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‘
Servindo Sempre”

“Experimente o sentimento do serviço”

Editorial
CL Edson Teixeira

OUTUBRO ROSA

”No coração dos Lions clubes, há uma constante: o serviço.

2020 já está no Outubro Rosa e os
Lions do mundo inteiro se mobilizam
no combate do cancer de mama!

Doar seu tempo e energia para os outros é uma maneira fantástica
de ajudar sua comunidade. No entanto, também proporciona uma
grande sensação que pode se espalhar e ter um impacto positivo
em sua vida e como você se vê do mundo.

Preocupados com as doenças que
se alastram pelo mundo todo, os
Lions se envolvem na busca de
soluções para minorar sofrimentos
alheios,

Apesar do momento que estamos passando com a pandemia do Nossas campanhas buscam atingir a
coronavirus, o Lions de Santos Dumont tem procurado se engajar todas as camadas sociais, em todas
as partes do planeta ! Passamos
em diversos projetos sociais,buscando sempre ajudar os
pelo Setembro Amarelo, hoje
necessitados de nossa comunidade sandumonense.
Outubro Rosa e amanhã,estaremos
De julho até Setembro/2020,os nossos
companheiros,companheiras e Domadoras já realizaram 51
atividades de serviços, conforme Mylion.
Ser CL Leão é fazer parte de uma rede global de voluntários que
trabalham juntos para fazer a diferença.
“ 54 ANOS SERVINDO SEMPRE”
CL Evaldo Luiz Barbosa Fontes
Presidente do LCSD

no Novembro Azul.- Tudo pela saúde
humana quando todos os Lions do
mundo buscam as pessoas para
serem alertadas, orientadas e
ajudadas pelo únicoo grande
interesse do Lions Internacional:
“Saúde do Povo”!
O Lions vê nas pessoas o alvo
principal a ser atingido por todos os
cuidados e benefícios
condicionadores da vida: a SAÚDE !
Os serviços leonísticos não se
envolvem, de maneira alguma, com
interesses pecuniários, políticos e
outros a não ser o bem estar da
humanidade.
SAÚDE É PREVENÇÃO
Nós Servimos !
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Seja um exemplo para os crentes
na palavra, na conduta, no amor, no
espírito, na fé, na pureza.” - 1
Timóteo 4:12.
“

Mensagem do Presidente do
Lions Clube Internacional
19 de setembro de 2020

A palavra de Deus nos mostra
A palavra de Deus nos mostra
que o exemplo edifica,
enobrece e nos dá força para
seguirmos na caminhada.
Em um período tão incerto, tão temeroso e tão
sombrio, cabe a nós Leões, Domadoras e LEOs
ficarmos atentos aos bons exemplos de ações
desempenhadas pelos clubes mundo afora e
nos agarramos a eles, no ideal de nos
mantermos vivos, atuantes e sempre
cumprindo o que foi proposto por Melvin
Jones.
São nas adversidades que encontramos forças
para seguirmos, afinal, um associado (a) de
Lions vive em constante provação, as
dificuldades fazem parte de nosso dia a dia,
como diz o dito popular: “carro apertado é que
canta”
. O companheiro Leão é sempre atarefado,
afinal, seu caráter lhe faz um empresário e/ou
funcionário exemplar, se preocupa com a
pátria, se destaca como pai/mãe exemplar e
guia os seus nos caminhos da justiça e retidão,
ainda encontra tempo para servir seu
semelhante.
O Leão não desanima, não esmorece, não se
entrega, por esse motivo vamos nos apoiar aos
bons exemplos e continuar servindo e fazendo
do mundo um lugar mais digno para se viver.

Prezado Leão,
Quando servimos, isso é mais do que um ato
de bondade. É pessoal. Sua dedicação
enriquece a vida das pessoas que você
conhece e fortalece os relacionamentos que
compartilha. Você é mais do que um
voluntário – você é uma parte essencial da
sua comunidade. E essa conexão é mais
importante do que nunca.
À medida que você continua servindo com
segurança, é muito importante se concentrar
em construir seu relacionamento com a
comunidade. Nossa missão é servir, mas
nosso serviço inspira e capacita aqueles ao
nosso redor a agirem. E quando estamos
unidos, temos força para enfrentar novos
desafios e resolver os problemas que nos são
mais importantes.

