Termo de Comparecimento, certidão essa que provaria que
vendeu seu carro há quase um ano para uma outra pessoa (que
passaria a ser investigada a partir daquele momento). Se o rapaz
tivesse tirado a cópia autenticada e comunicado a venda ao Órgão
de Trânsito, teria o comprovante de comunicação. Por
conseguinte, a autoridade policial, ao acessar o Banco de Dados
dos Veículos, verificaria de que aquele veículo, já não pertencia
ao rapaz suspeito, traçando desde então, outra linha de
investigação.

Portanto, não deixe de se acautelar, fazendo a
transferência do seu veículo de forma segura, em cartório,
exigindo a presença das partes e extraia ao menos uma cópia
autenticada desse documento e apresente ao Órgão de Trânsito
para comunicar a venda.(A história acima, baseada em fatos
reais, aconteceu em cartório de uma grande cidade do interior
paulista e foi presenciada pelo autor desta matéria).

Fernando Marchesan Rodini Luiz

“Sofremos demasiado pelo pouco que nos falta e alegramo-nos pouco pelo muito que temos”
W.Shakespeare
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Lions Lens e
Centros de Visão

AÇÕES SOBRE VISÃO

Estima-se, pela Organização
Mundial de Saúde, que mais de 158
milhões de pessoas no mundo, são
deficientes visuais e 8 milhões são cegas,
devido a erro de refração não corrigido.
Na maioria dos casos, os erros de
refração podem ser facilmente
corrigidos com o uso de óculos, lentes de contato ou cirurgia. As pessoas que
não têm acesso ou não podem pagar o tratamento de erro de refração, acabam
tendo a visão cada vez mais deteriorada.
A Fundação Lions, sempre voltada para o atendimento aos
deficientes visuais, está realizando uma nova parceria com a
EssilorInternational, para atender pessoas carentes que necessitam de cuidados
com os olhos. Através dessa parceria, a EssilorInternational, a maior fabricante
do mundo de lentes oftálmicas, está trabalhando juntamente com Lions
Internacional para desenvolver tal material, com qualidade e baixo custo, para
esse trabalho humanitário do Lions,realizado internacionalmente. Isso
permitirá aos Leões, reduzir o custo de prestação de serviços de refração, e
atender um maior número de pessoas. O Programa, denominado Lens Lions
está sendo testado em vários projetos de tratamento de erro de refração na África
e nos Estados Unidos.
Através do programa SighFirst – A Visão em primeiro lugar –
Centros de Visão do Lions serão estabelecidos, no sentido de desenvolver a
capacidade ótica e a prestação de serviços, em erros de refração, para um seleto
número de países africanos. AEssilorInternational irá inclusive, fornecer
recursos técnicos para o desenvolvimento de infraestrutura, através de
equipamentos, materiais, treinamento óptico e de gestão, conforme o caso.
Além disso, a EssilorInternational está trabalhando com o Centro de
Reciclagem Leonístico New Jersey e o Medico-Lions Clubs da França, para a
determinação de práticas eficazes e respeitadoras do meio ambiente. Isto irá
melhorar a eficiência e a sustentabilidade dos Centros e dinamizará as melhores
práticas de reciclagem.
Fonte: Fundação Lions

Correspondências
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:
PCC CL Aurélio Pires – Salvador-BA
PDG CL Alcides Viotto – Franca-SP
PDG CaLAna Maria de Barros– Monte Alto-SP
PDG CL Eládio Arroyo Martins – São José do Rio Preto-SP
CL Jair Alves Pinto – Itapira-SP
CL Nelson Jimenes – Catanduva-SP
CaLOlga Dágola Coimbra – Marilia-SP
CL Glauber Gomes da Silva – Votuporanga-SP
CLRubson Januário – Ribeirão Preto-SP
CL José Francisco Torqui – São João da Boa Vista-SP
DMRegina Botura Pimenta – Ribeirão Preto-SP
Cezar Augusto Batista – Ribeirão Preto-SP
Luciano Rodrigues da Cunha – Ribeirão Preto-SP

