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Eu sou a CLMJ Silêide C. Bosco, a mais ou menos 35 anos no movimento leonístico. Quando
fomos convidados a ser associados do Lions, não conhecíamos o movimento, mas quando nos
foi explicado, achamos que valia a pena: as causas eram e são muito nobres.
Começamos a frequentar as reuniões e logo me apaixonei pela Filosofia do Serviço
Desinteressado, pelo Código de Ética, Propósitos e Objetivos de Lions. Viajando com
companheiros, pelo Distrito, certa ocasião vi uma porção de jovens participando de reunião
Distrital, alegres, descontraídos o que despertou em mim a vontade de saber sobre eles. Foi
assim que conheci o Leo Clube e fiquei deslumbrada, queria criar um Leo Clube em minha
cidade. Procuramos o Assessor do Programa Leo e recebemos as orientações necessárias para
a fundação de um Leo Clube junto ao Lions Clube de Palmeira D’Oeste. Chegamos aqui,
após discussão em reunião do nosso clube e aval dos demais companheiros, reunimos e
orientamos vários jovens e fundamos o Leo Clube com 33 jovens, dinâmicos, prontos para
“Servir”. Meu marido era o Conselheiro Leo, mas eu entrei de corpo e alma junto àqueles
jovens. Rápido, levamos o nosso Leo ao 1º lugar do Distrito LC6; para mim foi a glória, a
realização de um sonho maravilhoso. Viajamos com eles para vários lugares; riam, brincavam
e “serviam” que era a meta. Fiz amizade com todos os jovens do movimento e me tornei até
hoje a “Tia”; o carinho continua e somos Conselheiros de nosso Leo há 26 anos, desde a
fundação.
Eu estava feliz e realizada sendo domadora, me bastava, porque eu trabalhava com o Leo e o
Lions e viajava com os dois, era bom e eu estava acomodada, de repente meu clube precisou
que eu assumisse a Presidência e vi que havia chegado a hora de sair do meu canto cômodo e
assumir o cargo;passei a companheira Leão e por 2 anos fui a Presidente.Creio que
desempenhei o cargo com sabedoria e bom senso, pois não tivemos baixas e aumentamos o
quadro de associados; o grupo ficou bem unido e o companheirismo ficou mais forte.
Depois fui convidada pela Governadoria do Distrito a assumir o cargo de Coordenadora da
Divisão A1; no ano seguinte o de Coordenadora da Região A; e, este ano, sou novamente
Coordenadora da Divisão A1. Acho que desempenhei bem as funções, pois sou tratada com
carinho por todos, fiz amizades maravilhosas em todo o distrito e além dele.
Há doze anos, meu marido que é pescador, percebeu que o rio precisava de socorro, e, diante
dos relatos dele, achamos que deveríamos limpar parte do Rio São José dos Dourados, e lá
fomos nós: Lions e Leo no Rio,com barcos e caiaques percorrendo as margens, retirando lixos
de todo tipo, orientando pescadores sobre o Projeto de Limpeza para Preservação da Natureza
e melhoria da qualidade de vida.Umavez por ano, limpamos esse pedaço de rio, e cada vez
mais vai aumentando a adesão de pessoas da comunidade (Prefeito Municipal e Vice,
Vereadores, Polícia Militar, Florestal, Comerciantes, caiaqueiros, e outros).
No meu primeiro ano de presidência, ficamos sabendo do Programa Lions Quest,
imediatamente, quisemos fazer parte deste programa tão importante para a formação de

nossos jovens. Fizemos a capacitação e implantamos LIONS QUEST que está funcionando
muito bem, em uma das Escolas de nossa cidade.
Posso dizer que nem tudo foi fácil (conciliar família, opiniões diferentes de companheiros,
profissão, e outros), mas fiz escolhas felizes e que vale a pena viver tudo que o Lions tem a
nos oferecer e nos pedir.
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