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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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No dia 4 de dezembro, aconteceu na residência do CL 

Miguel Darahém Filho e DM Cristina, a tradicional 

Assembléia Festiva de Natal e confraternização de final 

de ano, com participação expressiva de Leões, 

Domadoras, e convidados. Fomos magnificamente 

recepcionados pelos queridos anfitriões, em uma noite 

realmente de gala, com intenso companheirismo e 

amizade, estendendo-se até as primeiras horas do dia 

seguinte. Tivemos a felicidade de contar com a presença do Pe. Reginaldo Belem, 

que logo de início, fez uma oração muito bonita sobre o Advento, lembrou da 

importância da vinda de Jesus à Terra, para a salvação da humanidade  e encerrou 

sua participação, ao convidar a todos para que de mãos dadas, rezassem o Pai 

Nosso. O Presidente, CL Omar Nahas, fez uma saudação de agradecimento ao 

Miguel e à Cristina, pela fidalguia e gentileza em nos acolher, bem como a todos 

que lá estiveram, enriquecendo sobremaneira, esse sublime acontecimento.

 Houve durante o transcorrer do evento, a troca de presentes, as brincadeiras, 

o bate-papo alegre e descontraído e a felicidade de estarmos junto se lembrarmos, 

como Leões, sobre as realizações do Clube, durante o primeiro semestre do Ano 

Leonístico, e dos trabalhos que efetivamente poderão ser realizados, durante o ano 

de 2016. Isto é muito bom, pois falar do passado e pensar seriamente no futuro, nos 

faz lembrar do emblema do Lions, onde existe o perfil de dois Leões, olhando em 

direções opostas. Simbolicamente, os Leões olham tanto para o passado como para 

o futuro – orgulhosos do passado e confiantes no futuro.

 E assim caminhamos para mais um Natal e para mais um Ano Novo. Que 

possamos reafirmar nossos propósitos de verdadeiros voluntários, efetivamente 

comprometidos com a linda filosofia de Melvin Jones, sempre em busca de um 

mundo melhor para as nossas comunidades. Muitas vezes, não obstante nossas 

importantes realizações, sentimos a necessidade de resultados diferentes, para que 

o Leonismo não se perca naquela mesmice, não se desgaste e perca a sua 

motivação. Para tanto, precisamos de atitudes diferentes e serão diferentes, se 

descobrirmos quem realmente somos! Se mantivermos, como Leões que somos, a 

lealdade com nossos pensamentos, com nossas crenças e com nossa essência. 

Precisamos enxergar com muita clareza, tudo aquilo que nos impediu de dar aquele 

passo para cima e para o alto e realmente lutar em busca das habilidades necessárias 

para realizar nossos propósitos.

 Que as luzes do Novo Ano brilhem e tragam a todos novos desafios, novos 

projetos e verdadeiro sucesso! Um Santo Natal e um2016 com Paz, Saúde e muita 

Luz!

���CL João Rodini Luiz
E������� ditor��

A Voz do Leão
50 Anos
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“O Passado e o futuro parecem-nos sempre melhores; o presente, sempre pior”
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 O dia 15 de outubro de 1.965, 
representa a data mais querida e 
emo c i o n an t e  p a r a  t o d o s  o s  
companheiros do Lions Clube de 
Ribeirão Prêto. Nêsse dia, o nosso Clube 
concretizou e tornou palpável 
realidade, aquêle sonho, surgido em 
1.960, considerado na ocasião, 
verdadeira temeridade: a construção de 
um Bloco Cirúrgico, para recuperação 
de tuberculosos póbres.
 Nêsse dia, o Lions Clube de Ribeirão 
Preto, inaugurou, não um simples bloco 
cirúrgico, mas um autêntico e moderno 
hospital para cirurgia toráxica 
completamente equipado com todo o seu 
materia cirúrgico, incluindo completo 
gabinete dentário, lavanderia, oxigênio 
e vácuo canalizados, etc.
 A inauguração foi realmente 
emocionante para todos nós que, 
naquele momento, sentíamos a 
satisfação do dever cumprido e a de ter 
realizado, dentro dos sadio princípios 
leonísticos, alguma coisa grandiosa e 
útil à nossa comunidade.
 A nossa emoção e a nossa alegria, 
tomaram maior vulto, naquêle ato 
inaugural, por contarmos coma 
presença do Presidente do Lions 
Internacional, CL Walter H. Campbell, 
que, aquiescendo ao nosso convite, não 
mediu sacrfícios, de tôda órdem, para 
aqui comparecer e prestigiar a 
inauguração daquela obra.



IP  –  Presidente Internacional;
1VP  –  1º Vice-Presidente Internacional;
PIP  –  Ex-Presidente Internacional;
ID  –  Diretor Internacional;
PID  –  Ex-Diretor Internacional;
PCC  –  Ex-Presidente do Conselho de Governadores 
  do Distrito Múltiplo;
DG –  Governador de Distrito;
PDG –  Ex-Governador de Distrito;
CC  –  Presidente do Conselho de Governadores;
CL  –  Companheiro Leão;
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LCIF  – Fundação Internacional de Lions Clubes

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)        
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Estamos comovidos e não poderia ser 
diferente, com as tragédias que ocorrem 
na atualidade, e nos sentimos impotentes 
ante o sofrimento alheio. Mas, em 
verdade, nós podemos sim, fazer muito, 
não só material ou financeiramente 
falando. Basta arregaçar as mangas, 
como se diz popularmente, e dar os 
primeiros passos.
Temos a obrigação de cuidarmos do 
futuro do planeta, e o caminho é a 
educação. Uma educação séria e objetiva 
que possa, além do mais, mostrar as 
consequências advindas do descaso, da 
ganância, ostracismo e inércia de nossas 
atitudes, frente aos vândalos, hipócritas e 
mercenários.
Nós brasileiros, somos solidários nas 
catástrofes, porém sempre há o 
aproveitador da desgraça alheia. Vimos 
os exemplos dados pelos taxistas 
parisienses e dos péssimos comerciantes 