EQUIPE GLOBAL DE
AUMENTO DE SÓCIOS
Os membros da Equipe
Global de Aumento de Sócios
(GMT) e a Equipe de Liderança
Global (GLT) trabalham juntos
para gerar aumento de sócios por
meio de serviços e
comprometimento, e também para
apoiar lideres atuais e identificar
futuros líderes. As duas equipes
operam como estruturas paralelas
e são conectadas e coordenadas
em nível internacional por um
Conselho Executivo. O Conselho
Executivo da GMT/GLT é
liderado pelo presidente
internacional, com a supervisão e
orientação do primeiro e segundo
vice-presidentes internacionais
oferecendo orientação à GMT e à
GLT, respectivamente. A GMT e a
GLT são apoiadas ainda por dois
coordenadores internacionais e
um comitê de operações conjuntas
composto pelos presidentes do
Comitê de Aumento de Sócios,
Comitê de Liderança e Comitê de
Serviços a Distrito e Clubes, bem
como por uma equipe de lideres de
áreas jurisdicionais nomeados.

Lidio Alves de Lima – São Carlos-SP
Regina Salomão – São Paulo-SP
CC CL Epifânio Menezes de Oliveira– Coordenador do 41º
Concurso Nacional de Publicações Leonísticas – FortalezaCE, enviou-nos e-mail com informações sobre a realização do
24º Encontro Nacional de Editores e solenidade de premiação
dos vencedores do certame, no dia 22 de agosto de 2015, nas
dependências do Hotel Oásis Atlântico Fortaleza, na capital
cearence..
CL Rolmes Medeiros de Carvalho– Ex-Editor de Boletim
Leonístico – Recife-PE, presenteou-nos mais uma vez, com
Publicação de sua autoria intitulada “Eu Quero Ser Eu
Mesmo, Mais uma Vez”.
Ao estimado amigo Rolmes, o nosso MUITO OBRIGADO
por mais essa gentileza.

“O pessimista é uma pessoa que, podendo escolher entre dois males, prefere ambos”

Oscar Wilde
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MEIO AMBIENTE
“Laudato si”

A

nova Encíclica do Papa
Francisco, intitulada “Laudato si”, trata de
questões relacionadas à ecologia e ao pleno
desenvolvimento do gênero humano.
Olhando as suas 187 páginas, o Santo Padre
propõe uma ecologia integral, que
incorpore claramente as dimensões
humanas e sociais, inseparavelmente
vinculadas com a situação ambiental. Nesta
perspectiva, o Pontífice convida a
empreender um diálogo honesto em todos
os níveis da vida social, facilitando
processos de tomada de decisão
transparentes. E lembra que nenhum projeto
pode ser eficaz se não for animado por uma
consciência formada e responsável,
sugerindo princípios para crescer nesse

sentido a nível educacional, espiritual,
eclesial, político e teológico.
O Papa inspira-se no “Cântico
das Criaturas” de São Francisco de Assis,
para recordar que a terra “se pode
comparar ora a uma irmã, com quem
partilhamos a existência, ora a uma mãe,
que nos acolhe nos seus braços”. Esta terra
agora, está maltratada e saqueada e
ouvem-se os gemidos dos abandonados do
mundo, escreve o Papa.É preciso uma
conversão ecológica, uma mudança de
rumo, para que o homem assuma a
responsabilidade de um compromisso
para o cuidado da casa comum. Um
compromisso para erradicar a miséria e
promover a igualdade de acesso para
todos, aos recursos do planeta.
A Encíclica faz, assim, um
diagnóstico minucioso dos males do
planeta: poluição, mudanças climáticas,
desaparecimento da biodiversidade,
débito ecológico entre o Norte e o Sul do
mundo, predomínio da tecnocracia e da
finança que leva a salvar os bancos em
detrimento da população, propriedade
privada não subordinada ao destino
universal dos bens. Sobre tudo isto, parece
prevalecer uma cultura do descartável, usa
e deita fora, algo que leva a explorar as

