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Reuniões Mensais

Lema de Trabalho 2016/2017:

“Renovar e Agir: A magia do renascer”



“O símbolo do Leão tem sido um símbolo da fidelidade através dos tempos e entre
todas as nações, antigas e modernas. Defende a lealdade a um amigo, a lealdade a

um princípio, a lealdade a um dever, a lealdade a uma confiança”.
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Boletim Informativo Trimestral do Lions Clube de Ribeirão Preto-Centro

Data da Fundação: 09.03.1959 – Data da Carta Constitutiva: 07.09.1959
Clube Padrinho: Lions Clube de Franca – Centro

Blog: http://lionscluberpcentro.blogspot.com

I Festa Regional da Cerveja
Empolga Ribeirão Preto

 Inaugurando em Ribeirão Preto a 
promoção da Festa da Cerveja, de âmbito 
regional, a exemplo de outros clubes co-
irmãos do Brasil, com o intuito de arreca-
dar fundos para obras assistenciais, a 
diretoria do Lions de Ribeirão Preto, sob a 
presidência do CL Stamatis Kefallás, desen-
cadeou  uma verdadeira “blitz” arregimen-
tando todas as forças do Clube para um 
objetivo altruístico. Mais ainda, contagiou 
toda Ribeirão Preto e região com o slogan 
“não beba muito liquido... até que chegue a I 
Festa Regional da Cerveja!”.

A voz do Leão - 50 Anos
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ontam as escrituras que em certa ocasião os anjos 

Centoaram, magníficos, o seguinte cântico de alegria e 
de fé: “Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos 

homens de boa vontade”. Este cântico demonstra por si que há 
na terra homens de boa vontade, homens sem vontade e 
homens de má vontade. Assim, três classes distintas de 
homens. Convém, pois, sabermos à qual delas nós pertence-
mos. Teremos boa vontade? Teremos má vontade? Ou não 
teremos vontade.
 No Lions, supõe-se sempre que só existam homens de 
boa vontade. Não há lugar para aqueles que têm má vontade. O 
Leão possui o desejo de servir, procura sempre servir, é um 
elemento de constante utilidade e, portanto, o homem apropri-
ado para todo trabalho que exija, em princípio, boa vontade.
 Mas, que será boa vontade? Será apenas realizar de 
semblante alegre as obrigações sumárias da vida? No Lions, 
por exemplo, assistir às reuniões, manter o sentimento de 
camaradagem e do bom humor, atender prontamente aos 
encargos sociais, ler e relatar boletins, fazer as palestras de que 
foi incumbido, ser em suma, um bom companheiro? Sim, será 
tudo isso. Mas nos parece que será também alguma coisa mais.
 Boa vontade é a principal das qualidades do homem, 

porque ela se refere não a uma atitude consigo mesmo, mas 
com o seu semelhante e, sempre, a uma atitude de serviço. É 
um sentimento que aproxima o indivíduo, e bem perto, da 
perfeição que é inatingível.
 Boa vontade é ver apenas o lado bom da vida e tirar 
daí, no trato das coisas e da sociedade, tudo que possa ser útil, 
embora com sacrifício. É dispor-se a fazer sempre um pouco 
mais. E não faltar nunca. E não encontrar desculpas ou motivos 
ou razões para justificar uma omissão. E, no Lions, é uma 
condição “sine qua non” de ser, em verdade, um Leão. Não 
sejamos associados do Lions, mas Leões. Onde há boa 
vontade, não aparecem dificuldades, falhas, crises, desentendi-
mentos e decepções. A Boa vontade cria ambiente salutar e 
feliz, proporciona bem-estar, favorece amizades, dedicações, 
possibilita todo o trabalho e dá ao homem a convicção da 
utilidade e da beleza da vida e aquela paz de espírito a que se 
referiam os anjos do Senhor. 
 Tenhamos boa vontade. Nunca digamos “não”. E 
triunfaremos sempre num ambiente de constante e doce 
cordialidade.

Boa Vontade

“Devemos navegar algumas vezes a favor do vento e outras, contra ele, mas
temos que navegar sempre e não nos deixar levar pelo vento, nem jogar a âncora”.

CaL Silvia Samara
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Administrativas Desafio do Centenário
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“Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também vós a eles”
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Visita do casal Governador do Distrito
Comemoração do 58º Aniversário do Clube

Omar Nahas ao saudar o governador
Sergio David de Souza.

Sergio David e o Cel Renato Catita, representante
do Prefeito Municipal

Casal Governador – Sergio David de Souza e Nilza

Omar Nahas, Cidinha Pelizzon, Nilza, Sergio David,
Daisy e Paulo Caliento.