das cidades mineiras limítrofes a 
Mariana. Tomamos conhecimento ainda, 
de que os verdadeiros causadores da 
tragédia de Mariana, que afetou 
assustadoramente mais de 220 cidades, 
nos Estados de Minas Gerais e Espírito 
Santo e que se constituiu em um dos 
maiores desastres de nosso meio 
ambiente, não sofrerão a devida punição 
p o r  p a r t e  d a s  a u t o r i d a d e s  
governamentais. Oxalá, que seja apenas 
mais um boato, tão frequente nessas 
ocasiões, pois, por uma questão de 
justiça, os prejuízos que foram causados, 
devem ser devidamente reparados.
Como se isso não bastasse, outros 
acontecimentos de ordem política e 
econômica, tem afetado sobremaneira o 
nosso país, com sérias denúncias e 
apurações de corrupção, tanto na esfera 
governamental  como na classe 
empresarial. Isso muito nos entristece, 
pois o nosso desejo foi sempre de viver 
em um país onde prospere os princípios 
de bom governo e boa cidadania; onde as 
pessoas se interessem ativamente, pelo 
bem-estar cívico, cultural, social e moral 

de toda a sociedade.
De qualquer maneira, que façamos a 
nossa parte, não só nesta época em que o 
espírito natalino se faz presente, abrindo 
nossos corações, mas com a esperança de 
que esse sentimento e o compromisso de 
Servir, prosperem cada vez mais.

Um Feliz Natal e Próspero Ano Novo, 
com Saúde, Paz e Harmonia. 

 CL Omar Nahas e DM Amelinha

 Queridos Companheiros e amigos Leões! Eu me sinto no 
dever de fazer, nesta Assembléia, um chamado de alerta em 
relação ao tão temido câncer de próstata. Tenho escutado 
versões tão desencorajadoras para nós, homens, que resolvi, 
em uma Instrução Leonística, falar sobre esse tema que 
realmente é constrangedor. Esse câncer, de uma maneira 
muito simples, pode ser diagnosticado e evitar problemas 
sérios.
 Após passarmos pelo outubro rosa, mês em que as 
mulheres se dedicam aos exames preventivos para o câncer 
de mama, iniciamos em novembro a campanha de prevenção 
para o câncer de próstata. Essa ideia,surgiu no Brasil, no ano 
de 2012, com o intuito de quebrar preconceitos masculinos 
de ir ao médico e realizar, dentre outros exames, o toque 
retal. 
 De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), 
aproximadamente 70 mil homens, no Brasil, foram 
acometidos da doença, em 2014. Em relação à OMS 
(Organização Mundial de Saúde), é a segunda incidência de 
câncer no homem e a 6ª. maior causa de morte. Nos Estados 
Unidos, é a 2ª. maior causa de morte. Esse acometimento se 
faz preferencialmente em pessoas de idade mais avançada, 

acima de 60 anos, o que nos preocupa ainda mais, pois 
sabemos que atualmente, os Clubes de Serviço têm 
dificuldades de renovação em seus quadros associativos e a 
maior parte de seus participantes, estão em faixa etária 
superior a esta.
 É sabido que existem alguns fatores que eventualmente 
podem favorecer ao seu aparecimento, como o fator 
genético (pessoas com antecedentes familiares) e fatores 
raciais, como os da raça negra. Não devemos nos esquecer 
de que o principal fator  é o envelhecimento (fatores como o 
alcoolismo, obesidade, fumo, estresse e sedentarismo, são 
fatores predisponentes para todos os cânceres, portanto, 
devemos somá-los aos demais)
 Os exames para o diagnóstico precoce são extremamente 
simples: Toque retal que, com profissionais competentes, 
não ultrapassa em média a 30 segundos, avaliação do PSA 
(exame de sangue que detecta o antígeno prostático 
específico, marcador de câncer de próstata mais utilizado 
atualmente e que é realizado com uma simples coleta de 
sangue)) e o ultrassom, que serve para cálculo do volume 
prostático. Exames mais avançados como a Ressonância 
Magnética e biópsia, podem ajudar em caso de dúvidas. 
 Só para informar e não para assustar, nos Estados 
Unidos, aproximadamente 1 em cada 40 homens, morrem 
de câncer de próstata, o que é bastante preocupante. Para 
nossa tranquilidade e de nossos familiares, o chamado 
preconceito deve fazer parte de um passado em que a 
virilidade de um homem se media somente por um toque 
retal. 

CL Paulo Antonio Secaf
(O CL Paulo Antonio Secaf é médico

radiologista e diretor da CEDIRP).

“Democracia neste país é relativa, mas corrupção é absoluta”                         
Paulo Brossard



Noticias
CONCURSO DE CARTAZ 

SOBRE A PAZ
 Pelo 19º ano consecutivo, o Lions 

Clube de Ribeirão Preto-Centro, promoveu 
o Concurso de Cartaz sobre a Paz de Lions 
Internacional. Realizado em parceria com 
as 10 Escolas do SESI, pertencentes à 
Regional de Ribeirão Preto, mais de 600 
crianças, na faixa etária de 11 a 13 anos, 
participaram do certame. A Festa de 
Premiação aconteceu no dia 5 de novembro 
de 2015, nas dependências do Centro 
Educacional 301-SESI. Tendo por tema 
“Compartilhe a Paz”, foram premiados com 
Bolsas de Estudos de Inglês e Bicicletas, os 
jovens estudantes: Isabelle Leiko Morita, 
Audrey Gabrielle Moreira, Maisa Paula da 
Silva, Maria Eduarda da Silva, Maria 
Beatriz Justino, Davi Willian Manha e 
Karen TawaniAnhezine.As Bolsas de 
Estudos de Inglês, conseguidas através dos 
Companheiros, José César Ricci e Amir 
C a l i l  D i b ,  f o r a m  d o a d a s  p e l a s  
Escolas,WIZARD-Unidade Diederichsen, 
FISK e CNA. E as bicicletas, doadas pelos 
Companheiros, Antonio Carlos Capela 
Novas, João Batista de Campos, Miguel 
Darahém Filho e Paulo Antonio Secaf.

“DESENVOLVIMENTO NÃO 
É DEVASTAÇÃO”

 O Lions Clube de Ribeirão Preto-
Centro, realizou nos dias 13 e 19 de 
novembro, o projeto “Desenvolvimento 
não é Devastação”, no Núcleo Assistencial 
“Benedito Rosa de Jesus”, para 33 

crianças, e no SESI, com participação de 
50 crianças, todas na faixa etária de 6 
anos.No SESI, houve inclusive a execução 
do Hino Nacional Brasileiro, em suas 2 
partes, cantado brilhantemente por todas 
as crianças e pessoas presentes. Foram 
distribuídos brinquedos para as 83 
crianças participantes, as quais deram 
vivas e gritaram entusiasticamente o nome 
do Lions.