crianças, a abandonar os idosos, a reduzir os
outros à escravidão, a praticar o comércio
dos diamantes de sangue. É a mesma lógica
de muitas máfias, escreve o Papa. Perante
isto, podemos ler na Encíclica, é necessária
uma revolução cultural corajosa que
mantenha em primeiro plano o valor e a
tutela de cada vida humana, porque a defesa
da natureza não é compatível com a
justificação do aborto e cada mal trato a uma
criatura é contrário à dignidade humana. O
Santo Padre pede diálogo entre política e
economia e a nível internacional não poupa
um juízo severo aos líderes mundiais,
relativamente à falta de decisões políticas a
nível ambiental e propõe uma nova
economia mais atenta à ética.
A Encíclica sublinha que se deve
investir na formação para uma ecologia
integral, para compreender que o ambiente é
um dom de Deus, uma herança comum que
se deve administrar e não destruir. E bastam
pequenos gestos quotidianos: fazer o
recolhimento diferenciado dos lixos, não
desperdiçar água e alimentos, apagar luzes
inúteis, agasalhar-se um pouco mais em vez
de acender o aquecimento. Desta forma,
poderemos sentir que temos uma
responsabilidade para com os outros e o
mundo e que vale a pena sermos bons e
honestos.

“Que tipo de mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos, às crianças que estão a crescer?”.
Papa Francisco

Saúde
Depressão pós-parto
também atinge os homens

M

esmo que tudo tenha corrido
como planejado durante a gestação e o
nascimento do bebê, não é incomum ver
mães sofrendo depois que o filho chega em
casa. É a depressão pós-parto, que atinge
boa parte das mulheres que deram à luz,
devido principalmente a questões
hormonais. Há estudos que indicam que até
60% delas sofram desse mal, em maior ou
menor intensidade. Entretanto, uma
pesquisa divulgada no Reino Unido revela
algo que pode surpreender muita gente:
pelo menos um em cada cinco homens
também sofre com a depressão pós-parto. O
estudo foi publicado pelo Conselho de
Pesquisa Médica do país europeu. Segundo
os médicos responsáveis pelo

levantamento, as preocupações masculinas
ligadas à ansiedade quanto ao futuro da
criação, o aumento da responsabilidade e a
necessidade de apoio à esposa ou
companheira estão no cerne da origem do
problema.
A psicóloga Ana Kernkraut, do
Hospital Israelita Albert Einsten, de São
Paulo, afirma que a depressão pós-parto
masculina é identificada já a partir das últimas
semanas da gestação. Depois do nascimento,
o problema tende a permanecer durante todo o
primeiro ano de vida da criança. “Na maioria
dos casos acontece um agravamento da
situação entre o terceiro e o sexto mês de vida
do bebê.Isso tem muito a ver com a
convivência e com a nova relação familiar
estabelecida, além da rotina da criança, com a
obrigação de acordar à noite para cuidar dela,
maior número de tarefas em casa, tudo isso
em paralelo com os compromissos
profissionais”, explica Ana. Os principais
sintomas apresentados por homens que têm
depressão pós-parto são tristeza, falta de
vontade de se relacionar com outras pessoas,
falta de apetite, irritabilidade e dificuldade de
relacionamento com a criança, o que pode ser
confundido até com uma rejeição a ela.
Quando há suspeita da doença, um
psicólogo deve ser consultado. Depois da
avaliação, cada caso terá seu tratamento
adequado. Para algumas pessoas pode ser
necessária a introdução de remédios. Com
outras, o tratamento é feito com apoio