Presidente Silvia Samara, durante seu pronunciamento. Componentes da Mesa Diretiva

Sylvia Brieger, Helia Chrisóstomo, Renata
e Carlos Brasil

João Rodini, Yolanda, Simone e Paulo Piçarro Mirna e Raphael Cândia

Daisy, Nadir, Andriani, Caliento, Cida, Leone, Manoel,
Cesar e Vera Ricci

Paulo Secaf e Lucila Regina e José Mauro
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Visita do casal Governador do Distrito
Comemoração do 58º Aniversário do Clube

Bazan, Yolanda, Mauricio, Cristina, Miguel, Omar,
Amelinha, Selma, Daisy e Caliento.

Yolanda e João Rodini Sergio, Nilza, Amelinha e Omar Nahas

Sergio, Silvia e Nilza Sergio, Nilza, Yolanda e João Rodini Poliana e Vanderson Carniel

Mauricio de Souza e Sergio David Caliento e Sergio David Mauricio de Souza e Selma

Gisele Jonas, Cidinha Pelizzon e Luciana Maciel Silvia, Sergio David, Nilza e Caliento Caliento, Janeth, Sergio, Silvia, Nilza e Amir Calil.
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Os Leões mudaram 
as vidas em casa e ao 
redor do mundo há 
um século. Somos 
importantes porque 
cada ato de bondade 
faz a diferença na 

vida de alguém. Somos agora 
mais importantes do que nunca, 
pois as necessidades do mundo 
estão aumentando. Estamos 
apresentando uma nova estrutura 
de serviços para ajudar os Leões a CaL Silvia Helena Campos Samara

“Viver sem ler é perigoso porque te obriga a acreditar no que te dizem”

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 ! 

atenderem às  necessidades 
emergentes do nosso segundo 
século de serviço. Esta estrutura 
de serviço nos ajudará a alcançar a 
meta de Lions Internacional em 
servir 200 milhões de pessoas por 
ano até 2021, triplicando o nosso 
impacto, para que possamos 
ajudar ainda mais pessoas. É um 
escalar incansável de novas 
montanhas. 
  A nova estrutura de servi-

ços globais oferecerá aos Leões 
novas maneiras de servir e de unir 
as pessoas caridosas em torno do 
servir. Juntos, poderemos respon-
der aos desafios do nosso próximo 
século de serviço. E assim como 
nos primeiros 100 anos, o mundo 
ainda continua dependendo dos 
nossos trabalhos, das nossas 
incansáveis escaladas em servir 
desinteressadamente.

“Quanto mais se busca o cume da montanha, menos importância se dá
às pedras do caminho”
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Bê-a-Bâ da Cidadania

 É bom lembrar que o último grande poeta da terceira geração romântica no 
Brasil, foi Castro Alves, “O Poeta dos Escravos”. Expressou em suas poesias, a 
indignação aos graves problemas sociais de seu tempo. Foi ainda o poeta do amor. Sua 
poesia amorosa descreve a beleza e a sedução do corpo da mulher. Nasceu no dia 14 de 
março de 1847, em Curralinho, na Bahia, cidade que a partir de 1900, passou a chamar-
se de Castro Alves, em homenagem a um de seus mais ilustres filhos.
 Seu poema abolicionista mais famoso é “O Navio Negreiro”, um poema 
épico-dramático, que faz parte da obra “Os Escravos”, onde denuncia a crueldade da 
escravidão e faz uma recriação poética das cenas dramáticas do transporte de escravos 
no porão dos navios negreiros. Iniciou seu curso de Direito, em Recife e concluiu na 
Faculdade do Largo de São Francisco, em São Paulo. Faleceu no dia 6 de julho de 1871, 
com apenas 24 anos de idade, vitimado pela tuberculose. É o patrono da cadeira 
número 7 da Academia Brasileira de Letras.

Fonte: www.beaba.org.com.br

Como evitar erros na hora de escrever

- “Em baixo ou Embaixo?” Embaixo deve 
ser escrito sempre junto. A confusão se 
deve ao fato de “Em Cima” ser escrito 

separado. Portanto, Embaixo junto e Em 
Cima, separado

- “Círculo ou Ciclo vicioso?”
O correto é círculo vicioso.

- “Seguem Anexo ou Anexos os documen-
tos? A palavra anexo faz papel de adjetivo. 
Deve, por isso, concordar com o substanti-
vo a que se refere. Caso seja mais de um 
documento, eles “seguem anexos”. Se é 

apenas um documento, ele “segue anexo”. 
O que não pode de maneira nenhuma é 

escrever “segue em anexo o documento” 
ou “Seguem em anexos os

documentos”.