  

POSSE DE NOVAS 
ASSOCIADAS

 Em Assembléia Festiva realizada 
no dia 9 de novembro, no Salão de Eventos 
da Cantina 605, presidida pelo CL Omar 
Nahas, aconteceu a posse das novas 
associadas, Sandra Maria de Aguiar 
Colbachini, apadrinhada pela CaL Daisy 
Andreolli Caliento, e Ligia Gomes, 

apadrinhada pelo presidente, CL Omar. A 
Companheira Sandra já pertencia ao 
Clube, como Domadora, e a CaL Ligia, 
pertenceu durante algum tempo ao Lions 
de Sertãozinho, onde foi presidente do 
Clube, durante o Ano Leonístico 
2010/2011. O cerimonial de posse, 
conduzido pelo PDG CL Antonio Paulo 
Caliento, teve a participação dos ex-
governadores, Manoel da Rocha Freitas e 

Osvaldecir Apparecido Roque. O evento 
foi bastante concorrido, com a presença 
expressiva de companheiros, domadoras, 
dirigentes leonísticos, familiares e 
também do Assessor da Revista Lion 
Sudeste, CL Antonio Douglas Zapolla.

SEMINÁRIO DE 
LIDERANÇA

 O Distrito promoveu no dia 5 de 
dezembro, em Franca, o 1º Seminário 
Regional de Liderança – AL 2015/2016, 
sob a competente coordenação do PDG 
CL José Gomes Duba das Chagas. O 
Palestrante e Instrutor desse evento, foi o 
CL Nelson Mazarin, Assessor de 
Tecnologia da Informática, do Distrito 
Múltiplo LC. Na parte da manhã foi 
proferida uma palestra com o tema 
“Liderança nos Tempos de Hoje”, através 
da qual, os participantes tiveram uma 
visão moderna sobre os aspectos da 
Liderança Servidora para aplicação nos 
Clubes e, principalmente, na vida de cada 
um. À tarde, foram desenvolvidos temas 
específicos para Presidentes de Clube, 
Região e Divisão

DISTRITO MÚLTIPLO LC

 Acontecerá em Vitória-ES, nos 
dias 18, 19 e 20 de fevereiro, a II Reunião 
do Conselho de Governadores do Distrito 
Múltiplo LC, sob o comando da 
Presidente, Vilma Raid Fernandes. A 
coordenação desse grande evento, está sob 
a responsabilidade do PDG CL Josias 
Marques Azevedo, que juntamente com 
sua equipe de trabalho, não medem 
esforços para o sucessode tão aguardado 
encontro.

LIONS E O DESASTRE DE 
MARIANA

 O Distrito LC-12 da Associação 
Internacional de Lions Clubes, reunido em 
Formiga-MG, divulgou documento, 
intitulado Carta de Formiga, em que exige 
providências por parte de autoridades do 
País, face aos recentes acontecimentos 
que causaram o maior desastre ambiental 
no Município de Mariana e prejuízos 
incalculáveis em todo o Vale do Rio Doce. 
No citado documento, consta inclusive o 
compromisso de acompanhar e cobrar, por 
tempo indeterminado, as ações de 
recuperação dos danos causados por quem 
de direito; cobrar do Poder Público uma 
maior fiscalização no acompanhamento 
da real situação das barragens existentes 
em todas as mineradoras do Estado, 
mantendo-as em total condição de 
segurança; e desenvolver gestões junto ao 
Congresso Nacional para a revisão, 
incontinente, do Código de Mineração, 
c o m  m a i o r  r i g o r  q u a n t o  à s  



responsabilidades das empresas do ramo, 
principalmente, diante da queda de braço 
de interesses envolvendo trabalhadores, 
ambientalistas e empresários.

LIONS INTERNATIONAL
Centenário

 

 Há quase 100 anos, os Lions 
Clubes de todo mundo, através de seus 
incansáveis  Leões servem suas 
comunidades  com ded icação  e  
contribuem para o desenvolvimento e 
bem-estar de milhões de pessoas no 
mundo todo. No contexto de nossa 
comemoração do centenário em 2017, os 
Leões são incentivados a ajudar na 
conquista do Desafio de Serviço do 
Centenário de servir 100 milhões de 

pessoas até dezembro de 2017, por meio 
da participação nas Campanhas de Ação 
para Serviços Globais promovidas por 

Lions Internacional. As campanhas a 
s e r em r ea l i z adas  s e r ão  a s s im  
selecionadas: Agosto – Como Engajar os 
Jovens, Outubro – Compartilhando a 
Dádiva da Visão, Dezembro/janeiro – 
Alívio à Fome e em Abril – Proteção ao 
Meio Ambiente. 
Como engajar os jovens: Um número 
crescente de estudos indicam que os 
jovens que se engajam em projetos de 
serviços relevantes passam por 
experiências que produzem resultados 
positivos. Os Leões têm a incrível 
oportunidade de engajar os jovens 
desenvolvendo programas com os quais 
eles possam se relacionar e os 
incentivando a oferecer opiniões e a 
participar do processo de planejamento. 
Ao permitirmos que os jovens 
desenvolvam e liderem projetos de 
prestação de serviços, nós estaremos 
ajudando-os a aprenderem valiosas 
habilidades para a vida e, ao mesmo 
tempo, estaremos enfatizando a 
importância de servirmos a comunidade.
Compartilhando a dádiva da visão: Em 
mais de 205 países, em hospitais e 
centros para idosos, em regiões afetadas 
por desastres naturais, em escolas e em 
todos os centros de reciclagem de óculos, 
os Leões estão fazendo trabalhos 
voluntários, ajudando, liderando, 
planejando e apoiando. Como agimos 

localmente,  podemos atender as 
necessidades exclusivas das comunidades 
em que vivemos. E pelo fato de sermos 
globais, podemos enfrentar desafios que 
vão além de nossas fronteiras.
Alívio a fome: Diversas campanhas 
poderão ser realizadas para atingir essa 
meta, entre elas poderemos: patrocinar 
uma campanha de doação de alimentos 
para reabastecer um posto de alimentação 
local; organizar um programa de 
alimentação na escola local, oferecendo 
refeições saudáveis e nutritivas,  preparar 
e distribuir cestas básicas a famílias 
carentes;  “adotar” uma família que esteja 
enfrentando dificuldades para ter comida 
na mesa. Levá-los para comprar frutas e 
verduras, criar pacotes de lanches para 
serem distribuídos a crianças carentes.
Proteção ao meio Ambiente: em todo o 
mundo, os Leões demonstram nosso 
compromisso com o meio ambiente por 
meio de projetos da Equipe Verde do 
Lions, que protegem o planeta limpando o 
meio ambiente, plantando árvores, 
reciclando e educando outras pessoas.
Centenário do Lions Clube Internacional - 
100 milhões de pessoas deverão ser 
atendidas, o desafio está lançado. Com 
garra e determinação chegaremos lá, pois 
Nós Servimos!
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Miguel / Cristina / Amelinha / Omar NahasMiguel / Cristina / Amelinha / Omar NahasMiguel / Cristina / Amelinha / Omar Nahas
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Miguel Darahem / Cristina / Padre Reginaldo BelemMiguel Darahem / Cristina / Padre Reginaldo BelemMiguel Darahem / Cristina / Padre Reginaldo Belem