psicológico. A psicóloga lembra que a forma
de relacionamento entre homem e mulher
também muda quando eles se tornam pai e
mãe, já que o núcleo familiar passa a contar
com, pelo menos, mais uma pessoa quando há
o nascimento. O problema é um pouco maior
no nascimento do primeiro filho do casal. Pais
jovens – até 24 anos – e que já tiveram
depressão anteriormente também têm mais
propensão a apresentar o problema, de acordo
com o estudo britânico. “Nesse período as
mulheres geralmente têm a atenção voltada
principalmente para a criança. Para não haver
problemas, o casal vai precisar ter maturidade
para deixar para trás essa fase de acomodação.
Os homens cujas esposas têm depressão pósparto podem ter agravamento do problema”,
relata.
As mulheres, claro, também devem
ficar atentas ao risco de terem depressão pósparto. A psicóloga MárciaFerreira Rodrigues,
do hospital San Paolo, na capital paulista,
lembra que os sintomas para elas são um
pouco diferentes. Insônia, temor de machucar
a criança, diminuição da libido, ideias
obsessivas e falta de energia são alguns deles.
E é possível evitar que a depressão chegue. “A
melhor maneira de prevenir a doença é a
intervenção precoce, ou seja, ficar de olho
naquelas mulheres que já tiveram quadros
depressivos anteriormente, pois existe a
possibilidade de repetição”, alerta.

Fonte: PREVI
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QUE DEUS NOS AJUDE!
Como é bom e prazeroso a presença
de todos vocês. Não avaliam a grandeza de
nossa alegria. Obrigado!
Quando fui convidado para assumir
esse honroso cargo, temia em não ter as
aptidões necessárias, pois, não só há muito
e m a p r e n d e r, c o m o t a m b é m e m
familiarizar-me com as normas e
regulamentos de Lions Internacional. Faltame talvez, jogo de cintura, pois não sou um
bom político, e, por vezes,
involuntariamente, acabo “pisando na
bola”. Ainda bem que uma das muitas
características dos Companheiros é a
tolerância. Mas! Como tudo tem um “mas”,
lembrei-me de um diálogo com o CL Paulo
Secaf e cheguei à conclusão que para dirigir
um clube “redondinho” como o nosso, basta
seguir os exemplos de nossos antecessores.
Vontade não nos falta!
Nestes anos de convivência,
puderam notar e gravar as minhas
características, ora ameno, ora um tanto
quanto austero. E mesmo assim,
outorgaram-me a Presidência. Oxalá, não
se arrependam!
O nosso objetivo, é o fortalecimento
das relações entre nossos Clubes, incentivo
ao trabalho voluntário, promover
campanhas, expansão do quadro
associativo e dar sequência às Noites
Italiana, do Sheik e de outras que nos forem
sugeridas pelos Companheiros e
Domadoras.
Senhoras Voluntárias! Todas! Com
gratidão, oferecemos-lhes uma lembrança.
Simbólica, na verdade, pois a verdadeira
recompensa do trabalho que realizam, é
saber que uma criança será agasalhada.
Com as vossas mãos associadas às nossas
valorosas Companheiros e Domadoras, a
nossa fraternidade continuará alcançando e
cumprindo com o objetivo de assistir aos
menos afortunados. Deus as abençoe!
Aos Companheiros, Companheiras,
Domadoras, visitantes, somos gratos pelas
vossas presenças. Aceitem nosso convite
para que nos prestigiem sempre que
possível.
Finalizo, afirmando que daremos o
melhor, faremos o que nos seja possível
para não decepcioná-los, mas é mister que
lhes diga que para isso, necessitaremos da
cooperação de todos, seja através de
conselhos, sugestões, trabalho, lembrando
mais, que nenhum de nós sozinho, por
melhor que sejamos, é tão bom, quanto
todos nós juntos, principalmente no
exercício da benemerência. E assim unidos,
honraremos os objetivos de Lions
Internacional.
Assim, como peço a Deus, peçolhes novamente, que nos ajudem a cumprir
com dignidade esse mandato. Que Deus nos
Ajude! Muito Obrigado!
(Pronunciamento do CL Omar Nahas,
quando de sua posse na presidência do
Clube, em 12 de junho de 2015).
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REFLEXÃO SOBRE O LEMA DO PRESIDENTE INTERNACIONAL