  

HUMOR
Mal Entendido – O mendigo chega para uma 
senhora e pede uma esmola. A Senhora 
responde: -  Em vez de ficar pedindo esmola, 
por que não vai trabalhar?
- Dona, estou pedindo esmola e não conselho!

Estrela – O genro chega perto da sogra e a 
surpreende com a seguinte frase: Sogrinha, eu 
gostaria muito que a senhora fosse uma estrela! 
Ela não cabe em si de felicidade e responde: 
Quanta gentileza, genrinho. Por que você fala 
isso? 
- Porque a estrela mais próxima está a milhões 
e milhões de quilômetros da Terra.

O Guarda-Chuva  – O homem está tomando 
cerveja em um bar, quando chega um sujeito e 
diz: O Senhor esteve aqui há três meses!
- Pode ser, mas como você tem certeza disso?
- Reconheci o seu guarda-chuva!
- Há três meses eu nem tinha esse guarda-
chuva!
- Mas eu tinha!

No Velório – O bêbado está de pé diante do 
defunto, quando um desconhecido pergunta: 
Quem é o morto? O bêbado aponta o dedo e 
diz: Esse aí que tá deitado.

“A razão pela qual a preocupação mata mais pessoas do que o trabalho é que
as pessoas preocupam-se mais do que trabalham”     



 “A natureza não faz nada que não tenha utilidade” 

Nunca antes se debateu tanto sobre o 
meio ambiente e sustentabilidade. 
As graves alterações climáticas, as 

crises no fornecimento de água devido à falta 
de chuva e da destruição dos mananciais e a 
constatação clara e cristalina de que, se não 
fizermos nada para mudar, o planeta será 
alterado de tal forma que a vida como a  
conhecemos, deixará de existir. Cientistas, 
pesquisadores amadores e membros de 
organizações não governamentais, se unem, 
ao redor do planeta, para discutir e levantar 
sugestões que possam trazer a solução 
definitiva ou, pelo menos, encontrar um 
ponto de equilíbrio que desacelere a 
destruição que experimentamos nos dias 

atuais. A conclusão, praticamente unânime, é 
de que políticas que visem a conservação do 
meio ambiente e a sustentabilidade de 
projetos econômicos de qualquer natureza, 
deve sempre ser a ideia principal e a meta a 
ser alcançada para qualquer governante.
 Em paralelo às ações governamen-
tais, todos os cidadãos devem ser constante-
mente instruídos e chamados à razão para os 
perigos ocultos nas intervenções mais 
inocentes que realizam no meio ambiente a 
sua volta e para a adoção de práticas que 
garantam a sustentabilidade de todos os seus 
atos e ações. Destinar corretamente os 
resíduos domésticos; a proteção dos 
mananciais que se encontrem em áreas 
urbanas e a prática de medidas simples que 
estabeleçam a cultura da sustentabilidade em 
cada família. Assim, reduzindo-se os 
desperdícios, os despejos de esgoto domésti-
co nos rios e as demais práticas ambientais 
irresponsáveis, os danos causados ao meio 
ambiente serão drasticamente minimizados e 
a sustentabilidade dos assentamentos 
humanos e atividades econômicas de 
qualquer natureza estarão asseguradas.
 Estimular o plantio de árvores, a 
reciclagem de lixo, a coleta seletiva, o 
aproveitamento de partes normalmente 
descartadas dos alimentos como cascas, 
folhas e talos, assim como o desenvolvimen-
to de cursos, palestras e estudos que 
informem e orientem todos os cidadãos para 
a importância da participação e do engaja-

mento nesses projetos e nessas soluções 
simples, para fomentar a sustentabilidade e a 
conservação do meio ambiente.
 Uma medida bem interessante é 
ensinar cada família a calcular sua influência 
negativa sobre o meio ambiente (suas 
emissões) e orientá-las a proceder de forma a 
neutralizá-las, garantindo a sustentabilidade 
da família e contribuindo enormemente para 
a conservação do meio ambiente em que 
vivem. Mas, como se faz para calcular essas 
emissões? Na verdade, é uma conta bem 
simples; basta calcular a energia elétrica 
consumida pela família; o número de carros e 
outros veículos utilizados e a forma como é 
feita e os resíduos que produz. A partir daí, 
cada família poderá dar a sua contribuição 
para promover práticas e procedimentos que 
garantam a devolução à natureza de tudo o 
que usaram e, com essa ação, gerar novas 
oportunidades de vida e de bem estar social 
para sua própria comunidade.
 O mais importante de tudo é educar 
e fazer com que o cidadão comum entenda 
que tudo o que ele faz ou fará, gerará um 
impacto no meio ambiente que o cerca. E que 
só com atitudes e ações que visem a sustenta-
bilidade dessas práticas, estará garantindo 
uma vida melhor e mais satisfatória, para ela 
mesma, e para as gerações futuras.