CLPDG João Paulo Lima Teixeira

Atenciosamente,
Dr. Jung-Yul Choi – Presidente Internacional

Câncer Infantil

Estatísticas Globais

A cada ano, mais de 300.000 crianças são diagnosticadas com câncer em todo o mundo. Isso significa
que uma criança é diagnosticada com câncer a cada 2 minutos.
Globalmente, 37% das crianças com câncer sobrevivem, mas as taxas de sobrevivência variam
amplamente por região.
Em 2018, a Organização Mundial da Saúde lançou a Iniciativa Global para o Câncer Infantil com a meta
de atingir pelo menos 60% de taxa de sobrevivência de crianças com câncer até 2030. A Iniciativa reúne
partes interessadas de todo o mundo e de vários setores em direção ao objetivo comum.
LCIF começou a trabalhar com a Iniciativa para explorar novas maneiras pelas quais os Leões podem
ajudar crianças com câncer em suas comunidades.
Estatísticas da Organização Mundial da Saúde

( Lions Clubs International)
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Desejamos aos aniversariantes de
OUTUBRO, felicidadade, saúde, alegrias
com abraços de parabéns !
Dia

08
10
14
14
20
23
24
26

CLF Rodolpho Corrêia
Gtº Sérgio Auugusto (Dm Maria José Moraes)
Gtª Mária Silvia (Dm Mª José Moraes)
Gtº Ricardo (Dm Mª José Moraes)
Gtº William (CL José Ademar /Dm Mariazinha)
Dm Nívea Cabral de Castro
Gtª Elvira Márcia(CL Edson Teixeira)
CL Evaldo Luiz B.Fontes

Aniversários de Casamento
08 10 2016 CL Felipe / Dm Maria Cecília
14 10 2006 CL Evaldo / Dm Mônica
21 10 2006 CL Marcus Vinicius/Dm Elaine Belchior

Campanha 100 (português)
Nosso CL Renan de Souza
e Silva recebeu, de Lions
Internacional, o Certificado
de seu Registro na
Campanha 100 ( em
Portugês). Acompanhado
de carta de agradecimento.
Parabéns Companheiro!

SalveProfesor

DIA DA CRIANÇA,
Essa pequena criatura que
preenche de alegria nosso
coração, lar e vida,
aquí é lembrada com alegria.
“14bis” se regozija em abraçar
nossas crianças leonísticas e
também de nossa
comunidade.
Salve , crianças!

Dia do
PROFESSOR...
...que contribue na

Lions saúda
formação de nossos
os
filhos ;que ensina
Professoreses
ministrando suas aulas
nas escolas ou
particularmente.
Aos mestres, com
carinho, nossa saudação
no preparo do caminho
para um futuro promissor daqueles que lhes
são confiados!

Dia do Médico

Notável profissão que
exige uma fraterna
assistência em busca da
cura de pessoas enfêrmas,
em qualquer estágio de
vida em que se encontram.
2020 está se desenvolvendo dentro de uma
Concurso Anual , do Lions , cujo ganhador, pelo
“pandemia”, enfermidade epidêmica amplamente
Clube de Santos Dumont, foi RODRIGO JOSÉ
disseminada - espalhada no mundo todo -,
ESTEVES GOMES, de 11 anos de idade, aluno do 5º
acarretando a necessidade de apôio de todos os
ano fundamental da Escola Arco Iris. O tema , para médicos, merecendo que sejam homenageados pela
este ano foi “ A Paz através do Serviço”. Ele escreveu árdua tarefa de zelar pela saúde de
a seguinte a frase : “Que a paz abençoe o mundo”.
todos.
Concorreram alunos das escolas, com idade de 11,
Lions reconhece e parrabeniza aos
12 e 13 anos.Rodrigo ganhou um “super” tablet e
médicos pela dedicação, pelo

concorre a um prtêmio de US$5.ooo
A coordenção dos trabalhos foi a
cargo de nosso CL Renan de Souza e
Silva.

O cartaz do Rodrigo Rodrigo e seu cartaz

exercício da fraternidade !