Orgulho de ser Leão e Servir
Nós podemos desenvolver muitas atividades em prol de nossas comunidades,
através de um trabalho sério, constante, responsável, determinado e consciente da
importância do legado de Melvin Jones, nosso fundador, que há 98 anos, incutiu nos
primeiros associados, o orgulho por servir, e alimentou esse orgulho no crescimento de
nossa Associação. É esse orgulho que nos estimula a avançar no serviço leonístico, no
fortalecimento de nossos Clubes, na expansão de nossos quadros associativos, no
estabelecimento de parcerias, no desenvolvimento de lideranças, na disponibilidade, na
coragem e plena convicção de jamais desistir. A capacidade de superar adversidades,
adaptar-se a novas situações e coragem para assumir novos desafios, constituíram-se
como parte importante no sucesso alcançado no passado e muito nos ajudou a prosperar
nestemundo, em constante mudança.
Que possamos valorizar cada vez maiso serviço leonístico, promover avanços e
inovações em nosso trabalho voluntário, contribuir para um mundo melhor, mais justo e
mais humano e comprometer-nos efetivamente com a linda filosofialeonística: Servir !
Nós Servimos ! É um orgulho ser Leão, sempre para Servir!

“O saber a gente aprende com os mestres e com os livros.
A sabedoria, se aprende é com a vida e com os humildes”.
Cora Coralina

LA-3- Centro-Avante - RecifeCentro-PE; O Canavial - Teotônio
Vilela-AL; LA-4-O Dente do LeãoFortaleza-Tiradentes-CE; Leão do
Parque – Fortaleza-ParquelândiaCE.
LB-1- O Leão do Oeste PaulistaPresidente Venceslau-SP.
LC-1-O Leão Comprido-Rio de
Janeiro-Rio Comprido-RJ; O
Carioca – Rio de Janeiro-Carioca
LC-2- O Leão da Cantareira-São
Paulo-Tremembé-SP (Virtual)
LC-3-Leão da Penha-Itapira-SP;
Leão Barra Limpa – Conchas-SP;
Leão Botucudo – Botucatu-SP.
LC-4-Gotas de Ouro-Belo
Horizonte-Ouro (MG); O Leão do
Norte de Minas-Pirapora e Montes
Claros-Sertanejo-MG(Virtual).
LC-6-Leão dos Campos EliseosRibeirão Preto-Campos Eliseos-SP;
O Ipiranga-Ribeirão Preto-IpirangaSP(Virtual);Franca LeonísticaFranca-SP(Virtual);O CirculadorConselho de Governadores do LC-6 –
Franca-SP (Virtual)
LC-8-O Leão de Maria ChicaPenápolis-SP.
LC-11- Leão do Itabira-Cachoeiro
do Itapemirim-ES.
LC-12-O Leão de Aço – João
Monlevade-Sobral-MG
LC-Revista The Lion-BrasilSudeste-Santos-SP.

41º CONCURSO NACIONAL
DE PUBLICAÇÕES
LEONÍSTICAS
As Publicações deverão ser
enviadas para
CL EPIFÂNIO MENEZES DE
OLIVEIRA
Av. Santos Dumont, 2.386-Ap
304-B
60150-161 – Fortaleza – CE
Telefone: (85) 3225-3289 / 88507144 / 8897-7144
e-mail: epifanio@globo.com

DOAÇÕES FEITAS PELO
CLUBE
Dezembro-2014/Fevereiro-2015
49enxovais para recém-nascidos,
confeccionados pelas domadoras e amigas
voluntárias do Lions, acompanhados de
frasqueiras, contendo cada uma,
medicamentos e produtos diversos,
doados para gestantes carentes – R$
19.600,00
Medicamentos doados à Farmácia da
Gente-Fundo Social de Solidariedade do
Município de Ribeirão Preto – R$
7.265,00
Doações em espécie para entidades de
assistência social – R$ - R$ 850,00
Doações de Cestas básicas para entidades
e pessoas carentes – R$550,00