Variedades

Conversa de Idosos –Um casal de idosos vai 
jantar na casa de um outro casal amigo. Após o 
jantar, as esposas vão para a cozinha. Os dois 
homens ficam conversando e um deles diz: 
- Comecei a tomar um remédio para a memória 
que é realmente ótimo, eu recomendo!” 
O outro homem perguntou: - Qual é o nome do 

remédio? 
O primeiro homem pensou, pensou e finalmente disse: - Qual é o 
nome daquela flor que você dá a alguém que ama? Sabe, aquela que 
é vermelha e tem espinhos?
- Uma rosa?
- Sim, isso, respondeu o homem. Ele então se vira em direção à 
cozinha e grita: Rosa! Qual é o nome do remédio que eu estou 
tomando?

No Manicômio –Um doido pulou na piscina para se matar; um 
outro doido pulou e salvou o doido que estava se afogando. No outro 
dia, o diretor do manicômio foi conversar com o doido herói: - 
Rapaz, estamos surpresos com seu ato e reavaliamos seu caso e você 
terá alta! Vai poder ir para casa, mas temos uma má notícia: Aquele 
seu amigo queria mesmo se matar. Encontramos ele, hoje cedo, 
enforcado! O doido respondeu: - Fui eu que pendurei ele lá para 
secar!

Mineirinhos no Quartel –Dois mineirinhos foram se alistar no 
exército. 
O que você veio fazer aqui? – perguntou o coronel, a um dos 
mineirinhos, com toda “gentileza”.
Uai! Vim fazê o quarter!
- Fazer o quartel não, rapaz! Esbravejou o coronel – O quartel já está 
pronto! Você veio servir a pátria, entendeu?
- Entendi, sim senhor!
O coronel continuou – O que é aquilo? Perguntou, apontando para a 
Bandeira do Brasil...
- Isso é uma bandeirinha...
Bandeirinha, não! Isso é sua mãe, tá entendendo! A partir de hoje, 
isso é sua mãe! Sai da minha frente! Todo sem graça, Tonho saiu e 
foi a vez do outro mineirinho, seu primo.
-O que você veio fazer aqui? Perguntou o coronel.
- Eu vim servir a pátria! 
- Muito bem! E apontando para a bandeira: e o que é aquilo?
- É a tia Lilica, a mãe do Tonho.

CL João Gaiofatto

É BOM LEMBRAR...

 É bom lembrar que o Rio Doce é um rio brasileiro da Região Sudeste do país, que banha os estados de Minas Gerais e Espírito 
Santo. Com cerca de 853 Km. de extensão, seu curso representa a mais importante bacia hidrográfica totalmente incluída na Região 
Sudeste. Com nascente na Serra da Mantiqueira, tem sua foz no Oceano Atlântico, no município de Linhares, Espírito Santo. 86% de sua 
extensão territorial pertencem ao Estado de Minas Gerais e o restante ao Espírito Santo. 228 municípios estão incluídos na Bacia do Rio 
Doce, inclusive Governador Valadares e Ipatinga, em Minas, e Colatina e Linhares, no Espírito Santo, com uma população total da ordem 
de 3,2 milhões de habitantes. Teveimportância decisiva na conquista do Espírito Santo e de Minas Gerais. Pelo seu vale, no século XVIII 
penetraram sertanistas e exploradores como Sebastião Fernandes Tourinho e Borba Gato. No século XIX, foi a vez de pesquisadores 
europeus, que chegaram a manter contatos pacíficos com os índios botocudos, deixando um vasto conhecimento sobre esses grupos 
nativos. No século XX, serviu de caminho para a Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) que impulsionou o crescimento de diversas 
localidades. Neste século XXI, lamentavelmente, com o rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco, o rio sofreu um 
desastre ambiental com prejuízos incalculáveis, cuja tragédia afetou mais de 220 cidades. De acordo com análises realizadas, foi 
constatado que o rio está altamente contaminado por alumínio, manganês e ferro.

HUMOR

“Não é a força do gotejar da água que fura a pedra, mas sim a persistência incansável desta ação”

Fala-se tanto em praticar o bem e a cidadania que muitas vezes 
nem imaginamos o quão simples e perto de nós essas ações 
estão. Praticar a cidadania é algo corriqueiro e qualquer 
cidadão de qualquer idade pode 
praticar. Exercitar a carona 
solidária: colegas de trabalho, 
alunos de uma mesma escola ou 
mesmo o seu vizinho que está indo 
pelo  mesmo caminho pode 
transformar o seu dia e ainda 
praticar a cidadania. Tal ação ainda 
polui menos o meio ambiente já que teremos menos carros nas 
ruas, economiza o dinheiro do combustível e pode ser uma 
maneira prazerosa de bate papo a caminho dos seus afazeres 
diários. 
 

Plantar uma árvore é ajudar o meio 
ambiente e aquela praça tão mal tratada 
próxima a sua casa a ficar arborizada e, 
pode ainda ser uma maneira de 
desestressar, pois o manuseio de plantas 
ativa a circulação.
 

 E que tal começar a usar a faixa de pedestre: saiba que 90% dos 
acidentes com pedestres são por atropelamento fora da faixa de 
pedestre e se sua cidade não tem muitas faixas, exija do 
DETRAN. Outra maneira bacana de praticar a cidadania 
consciente é não jogar o seu lixo no terreno do vizinho, mesmo 
que não tenha coleta de lixo no teu bairro, à culpa não é do 
proprietário ao lado ainda que ele não resida no terreno. 