Com sua mãe D.Carla
Cecília Morais Esteves

CADEIRA DE RODAS =
EMPRÉSTIMO
Pelo tempo de uso
necessário, emprestamos
uma Cadeira de Rodas
para a Sra Áurea, de 96
anos, da rua José Abdah,166, Pte. Preta
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PROTOCOLO LEONISTICO
PARTE 3
Trancrição CL Ney Silvestre de Paiva

Notícias

´

1 ) A preparação, tanto intelectual como
material, da qual o (a) Diretor (a) Social não
pode abrir mão, é elemento indispensável
para o sucesso da reunião leonística
.2) Ninguém se fará representar em reuniões
que se inclua almoço ou jantar.
3) Somente o Mestre de Cerimônias e o Orador
Principal da reunião deverão citar nominalmente
as autoridades/dirigentes presentes. Os demais
oradores deverão iniciar suas orações da
seguinte maneira: COMPANHEIRO
PRESIDENTE, AUTORIDADES, DIRIGENTES
LEONISTICOS, CONVIDADOS.
..”
4) Quando o Governador fizer sua visita oficial
este, bem como o seu secretário e o Tesoureiro,
não deverão ter despesas de forma alguma,
pois o jantar é uma homenagem dedicada aos
mesmos.
5) Da mesma maneira o Presidente de Região e
Presidente de Divisão em visita
.
“QUEM LÊ TOCA, QUEM NÃO LÊ DANÇA”

Respondendo ao Coronavirus
Lions Clubs International está trabalhando
ativamente com nossos clubes em todo o
mundo e monitorando a pandemia contínua de
coronavírus (COVID-19), que está mudando a
maneira como vivemos, trabalhamos e
servimos. Este Centro de Resposta é a sua
fonte central de notícias e recursos que
impactam os Leões e nossos esforços para
servir o mundo durante este período desafiador.
Volte com freqüência para atualizações, pois
esta é uma situação em rápida evolução. Vamos
continuar a colocar nossa bondade em ação,
colocando a saúde e a segurança de nossas
comunidades em primeiro lugar.
( Lions Internacional)

214 Paises

48.214 Clubes
1.429,665
associados
MARÇO DE 2020
BRASIL = 41.721 Associados 1.608 Clubes
Revista Lion Brasil ´Sudeste

Campanha OUTUBRO ROSA
Pelo Instagram o Leo
Ômega produziu e lançou
nas redes sociais, Vídeo de
sugestiva campanha de
OUTUBRO ROSA
GRATIDÃO...
Ela pode transformar uma refeição em um
banquete, uma casa em um lar, um estranho em
um amigo. A gratidão dá sentido ao nosso
passado,, traz paz para hoje e cria uma visão para
o amanhã.
(Melody Beattie)
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Com a solicitação do Presidente CL Evaldo, ,o CLMJ Valter Gonçalves Souza e sua CªLMJ Ângela Maria
Schroder e Souza produziram um vídeo específico para o outubro rosa, pelo qual, como médicos, estão
ensinando o procedimento da mulher para seu auto-exame do câncer de mama, que deve ser realizado sem
demora.
O Lions Clube , que se preocupa com a saúde humana, espera estar contribuindo, de forma decisiva na
busca do bem-estar de todos.
De nossa parte como membros do Lions, estamos verdadeiramente gratos com nossos
companheiros médicos que, antes de tudo, trabalharam com o espetacular vídeo que deve ser
divulgado o mais que for possível. Parabéns CL Valter e CªL Ângela.
Lions lhes agradece pelo trabalho digno de consideração, de respeito.

Hoje, 31 de outubro, foi realizado na Sede da Associação
Comercial de Santos Dumont , em presença de seu
Presidente Sr Gilmar Pereira da Costa, CªL Vânia Lúcia e
os CCLL Evaldo Fontes,Marco Guarino e Neymar Cardoso,
o sorteio da TV Samsung Smart LED 32..srª Maria Letícia
de Paula Souza foi sorteada com o bilhete 000158
Parabéns !