CaL Silvia Samara
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Àgua – Capacidade de ser oxidante
ou antioxidante
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História de Ribeirão Preto

 Capital do Chopp - A água foi o 
ingrediente principal do produto que iria 
projetar Ribeirão Preto novamente no 
cenário nacional. Antes da crise do café, a 
cidade já começara a se industrializar. Em 
1910, é instalada a Companhia Cervejaria 
Paulista. A fábrica também inaugurou a 
Choperia Pinguim, frequentada pela elite 
do café e que continua uma atração para 
os visitantes até os dias de hoje. O chopp 
da cidade ficou famoso dentre a história 
de Ribeirão Preto por utilizar a pura água 
do Aquífero Guarani. Atualmente, as 
cervejarias artesanais, que surgiram nos 
últimos anos após o fechamento da 
fábrica de cerveja, também utilizam a 
puríssima água do manancial subterrâneo 
que abastece a cidade, conferindo 
qualidade ao produto e mantendo a 
tradição cervejeira na cidade.

Foto histórica do Pinguim no calçadão - Centro de 
Ribeirão Preto 

 Capital do Açúcar e do Álcool - 
O declínio do café permitiu o plantio de 
outras culturas, em especial da cana-de-
açúcar, que retomava o seu posto de líder 
na agricultura nacional. Na região de 
Ribeirão Preto, os imigrantes compravam 
as terras do café e tornavam-se os novos 
grandes proprietários. Na década de 40, 
essa já era a principal cultura em alguns 
municípios da região, como Sertãozinho. 

Após 1960, a região era um “mar de cana” 
e transformada na maior produtora 
mundial de cana-de-açúcar. Mudanças 
nos relacionamentos comerciais entre 
vários países beneficiaram o Brasil que 
passou a incentivar o setor visando o 
mercado externo. Foi criado o Pró Álcool 
– Programa Nacional do Álcool (que 
durou de 1975 a 1989) que incentivou o 
uso do álcool anidro como aditivo à 
gasolina. Surgiram destilarias e usinas 
para o beneficiamento da cana, e o setor se 
capitalizou. Atualmente, existem 58 
usinas produtoras de açúcar e álcool na 
região, que vendem para o mercado 
interno e externo.

(Fontes: Arquivo Público Municipal 
de Ribeirão Preto. Prefeitura 

Municipal. Secretaria de 
Planejamento e Desenvolvimento 

Regional)

“Leões não perdem o sono com opiniões de ovelhas”

Janeiro
Mês dos Sócios fundadores
06 - Dia de Reis
08 - Dia do fotógrafo
13 - Aniversário de Melvin Jones
          (1879)

20 - Dia de São Sebastião
25 - Aniversário de São Paulo (1554)

        Dia do Carteiro 

Fevereiro
Mês dos Ex-Governadores do 
Distrito
01 - Dia do Publicitário
03 - Dia de São Brás
04 - Dia Mundial do Câncer
07 - Dia do Gráfico
13 - Dia Mundial do Rádio
20 - Dia Mundial da Justiça Social
27 - Dia do Livro Didático
28 - Carnaval 2017

Março
Mês do Governador do Distrito
03 - Dia Mundial da Oração
08 - Dia Internacional da Mulher
09 - 58º Aniversário de Fundação do
       Clube
14 - Dia Nacional dos Animais
15 - Dia do Editor Leonístico
19 - Dia de São José        
20 - Início do Outono
22 - Dia Mundial da Água
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PUBLICAÇÕES LEONÍSTICAS RECEBIDAS