Valor Total: R$ 28.265,00

A VOZ DO LEÃO - Abril / Junho - 2015

Nossa Cidade

reflexão sobre a realidade atual do Brasil e
aprofundará a relação da leitura e do mundo
digital tentando responder à seguinte
pergunta: Qual é o futuro do livro? A
literatura de todos os tempos, a história da
imprensa no país, o formato das novas
plataformas que hoje servem de auxiliares
ao clássico livro de papel e vários outros
assuntos, vão desfilar pela Feira.

Consolidada como umdos mais
importantes eventos culturais do interior e
uma das sete maiores feiras literárias da
América Latina, a Feira Nacional do Livro
de Ribeirão Preto chega aos 15 anos, em
2015, com fôlego de adolescente e com
experiência de sobra para encantar os fãs da
literatura e atrair novos leitores. O evento
promovido pela Fundação Feira do
Livro,acontece durante o período de 14 a
21 de junho.
“O Encontro dos Tempos, Novos
Olhares Sobre o Passado, o Presente e o
Futuro” é o grande tema da Feira deste ano.
Durante os oito dias, além de revisitar as
Feiras anteriores, o evento fará uma

Ribeirão Preto, que completa 159
anos de fundação no dia 19 de junho,
também será protagonista da programação
da Feira, assim como os autores
homenageados. Nesta edição, a Fundação
Feira do Livro, reforça sua missão de formar
leitores e oferecer uma programação

cultural variada e de qualidade durante todo
o ano e não apenas nos dias da Feira. Essa
extensão da Feira é garantida pelos projetos
Entre Feiras, Jovens Protagonistas e A
Feira do Livro vai à Escola.
Em 2014, a Feira atraiu cerca de
450 mil pessoas, que participaram das mais
de 800 atrações gratuitas. Neste ano, a
expectativa é de manter o número de
visitantes e qualificar ainda mais as
atividades.
A Feira homenageia os autores,
Mário de Andrade (1893-1945), um dos
nomes mais destacados da literatura e da
cultura brasileira do século XX; Ruth
Rocha, autora infanto-juvenil; Rubem
Alves, um dos intelectuais mais famosos e
respeitados do país e Divo Marino, autor da
região. Foi escolhido como patrono da
Feira, Sebastião Edson Savegnago, o
Chalim, um dos proprietários da rede de
supermercados Savegnago e diretor da
Instituição Aparecido Savegnago, que
atende 230 crianças, na faixa etária de 8 a
17 anos.

Fonte: www.feiradolivro.com.br

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 !

Curiosidade Leonística
Humanitarian Award Winner é a mais alta honraria da
Associação Internacional de Lions Clubes. O prêmio, doado
pela Fundação Lions,inclui um subsídio de até US$
250.000,00, para organizações que se dedicam a atividades
humanitárias. Tem sido concedido anualmente, há mais de 40
anos e a entrega ocorre durante a Convenção Internacional.
Distribuições anteriores, incluem o ex-presidente dos EUA,
Jimmy Carter, Madre Tereza de Calcutá, Dra. Zilda Arms,
Irmãs Salesianas de São João Bosco, Orlando Villas Boas,
Sonia Gandhi e Andrea Bocelli.