Boletineiros
Agradecemos pelos boletins recebidos
Leonaço - Lions Clube de Acesita
Ipatinga Liberdade- Lions Clube de Ipatinga
Meninas de Rosa- Lions Clube de Muriaé
O Leão da Cantareira ---Lions São Paulo
Tremembé (impressso)
Mantenha a amizade de seus amigos.
Saiba retribuir com gratidão os benefícios que
recebe.
(Pastorino)
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CL Renan de Souza e Silva
A magnitude da obra do pai da aviação, transcende o aspecto tangível de seu feito.
Muito mais que um genial criador, um audaz piloto, um brilhante construtor, grande literato e
fervoroso desportista, Santos Dumont, foi a materializaçao da perseverança.
Nós, humanos, carregamos em nós muitas vezes a marca de nossa fragilidade de forma exposta, e
essas fragilidades, por sua vez, nos pulsiona à desistência de nossos objetivos.
“Haverá hoje, talvez, quem ridicularize minhas previsões sôbre o futuro dos aeroplanos. Quem viver,
porém verá”, afirmou Santos Dumont em 1905, um ano antes de alçar vôo em seu mais pesado que o
ar, dando mostras irrefutáveis da sabedoria e perseverança de um gênio brasileiro.
O Mundo que assistiu atônito e esperançoso á decolagem do 14 bis ansiava por libertar-se das amarras
que restringiam a integração entre os povos. As distância físicas e culturais à época impediam que
milhões de pessoas tivessem acesso aos benefícios advindos de evolução pela qual a humanidade
passava.
Foi esta ânsia milenar que sustentou as asas daquele protótipo durante os seis segundos que
mudaram a trajetória do homem.
A primeira máquina voadora a ganhar os céus por meios próprios tornava-se também, uma autêntica
máquina do tempo, unindo o passado e o futuro, e conferindo ao presente uma aceleração mais
concebida.
Ao tocar os gramados do campo de Bagatelle, o genial, intrépido e generoso Alberto Santos Dumont
entregava ao homem um novo mundo, diferente daquele que o viu decolar; um mundo próspero e
repleto em oportunidades.
Em um passado remoto, voar era um mitológico privilégio dos deuses e uma dádiva outorgada tão
somemte aos pássaros. Para o homem , apenas um sonho inatingível, o que então, mais tarde recebera
o título de Marechal do Ar:
Alberto Santos Dumont transcendeu, foi além das expectativas impostas ao ser humano. Progredir é
não repetir a história, mas fazer uma nova, convicto de que o desperdício da vida está na força e na
inteligência que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que cerceia a vontade indomável
de romper os limites do conhecimento.
Alberto Santos Dumont acreditou em suas potencialidades, jamais se rendeu ao desânimo ou ao
conformismo de sua época. Fez do seu magnífico sonho, o alvorecer de uma verdadeira epopéa; .
Celebrar o 23 de outubro, o Dia do Aviador, é, na verdade, enaltecer o real sentido que aquela
façanha conferiu à história e aos rumos da humanidade. ´E refletir sôbre o significado do domínio dos
céus e seus inerentes desafios e responsabilidades.
É renovar o orgulho em sermos brasileiros, como Santos Dumont.
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VILA DO SAPO
Fazendo entrega das 28
cestas básicas / parceria
com Empresa Dow Química

INSTº FEDER°do SUDESTE
DE MINAS GERAIS-Entrega de 45 máscaras de
tecido,parceria LIONS Stºs
Dumont / Instituto Federal

LEO ALPHA Dia da Criança.
Na Vila Cosme Damião.
Brinquedos, salgados,
doces,refrigerantes
Para as crianças da Vila

VILA DO SAPO
Fazendo entrega das 28
cestas básicas / parceria
com Empresa Dow Química

PROJt° RECUPERANDO
VIDAS -- 20 kg de café e
15,8 lts. Óleo comestivel..
Total 30,8 kg de alimentos

LEO ALPHA Dia da Criança.
Na Vila Cosme Damião.
Brinquedos, salgados,
doces,refrigerantes
Para as crianças da Vila

INSTº FEDER°do SUDESTE
DE MINAS GERAIS-Entrega de 45 máscaras de
tecido,parceria LIONS Stºs
Dumont / Instituto Federal

LEO ALPHA Dia da Criança.
Na Vila Cosme Damião.
Brinquedos, salgados,
doces,refrigerantes
Para as crianças da Vila

ASILO SÃO MIGUELDomadoras doaram fraldas
sabonete líquido e toalhas
higiênicas,

LCIF celebra clubes- modelo
PROJETO VIDA= Doação de
36 pets de óleo comestível enTregue ao professor Miguel