LA-2 – Leão Capoeirista – Salvador Sudoeste-BA (Virtual);Informativo
Mensal Leão do Barbalho-Salvador-BA (Virtual)
LA-3- Centro-Avante – Recife-Centro-PE; O Canavial – Teotônio Vilela
AL; Unidos-Distrito LA-3 – Recife-PE.
LA-4-O Dente do Leão-Fortaleza-Tiradentes-CE.
LB-1 – O Leão do Oeste Paulista – Presidente Venceslau-SP; O Leão Visão –
Presidente Venceslau-Visão
LC-1- O Carioca – Rio de Janeiro-Carioca-RJ; O Leão Comprido-Rio de
Janeiro-Rio Comprido-RJ; Leão em Bom Sucesso – Rio de Janeiro
Bonsucesso-RJ 
LC-2- O Leão da Cantareira -São Paulo-Tremembé-SP.
LC-3 – Leão Botucudo – Botucatu-SP; Paraíso dos Leões – São Manuel-SP.
LC-6- BIG-Boletim Informativo da Governadoria-Brodowski-SP; Leão
dos Campos Eliseos-Ribeirão Preto-Campos Eliseos-SP; Leão de
Brodowski-Brodowski-SP
LC-8- O Leão de Maria Chica-Penápolis-SP.
LC-11- Leão do Itabira – Cachoeiro de Itapemirim-ES.
LC-12- O Leão de Aço – João Monlevade-Sobral-MG; Leão do Vale-João
Monlevade-Centro-MG (Virtual); Leão do Mucuri(Virtual) – Nanuque-MG; 
A Voz do DLC-12 – Governador Valadares-MG.
DMLC-Revista Lion-Brasil-Sudeste-Santos-SP; 

Aos Editores, os nossos agradecimentos pelas Publicações enviadas.
“SEMPRE PARA FRENTE, JAMAIS RETROCEDER”

revenir a cegueira e salvar a visão de Pmilhões de pessoas em todo o mundo

 D e s d e  q u e  o  L i o n s  C l u b s 
International foi fundado em 1917, os Leões 
trabalham em projetos que buscam prevenir a 
cegueira, restaurar a visão e aprimorar a saúde 
oftalmológica e o atendimento oftalmológico 
de milhões de pessoas por todo o mundo. De 
fato, a visão é uma das principais causas do 
Lions. Por meio de treinamento profissional, 
desenvolvimento do sistema de saúde e ampla 
distribuição do tratamento com medicamen-
tos, os Leões ganharam reconhecimento 
mundial por seu trabalho para melhorar a visão 
e prevenir a cegueira. Os Leões pelo mundo 
também estão ativamente envolvidos em:
- Reciclagem de óculos em 18 centros ao redor 
do mundo.
- Apoio aos Bancos leonísticos de olhos que 
fornecem tecido ocular humano para cirurgias 
que salvam a visão.
- Examinar a visão de centenas de milhares de 
pessoas por ano.
- Prevenir a cegueira fornecendo tratamento 
para aqueles que correm o risco de perder a 
visão.
 Acampamentos recreativos
 Os Leões orgulhosamente patroci-
nam acampamentos recreativos personaliza-
dos para atender às necessidades especiais de 
crianças e adultos cegos ou com grave perda de 
visão. Com informações de especialistas, 
como médicos, secretarias ou ministérios de 
saúde ou fundações locais, os Lions clubes têm 
organizado acampamentos recreativos para 
proporcionar a essas pessoas a experiência 

única de acampar. 
 Exames de visão
 Um exame de visão é realizado para 
identificar possíveis problemas de visão.  Os 
Leões estabelecem parceria com oftalmologis-
tas para realizar eventos de exame conjunto.

 Reciclagem em Prol da Visão do 
Lions
 Em quase toda casa é possível 
encontrar um par de óculos que não é mais 
usado. Esse mesmo par de óculos pode mudar 
a vida de outra pessoa.
 Foi por isso que o Lions iniciou o 
Programa Reciclagem em Prol da Visão. Todos 
podem ajudar. Durante o ano, Leões, Leos e 
outros voluntários coletam óculos usados e os 
entregam aos Centros de Reciclagem de 
Óculos do Lions (LERC) regionais. Os 
voluntários do LERC limpam, classificam por 
prescrição e embalam os óculos. Os óculos 
reciclados são distribuídos a pessoas carentes 
em comunidades de baixa e média renda, onde 
terão o maior impacto.
 Reciclagem de óculos - Como você 
pode ajudar
 Se você tem óculos usados de que 
não precisa mais, pode doá-los agora. O Lions 
aceita óculos de grau e de leitura, óculos de sol 
e armações de plástico e metal. Óculos infantis 
são especialmente necessários. 



Abreviaturas usadas em Lions

IP – Presidente Internacional;
– 1º Vice-Presidente Internacional;
– Ex-Presidente Internacional;
– Diretor Internacional;
– Ex-Diretor Internacional;
– Ex-Presidente do Conselho de Governado-

res do Distrito Múltiplo;
– Governador de Distrito;
– Ex-Governador de Distrito;
– Presidente do Conselho de Governadores;
– Companheiro Leão;

CaL – Companheira Leão;
– Companheiros Leões;

Companheiras Leão;
Domadora;
Domadoras;

– Companheiro de Melvin Jones;
Companheiro Leo;

– Ano Leonístico;

– Fundação Internacional de Lions Clubes
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