No caso das doações de alimentos, 
brinquedos e ou roupas certifique-
se de que os alimentos estão dentro 
do prazo de validade e apropriados 
para o consumo, brinquedos 
estragados servem apenas para 
oficinas de consertos e as roupas 
para serem usadas não devem estar 
sujas ou rasgadas. 
 
Tenha em mente que pequenos gestos geram sim grandes ações 
quando praticados de forma cívica e quando cheios de boa 
vontade são o exercício de cidadania mais bacana praticado por 
alguém.
    Fonte: belicosa.com.br

EXEMPLO DE CIDADANIA



 Quando estava no 
Iraque, o sargento John 
Kempen percebeu que 
uma menina chamada 
Zahraa não viu quando 
ele jogou doces para ela e 
outras crianças. Kempen 
levou Zahraa a seu 
m é d i c o ,  d e p o i s  
conversou com médicos 
iraquianos que disseram que não podiam ajudá-la. O pai de 
Zahraa disse que ela nasceu com um problema de visão 
doloroso, e que tudo o que os médicos locais podiam fazer era 
dar-lhe colírio, com pouco efeito. Sem saber a quem recorrer, 
Kempen encontrou a ajuda de Leões, conhecidos por seu 
trabalho de combate à cegueira evitável em todo o mundo. Sua 
mãe, no Wisconsin, entrou em contato com o Lions Clube local, 
que trabalhou com o Lions de Wisconsin, o Lions 
ClubsInternational e o Lions da Jordânia para conseguir que 
Zahraa viajasse para os EUA para ser avaliada na Clínica 
Oftalmológica de Wisconsin. Quando os médicos descobriram 
que Zahraa precisaria de dois transplantes de córnea, o Lions 
explicou a situação ao Banco Leonístico de Olhos de Wisconsin 
e ao AspirusWausau Hospital, que concordaram em doar as 
córneas e as cirurgias. Zahraa passou por dois transplantes de 
córnea bem-sucedidos, um em cada olho.  Quando Zahraa 
chegou aos EUA, ela mal conseguia ler o ‘E’ grande no painel de 
exame. Hoje ela consegue ler a quarta linha e sua visão 
continuará a melhorar com o tempo, conforme diminuir o 
inchaço do tecido da córnea”, diz o Dr. Kevin Flaherty, que doou 
seu serviço para operar Zahraa. Após as cirurgias, a visão de 
Zahraa começou a melhorar em ritmo rápido. Depois de passar 
cerca de dois meses nos EUA, Zahraa voltou para sua terra natal, 
onde pode finalmente ir à escola com as outras crianças. “Ela vai 
ir para a escola. Vai brincar com as outras crianças. Vai virar uma 
esquina....Isso é um milagre”, diz Bushra, avó de Zahraa.
OBS: Este projeto foi muito popular na mídia dos EUA e foi 
destaque nacional no “GoodMorning América” e no “ABC 
World News”. Em agradecimento pela compaixão e ação do 
sargento Kempen, o presidente do Lions ClubsInternational, Al 
Brandel, concedeu-lhe a Ordem Internacional do Leão.

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:

Correspondências

AÇÕES SOBRE VISÃO

“Não se lamente por envelhecer. É um privilégio negado a muitos”

    

Fonte: www.lionsclubs.org

Lions dando a uma menina
iraquiana o dom da visão

PID CaL Rosane Jahnke – Balneário Camboriú-SC

PCC CL Aurélio Pires – Salvador-BA

PDG CL Luiz Carlos Feitosa – Recife-PE

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

PDG CL José Aristóteles Falcão – Recife-PE

PDG CL José Gueia Mas – Nhandeara-SP

PDG CL Elio Cirilo – São Bernardo do Campo-SP

PDG CL João Lopes Recife-PE

CL YunareTargino – Fortaleza-CE

CaLOlga Dágola Coimbra – Marilia-SP

CLRubson Januário – Ribeirão Preto-SP

CL Paulo Antonio Secaf – Ribeirão Preto-SP

CaL Cidinha Pellizzon – Orlândia-SP

CL Vicente Petinati Netto – São Paulo-SP

CL Ari Morato – Ipatinga-MG

Luciano Rodrigues da Cunha – Ribeirão Preto-SP

Lidio Alves de Lima – São Carlos-SP

CaLTânia Cristina Costa Mascioli– Coordenadora do 42º 

Concurso Nacional de Publicações Leonísticas – Ribeirão 

Preto-SP, enviou-nos planilha com indicação dos Boletins 

inscritos no CNPL.

Comemorando a parceria de 70 anos, o Dia do Lions com 
as Nações Unidas (LDUN) dá ao Lions a oportunidade de 
descobrir como as Nações Unidas e o Lions podem juntos 
continuar ajudando quem precisa em uma escala global. 
No LDUN, realizado na sede das Nações Unidas na 
cidade de Nova York, cerca de 500 Leões, diplomatas das 
Nações Unidas e outros representantes importantes irão 
discutir sobre desafios humanitários específicos em 
painéis de discussão dinâmicos, celebrar os vencedores 
dos Concursos Internacionais de Cartaz sobre a Paz e 
muito mais. 
Anote em sua agenda para participar do evento do Dia do 
Lions com as Nações Unidas de 2016 no sábado, dia 12 de 
março de 2016.  O custo para participar do LDUN é de 
US$ 75,00 por pessoa. Os participantes do LDUN têm a 
opção de participar do almoço do Lions com a ONU na 
Sala de Jantar dos Delegados das Nações Unidas.  
Aproveite a companhia e as vistas panorâmicas da cidade 
de Nova York. As visitas guiadas pela sede da ONU estão 
disponíveis entre 9h15 e 16h15 na véspera do LDUN.  Os 
ingressos para a visita devem ser comprados diretamente 
na ONU com antecedência.  A recepção dos participantes 
e a retirada do material para inscrições antecipadas 
ocorrerão na sexta-feira, dia 11 de março no hotel Grand 
Hyatt New York. 

DIA DO LIONS COM AS NAÇÕES UNIDAS



O cuidado com a boca está diretamente 
relacionado à saúde de todo o corpo. Apesar 
disso, mais da metade dos brasileiros não tem 
o hábito de ir ao dentista anualmente. É o que 
concluiu a mais recente Pesquisa Nacional de 
Saúde, realizada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Um desafio 
cultural a ser enfrentado pelo país na busca 
por uma melhor qualidade de vida. Para 
desenvolver o hábito de ir ao dentista, o 
primeiro passo é desmistificar a dor. Segundo 
Luiz Fernando Varrone, presidente da 

Associação Brasileira de Odontologia, o 
principal motivo para o brasileiro procurar 
um dentista é a dor. “Isso é um erro e um 
grande problema, porque o paciente de 
odontologia acha que não precisa ir ao 
dentista se não estiver doendo”. Associar a 
ida ao dentista à dor traz ainda um segundo 
empecilho: o medo. “Às vezes, os pais 
transmitem esse medo para as crianças, 
mesmo que não seja intencional”, alerta 
Varrone.