Ao fazer uma doação ao Fundo de Serviços de Capacitação
de LCIF, você está ajudando inúmeras pessoas ao redor do
mundo. Sem as doações generosas de clubes modelo em todo
o mundo, LCIF não seria capaz de fornecer o incrível nível de
apoio que capacita o serviço aos Leões em todos os lugares.
LCIF homenageia, agradece e reconhece seus clubes modelo
por investirem em um mundo em necessidade e no futuro de
LCIF. *
(Lions Clubs International)
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Expediente
300 22 and street Oak Blooh
60523 8842 Ilinois U.S.A.
Www.lionsclub.org
Presidente Internacional
IP CL Dr Jung-yul Choi/ Seong-Bok
Bousan- Jae-IL Lions Clube Corea
Diretor Internacioal
Cl Marcano Silvestre Da Silva
Conselho de Governadores
CG CL Eduardo Jacób/ CªL Lilliam
DISTRITO LC 12
Governador
DG CL Luiz Ant° da Silva/CªL Marcília
1º Vice Governador
CL Neymar Cardoso da Silva/Afonsina
2º Vice Governador
CL Celestino J. Bacelar/Margareth
LIONS CLUBE DE SANTOS DUMONT
Padrinho - Juiz de Fora/Redentor
Fundação: 06 /08/ 1966
Carta Constitutiva -29*/ 11/ 66
C N P J -20.458.931/0001-45
DIRETORIA
PRESIDENTE- (GAT)
CL Evaldo Luiz Barbosa Fontes
EX- PRESIDENTE IMEDIATO (LCIF)
CªL Elaine Bastos Couri
1º VICE-PRESIDENTE ( GLT)
CL Bruno Gonçalves Schroder e Souza
SECRETÁRIOS
1° CL Ronaldo Martins de Oliveira
2ª CªL Ângela Maria Schroder e Souza
TESOUREIROS
1º CL Neymar Cardoso da Silva
2º CL Silte Henriques
DIRETORA SOCIAL
CªL Denise Maria Mendes Caldas
DIRETOR DE SÓCIOS (GMT)
CL Marco Antonio Guarino Henriques
DIRETOR DE SERVIÇOS DO CLUBE ( GST)
CL Marco Antonio Guarino Henriques
DIRETOR ANIMADOR E PROTOCOLO
CL Ney Silvestre de Paiva
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
CL Felipe Gonçalves Schroder e Souza
DIRETOR DE INFORMÁTICA E INFRAESTRUTURA
CL Douglas de Barros Cunha
DIRETOR DE SAÚDE
CL Valter Gonçalves Souza
VOGAIS POR 1 ANO
CL José Ademar Viana
CL Marcos João Couri
VOGAIS POR 2 ANOS
CL Cleber Faria da Silva
CL José Bonifácio F. Fortes
EDITOR DO “14bis”
CL Fundº Edson Teixeira

Almoço Executivo
A La carte
buffet
jantares
reuniões
self- service

Telefone (32) 3251 6853
Av.Presidente Getúlio
Vargas,,242
Santos Dumont-MG

Elizabeth Bastos
Psicóloga

Especialista em Acupultura
Convênios com Sindicatos: C B C C
e BANCÁRIOS
Rua Vieira Braga, 31- Tel.3251-1053

Pode rir... É de Graça
Nació un bebê y minutos
despuués comenzó a hablar y
dijo:
Yo nací para vivir solo 4 dias.
Mi madre morirá em 6 dias, .
Y mi padre va a morir en 15
días...
A los 4 dias el niño murió.
Luego de 6 dias la madre
murió. El padre se quedó
loco porque el siguiente era
el.
Vendió todo lo que tenía y
gastó todo el dinero.
Quince dias después murió
su vecino;
Pensamiento del dia
“No se precipite!:

Ontem no ônibus, entrou
um anão e sentou-se ao
meu lado.
Depois de alguns minutos
o ôbus freou e ele
ecorregou do banco, aí eu
o peguei pelo braço
rápidamente e o coloquei
sentado. Depois o anão
escorregou de novo e eu
conseguí ajudá-lo outra
vez e, ai ele escorrega pela
terceira vez e eu já
arretado puxei- o pro
banco de novo e falei: te
segura, miséra, vai ficar
escorregando toda hora?
Aí o anão respondeu:vai te
lascar; já tem 3 paradas
Um bêbado entrou no bar e que tento descer e tú não
deixa...
disse:
Disse o marido quase
Me dá uma cerveja gelada
morrendo;:
mulher :Sinto
e coloque a música de
que
vou
morrer.
Depois
Pablo da sofrência pra eu
que eu morrer você pode
curtir!!!
casar como Tiãozinho!
-Moço; não posso colocar
-Uái, você é inimigo do
essa música porque meu
Tiãozinho, o que que há?
pai morreu ontem!!!!!!!
- Isso mesmo, quero que
E o bêbado perguntou:
ele também se dane. Se
-Oxente! E ele levou o CD?
lasque todo!!!!!

,