Abril
Mês da Identificação Leonística
01 – Dia da Mentira
02 – Dia Internacional do Livro Infantil
07 – Dia Mundial da Saúde
08 – Dia Mundial do Combate ao Câncer
13 – Dia do Hino Nacional Brasileiro
15 – Dia Nacional da Conservação do
Solo
19 – Dia do Indio
21 – Dia de Tiradentes
22 – Dia do Descobrimento do Brasil
23 – Dia de São Jorge
Maio
01 – Dia do Trabalho
05 – Dia Nacional das Comunicações
10 – Dia das Mães
12 – Dia do Enfermeiro
13 – Dia da Abolição da Escravatura
17 – Dia Mundial das Telecomunicações
29 – Dia do Geógrafo
Junho
01– Dia do Falecimento de Melvin Jones
04 – Corpus Christi
05 – Dia da Ecologia
11 – Dia da Batalha do Riachuelo
12 – Dia dos Namorados
13 – Dia de Santo Antonio
19 – Aniversário de Ribeirão Preto (1856)
24 – Dia de São João
29 – Dia de São Pedro
30 – Final do Ano Leonístico (2014/2015)

12

HINO DE RIBEIRÃO PRETO
Oficializado pelo Decreto Municipal nº 20, de 16 de outubro de 1956

A minha terra é um coração
Aberto ao sol pelas enxadas
Sangrando amor e tradição
No despertar das madrugadas

Ribeirão esse destino
Que consagrou a tua gente
É do trabalho o grande hino
Que há de viver eternamente

História, exemplo, amor e fé
Assim traçamos teu perfil
Ribeirão Preto, terra do café
Orgulho de São Paulo e do Brasil

Éslinda jóia no veludo
Dos nossos verdes infinitos cafezais
E se em ti amada terra temostudo
Aindaprocuramos dar-te mais

Nasceste do destino nacional
Das caminhadas rumo ao oeste
E ainda guardas o belo ideal
Dessa epopeia em que nasceste

A minha terra é um coração
Aberto ao sol pelas enxadas
Sangrando amor e tradição
No despertar das madrugadas

A minha terra é um coração
Aberto ao sol pelas enxadas
Sangrando amor e tradição
No despertar das madrugadas

História, exemplo, amor e fé
Assim traçamos teu perfil
Ribeirão Preto, terra do café
Orgulho de São Paulo e do Brasil

História, exemplo, amor e fé
Assim traçamos teu perfil
Ribeirão Preto, terra do café
Orgulho de São Paulo e do Brasil

Letra: Saulo Gomes
Música: Diva Tarlá de Carvalho

Nossa saudação à Ribeirão Preto
ao ensejo de seu 159º Aniversário
19/06/1856 – 19/06/2015

Dr. Carlos Antônio Brasil
Oftalmologista

Dra. Renata Brasil

QUALIDADE E
SIMPLICIDADE
PARA CONSTRUIR
OU REFORMAR

Cirurgiã - Dentista

Telefones: 16. 3635.3131
3635.3130 / 3610.8700
Rua Sete de Setembro, 1867
Alto da Boa Vista
Ribeirão Preto - SP

na maior economia
ENTREGA
RÁPIDA

3623-0606

LIGUE GRÁTIS 0800-771-3456
R. Manoel Achê, 547
Jd. Irajá - Rib. Preto

Av. Portugal, 2670
Jardim Botânico
Ribeirão Preto SP
(16) - 3442.4244
casa.damasco@hotmail.com

Imóveis e Administração Ltda.

39 anos trabalhando por você
na compra, venda, locação e
administração de imóveis
Rua Altino Arantes, 526
Ribeirão Preto - SP

PABX: (16) 2111-5650
www.magnaimobiliaria.com.br

antina “605”
Churrascaria
MODA MASCULINA
Rua Mariana Junqueira, 1.247 - Centro
CEP 14015-010 - Ribeirão Preto - SP
Fone: (16) 2133-2929 - Fax: 3610-5794

Onde os Leões se encontram.
Churrascaria / Filés / Peixes.
O fantástico bacalhau na brasa.
A conhecidíssima leitoa à mineira.
Venha experimentar!!!

Rua São Sebastião, 428

Rua Amador Bueno, 563 - Centro
Ribeirão Preto - SP

Fone: 3625-6375

DISK 605 - 3610-2446

e-mail: contato@asteccontabilidade.com.br

Fazemos entregas todos os dias