Com o avanço da odontologia, 
atualmente é possível fazer até mesmo um 
tratamento de canal sem sentir dor. Além 
disso, há uma mudança acontecendo no 
país. Nos anos 60, o Brasil era considerado 
o país dos desdentados. O índice de pessoas 
que não possuíam sequer um dente na boca 
era muito grande. Hoje, a preocupação com 
a prevenção mudou. A quantidade de 
prótese total tem caído muito e os 
implantes, que eram muito caros, estão bem 
mais acessíveis. Outro dado importante 
trazido pela pesquisa do IBGE é a forma 
como o brasileiro procura assistência 
odontológica. “74,3% das pessoas disseram 

Fonte: PREVI

TRAGÉDIA EM MARIANA, MG
Fauna e flora estão seriamente prejudicadas após o rompimento da barragem.

 Em 05 novembro de 2015, ocorreu o 
pior acidente da mineração brasileira no 
município de Mariana, em Minas Gerais.  
A tragédia ocorreu após o rompimento de 
uma barragem (Fundão) da mineradora 
Samarco. O rompimento da barragem 
provocou uma enxurrada de lama que 
devastou o distrito de Bento Rodrigues, 
deixando um rastro de destruição à medida 
que avança pelo Rio Doce. Várias pessoas 
ficaram desabrigadas, com pouca água 
disponível, sem contar aqueles que 
perderam a vida na tragédia. Além disso, 
há os impactos ambientais,  que são 
incalculáveis  e ,  provavelmente ,  
irreversíveis.

Principais impactos ambientais
 O acidente em Mariana liberou cerca 

Fonte: Mundo Educação

de 62 milhões de metros cúbicos de 
rejeitos de mineração, que eram formados, 
principalmente, por óxido de ferro, água e 
lama. Apesar de não possuir, segundo a 
Samarco, nenhum produto que causa 
intoxicação no homem, esses rejeitos 
podem devastar grandes ecossistemas. A 
lama que atingiu as regiões próximas à 
barragem formou uma espécie de 
cobertura no local. Essa cobertura, quando 
secar, formará uma espécie de cimento, 
que impedirá o desenvolvimento de 
muitas espécies. Essa pavimentação, no 
entanto, demorará certo tempo, pois, em 
virtude da quantidade de rejeitos, 
especialistas acreditam que a lama 
demorará anos para secar. Enquanto o solo 
não seca, também é impossível realizar 
qualquer construção no local. A cobertura 
d e  l a m a  t a m b é m  i m p e d i r á  o  
desenvolvimento de espécies vegetais, 
uma vez que é pobre em matéria orgânica, 
o que tornará, portanto, a região infértil. 
Além disso, em virtude da composição 
dos rejeitos, ao passar por um local, 
afetarão o pH da terra e causarão a 
desestruturação química do solo. Todos 
esses fatores levarão à extinção total do 
ambiente presente antes do acidente. O 
rompimento da barragem afetou o rio 
Gualaxo, que é afluente do rio Carmo, o 
qual deságua no Rio Doce, um rio que 

abastece uma grande quantidade de 
cidades. À medida que a lama atinge os 
ambientes aquáticos, causa a morte de 
todos os organismos ali encontrados, 
como algas e peixes. Após o acidente, 
vários peixes morreram em razão da falta 
de oxigênio dissolvido na água e também 
em consequência da obstrução das 
brânquias.  O ecossistema aquático 
desses rios foi completamente afetado e, 
consequentemente, os moradores que se 
beneficiavam da pesca.
 A grande quantidade de lama lançada 
no ambiente afeta os rios não apenas no 
que diz respeito à vida aquática. Muitos 
desses rios sofrerão com assoreamento, 
mudanças nos cursos, diminuição da 
profundidade e até mesmo soterramento 
de nascentes. A lama, além de causar a 
morte dos rios, destruiu uma grande 
região ao redor desses locais. A força dos 
rejeitos arrancou a mata ciliar e o que 
restou foi coberto pelo material. Por fim, 
espera-se que a lama, ao atingir o mar, 
afete diretamente a vida marinha na região 
do Espírito Santo onde o rio Doce 
encontra o oceano. Biólogos temem os 
efeitos dos rejeitos nos recifes de corais de 
Abrolhos, um local com grande variedade 
de espécies marinhas.

Distrito de Bento Rodrigues, no município
de Mariana, alguns dias após rompimento
da barragem.

“Quando os que comandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito”.

ter procurado assistência em clínicas 
particulares ou no setor privado, enquanto 
que apenas 19,6% procuram o setor 
público. Isso mostra que ainda existe um 
desconhecimento de que é hoje possível 
encontrar assistência odontológica nas 
unidades básicas de saúde”.

A busca pela melhoria da saúde bucal é, 
também, importante para quebrar outro 
paradigma: o da perda dos dentes com a 
idade. Nós temos o início de uma mudança 
cultural, de que a boca faz parte do 
organismo. Com uma boa higiênização, a 
pessoa vai ficar idosa e com os dentes 
idosos na boca. O recomendável é realizar 
de uma a duas visitas por ano ao dentista 
como forma de prevenção a doenças bucais.

Para ter um boa higiene bucal, não é 
preciso abandonar doces e sobremesas. 
Basta seguir três passos simples: - Escovar 
bem os dentes, língua e gengivas depois de 
cada refeição (principalmente antes de 
dormir); Usar o fio dental; Consumir 
alimentos saudáveis, como castanha-do-
pará, cenoura, brócolis, pepino e ovo.

Medo de Dentista:
Vença esse Preconceito

Saúde



Servir é bonito. É amor. É bondade. É caridade em ação. É a alma agindo sobre o corpo. É 
dignidade, harmonia, humanidade (lema presidencial) não apenas para aqueles a quem 
servimos, mas também para os Leões.
O serviço desinteressado não é de forma alguma um hábito ou uma rotina mecânica. O 
serviço desinteressado é alegre, animado e transmite paz. Tem tudo a ver com o clima 
caloroso desta época, época de muitas festividades de final do ano. Servir com orgulho, 
com amor e total dedicação. É muito bom refletir com seriedade o lema simples do 
presidente internacional, companheiro Jitsuhiro Yamada,como verdadeiros leões e 

sempre com orgulho, pois nós sabemos que “Não se pode ir muito longe sem fazer algo pelo 
outro".....sempre com muita dignidade, harmonia e humanidade.

REFLEXÃO SOBRE O LEMA DO PRESIDENTE INTERNACIONAL
Dignidade, Harmonia e Humanidade

“O Senhor não olha tanto a grandeza das nossas obras.
Olha mais o amor com que são feitas”.

42º CONCURSO NACIONAL 
DE PUBLICAÇÕES 

LEONÍSTICAS
As Publicações deverão ser 

enviadas para
CaL TÂNIA CRISTINA 

COSTA MASCIOLI
Rua Aldo Focosi, 130 – Ap. 311
14091-310 – Ribeirão Preto – 

SP
Telefone: (16) 9-9961-3772

e-mail: 
taniamascioli@terra.com.br

DOAÇÕES FEITAS PELO 
CLUBE

Setembro / Novembro - 2015

47enxovais 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$ 18.800,00
Medicamentos doados à Farmácia da 
Gente-Fundo Social de Solidariedade 
do Município de Ribeirão Preto – R$ 
9.160,00
3 Bolsas de Estudos de Inglês– R$ 
12,600,00
4 Bicicletas – R$ 1.500,00
Alimentos-  R$ 1.208,00
Brinquedos – R$ 2.130,00
Diversos – R$ 600,00

SER HOMEM

LA-2 – Leão Capoeirista – 
Salvador Sudoeste-BA 
(Virtual).
LA-3- Centro-Avante – 
Recife-Centro-PE; O 
Canavial – Teotônio Vilela-
AL; Unidos – Aracaju-SE.
LA-4-O Dente do Leão-
Fortaleza-Tiradentes-CE.
LB-1- O Leão do Oeste 
P a u l i s t a - P r e s i d e n t e  
Venceslau-SP.
LC-1-O Carioca – Rio de 
Janeiro-Carioca-RJ.
LC-2- O Leão da Cantareira-
São Paulo-Tremembé-SP.
LC-6-Franca Leonística-
Franca-Centro-SP(Virtual); O 
Ipiranga-Ribeirão Preto-
Ipiranga-SP (Virtual);BIG-
Boletim Informativo da 
Governadoria-Brodowski-SP.
LC-8-O Leão de Maria 
Chica-Penápolis-SP.
LC-12-O Leão de Aço – João 
Monlevade-Sobral-MG; Leão 
do Vale-João Monlevade-
Centro-MG (Virtual); Leão do 
Mucuri-Nanuque-Sobral-MG.
LC-Revista Lion-Brasil-
Sudeste-Santos-SP.

CaL Silvia Helena Campos Samara

Hoje em dia está muito difícil ser 

homem com H. 

Você precisa ser gentil, mas firme, 

carinhoso, mas ter segurança, 

ser sensível, mas masculino, ajudar 

em casa, mas ter voz grossa. 

Gostar de cuidar das crianças, mas 

saber falar não.

Deve sair com amigos,

mas também compartilhar 

momentos únicos com a amada.

Precisa ser culto, mas não erudito.

Trabalhar, mas não ser escravo do 

trabalho.

Falar e escrever coisas bonitas, 

preparar o café,

Enviar flores sempre que possível, 

com cartão apaixonado.

Mas não pode ser piegas.

Ganhar seu próprio dinheiro, 

inventar viagens alucinantes, 

buscar um chocolate quente na 

noite fria.

Ser homem é oferecer os ombros, 

ser cúmplice, dar e receber carinho. 

Não é para qualquer um. Ah... é 

bom que seja inteligente, tenha bom 

humor, 

seja cheiroso. Mas não exagerado.

Mulheres reclamam porque este 

homem está cada vez mais raro.

Por isso homens, precisamos nos 

reinventar. 

Porque homem que é homem chega 

no ponto G, antes da hora H !

Valor Total: R$ 45.998,00    Jorge Rodini
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INVOCAÇÃO A DEUS

Agradecemos, Senhor, estarmos aqui reunidos,
para nos conhecermos melhor e assim
poder servir os nossos semelhantes.

Dai-nos, Senhor, a humildade, a sabedoria
e a força necessária, para cumprir nossos deveres,

com entusiasmo e tenacidade.
Dai-nos, Senhor, a bondade e a tolerância,

para respeitar a opinião das pessoas e alimentar 
a aspiração de todos, para servir a humanidade.

Protegei, Senhor, a nossa grande família leonística,
que trabalha hoje, como sempre, 

pelo culto da Amizade, do Amor ao próximo
e do Serviço desinteressado.

Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil 
Bendizei, Senhor, o nosso Trabalho.

Assim Seja !

No dia 15 de outubro de 
1965, o Lions Clube de Ribeirão 
Preto-Centro, fez entrega à 
população de Ribeirão Preto e 
região, de um moderno Hospital 
p a r a  C i r u r g i a  To r á x i c a ,  
devidamente equipado, cuja 
finalidade maior da época, foi a de 
ensejar a recuperação rápida do 

tuberculoso pobre. O ato inaugural 
contou com a honrosa presença do 
P r e s i d e n t e  d a  A s s o c i a ç ã o  
Internacional de Lions Clubes, Dr. 
Walter H. Campbell, que veio a 
Ribeirão Preto especialmente para a 
inauguração. Essa obra grandiosa, 
localizada à rua Pernambuco, 176, 
foi edificada graças ao trabalho 
dinâmico dos membros do Lions de 
Ribeirão Preto-Centro, que durante 
cinco anos – de 1960 a 1965 – não 
mediram esforços para a realização 
desse empreendimento. Durante 
todo esse período, o Lions contou 
com a colaboração da população de 
Ribeirão Preto, bem como da classe 
empresarial, órgãos da imprensa 
falada e escrita,  Prefeitura 
Municipal, Câmara Municipal e 

Governo do Estado de São Paulo.  
O Hospital foi doado pelo Lions à 
Santa Casa de Misericórdia, para 
a t e n d i m e n t o  p ú b l i c o  à  
comunidade. O ato oficial de 
entrega, ocorreu no dia 31 de 
outubro de 1965, com a presença, 
entre outras pessoas, do Presidente 
do Lions Clube, Paulo Queiroz 
Arruda; do médico, Paulo Valentie 
de Oliveira; do provedor da Santa 
Casa, Antonio Rodrigues da Silva; 
e do representante do Secretário da 
Saúde do Estado, Horácio Lima 
Pereira. Passados 50 anos de sua 
inauguração, funciona atualmente 
no local, um grande Centro Clínico 
com atendimento médico em 
diversas especialidades, inclusive 
com procedimentos cirúrgicos.

15.10.1965 – 15.10.2015

Outubro
Mês da Compreensão e Cooperação Internacional
04 – Dia de São Francisco de Assis
08 – Dia Mundial do Serviço Leonístico
10 – 98º Aniversário de Fundação do Lions
12 – Dia da Criança
Dia de Nossa Senhora Aparecida
15 – Dia do Professor
17 – Dia da Agricultura
18 – Dia do Médico
25 – Dia do Dentista
29 – Dia Nacional do Livro

Novembro
01 – Dia de Todos os Santos
02 – Finados
08 – Dia do Radiologista
15 – Proclamação da República
        II Reunião do Conselho Distrital do LC-6
19 – Dia da Bandeira
20 – Dia Nacional da Consciência Negra
27 – Dia Nacional de Combate ao Câncer
28 – Dia Mundial de Ação de Graças
Dia do Soldado Desconhecido

Dezembro
Mês das Domadoras e da Revista Lion
Confraternização dos Clubes
01– Dia Internacional da luta contra a AIDS
08 – Dia da Justiça
10 – Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos
11 – Dia do Engenheiro
13 – Dia de Santa Luzia
15 – Dia do Arquiteto
25 – Natal
31 – Dia de São Silvestre

Curiosidade Leonística
 O Código de Éticado Leão foi adotado em 21 de agosto de 1918, no 

encerramento da II Convenção Internacional, realizada em St. Louis, Missouri, 

Estados Unidos. Os Objetivos do Lions Clube, que a partir de setembro de 2007, 

passaram a ser denominados Propósitos, foram adotadosem 11 de julho de 

1919, no encerramento da III Convenção Internacional, realizada em Chicago, 

Illinois, Estados Unidos. O emblema do Lions foi adotado em 16 de julho de 

1920, durante o encerramento da IV Convenção Internacional, realizada em 

Denver, Colorado, nos Estados Unidos, e é uma criação de Maurice Blink.

Nossa CidadeNossa CidadeNossa Cidade

HÁ 50 ANOS, LIONS INAUGURAVA MAGNÍFICO
HOSPITAL EM RIBEIRÃO PRETO



Amir Calil Dib

Antonio Carlos Capela Novas

Antonio Paulo Caliento

Carlos Antonio Brasil

Daisy Andreolli Caliento

Francisco Ricardo Montes

Franz Brieger

Pe. Jacob Jovino Tomazella

João Batista de Campos

João Carlos Gaiofatto

João Gilberto Nogueira

João Rodini Luiz
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José Mauro Antunes Pimenta

Ligia Gomes

Marcelo Pozatti

Marcelo Tamer Cardilli

Marcus José Colbachini

Miguel Darahém Filho

Omar Nahas

Osvaldecir Apparecido Roque

Paulo Antonio Secaf

Paulo Henrique de Castro Correa

Paulo Zerbinatti

Pedro Abrahão Além Neto

Raphael Luiz Cândia

Roberto Zanutto Desidério

Sandra Maria de Aguiar Colbachini

Silvia Helena Campos Samara

Toufic Elias

Agueda Dernovsek Zerbinatti

Alice Henriques

Amélia Lúcia Pontin Nahas

Deise Lourdes Peres Elias

Elaine Cunha e Galli

Helena Thereza Lania Araujo

Hélia Cirillo Chrisóstomo

Hélia Galvani Magna

Ignes Helena de Camargo

Jacyr Torres Mazza

Lucila de Freita Secaf

Lurdes Manfrin Roque

Márcia Tobal Pozatti

Maria Aparecida Gaiofatto

Maria Cristina Corrêa Darahém

Maria de Lourdes Desidério

Maria Sylvia Nogueira Brieger

Marisa La Rocca Marques

Marinês Milan Martins Montes

Neyle Maria Vitaliano Nogueira

Regina Célia Botura Pimenta

Renata Eloisa Fernandes Brasil

Renata Nahas Cardilli

Rosângela Sueli Capela Novas

Tânia Garcia Leal Neca

Terezinha Aparecida Pantoni Além

Vera Lúcia Zapolla Ricci

Vera Maria Hákime de Assis Campos

Yolanda de Paula Rodini Luiz



R. Manoel Achê, 547
Jd. Irajá - Rib. Preto

LIGUE GRÁTIS 0800-771-3456

ENTREGA

RÁPIDA 3623-0606

QUALIDADE EQUALIDADE E
SIMPLICIDADESIMPLICIDADE

PARA CONSTRUIRPARA CONSTRUIR
OU REFORMAROU REFORMAR

QUALIDADE E
SIMPLICIDADE

PARA CONSTRUIR
OU REFORMAR

na maior economiana maior economiana maior economia

Rua Mariana Junqueira, 1.247 - Centro

CEP 14015-010 - Ribeirão Preto - SP

Fone: (16) 2133-2929 - Fax: 3610-5794

e-mail: contato@asteccontabilidade.com.br

Imóveis e Administração Ltda.

Rua Altino Arantes, 526
Ribeirão Preto - SP

PABX: (16) 2111-5650

 
www.magnaimobiliaria.com.br

39 anos trabalhando por você
na compra, venda, locação e

administração de imóveis

antina “605”
Churrascaria
Onde os Leões se encontram.

Churrascaria / Filés / Peixes.

O fantástico bacalhau na brasa.

A conhecidíssima leitoa à mineira.

Venha experimentar!!!

DISK 605 - 3610-2446
Fazemos entregas todos os dias

Rua Amador Bueno, 563 - Centro
Ribeirão Preto - SP

Av.	Portugal,	2670

Jardim	Botânico

Ribeirão	Preto	SP

(16)	-	3442.4244
casa.damasco@hotmail.com

MODA MASCULINA

Rua São Sebastião, 428

Fone: 3625-6375

Dr. Carlos Antônio Brasil
Oftalmologista

Dra. Renata Brasil
Cirurgiã - Dentista

Rua Sete de Setembro, 1867
Alto da Boa Vista

Ribeirão Preto - SP

Telefones: 16. 3635.3131
3635.3130 / 3610.8700


