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Editorial

Servindo Sempre

No encerramento do primeiro semestre do ano
leonistico 2020/2021, é sempre importante fazermos
uma retrospectiva daquilo que já foi realizado e
verificarmos se as nossas metas foram alcançadas.
Graças ao apoio e determinação de nossos
companheiros, companheiras, domadoras, leos e
parceiros, conseguimos superar todas as nossas
expectativas, com um semestre extremamente
positivo, com mais de 100 atividades e ações sociais
realizadas na nossa comunidade sandumonense,
sobretudo as mais carentes e necessitadas, apesar de
imensa adversidade que todos enfrentamos em
razão da pandemia do coronavírus. Continuamos
cumprindo o nosso lema: ”Servindo sempre”
Que Deus continue nos abençoando e iluminando os
nossos caminhos.
Feliz Natal a todos e que 2021 seja um ano de fé,
esperança, amor, muita paz, muita energia positiva,
felicidade, sucesso, e grandes realizações em nossas
vidas, pessoal, profissional e leonística.
CL Evaldo Luiz Barbosa Fontes
Presidente do L C S D 2020 - -2021

CLF Edson Teixeira
O TEMPO é o fator preponderante
da vida!
o nascimento e daí em diante,
T Desde
se apresenta como misteriosa força
E e, por esta, nos desenvolvemos
física e mentalmente!
M
´No“minuto” inicial de nosso
P tempo, damos o primeiro passo,
O consequência de nossas longas
caminhadas.
Importante como nossa mente, em
movimentos automatizados , faz com que
o tempo passe e nem percebamos!
Estamos vivendo um tempo de motivos
que contraditam a vontade pessoal,
exigindo sacrifícios no regime de
recolhimentos; especialmente sociais,
praticando isolamentos, tirando-nos, pela
“enfermidade do mundo”, o prazer de
nosso tempo livre; de nosso lazer!
A humanidade recebeu de Deus Criador,
o livre arbítrio que é uma decisão que só
depende da nossa própria vontade e
independência.
Nascemos livres.- Isolamentos,
confinamentos , separação, não são nosso
“cardápio de vida”. Estamos passando
por uma “provação mundial” e a
humanidade terá que aprender a
melhorar pontos de vista, que não são
interessantes para todos!
Só para os adeptos da “Lei de
Gerson”: LEVAR VANTAGEM !!!”
Nem que seja no tempo !.

O
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(Sanaya Roman =Tradutor Harry Meredig )

II REUNIÃO DO GABINETE L C 12

Mudando o Negativo em
Positivo
“ A capacidade de ver todas as situações,
pessoas e eventos na perspectiva positiva
ajudará você a abandonar as formas de
pensamento das massas e dos níveis mais
densos de energia,rumo ao seu caminho de
alegria.
Vocè pode se aproximar das pessoas com as
quais se relaciona com a crença de que tudo
acontece para o seu bem. È comum ouvir as
pessoas se queixarem, sentindo-se vítimas, ou
falarem sem parar das coisas negativas que
lhes acontecem.
A maioria das conversas e comunicações - na
TV, nos restaurantes, nos ônibus e lugares
públicos - giram em torno daquilo que é
errado e mau.
.Desenvolveu-se um modo de pensar e de se
relacionar com os outros que dá muita
importância à retidão, ao que é certo ou
errado, e a ênfase geralmente está no errado.
Isso tem sua raiz nos nossos sistemas de
polaridade, onde algo é bom ou é mau ou é
positivo ou negativo ou é para cima ou para
baixo. Mudar o negativo em positivo faz parte
da propagação da crença num bem superior.
Pelo fato de você existir num sistema de
polaridades, não posso expressar-me de
modo significativo sem usar esse tipo de
estrutura; sendo assim usarei esse sistema na
minha comunicação com você.
. Você pode assumir a responsabilidade de
educar aqueles com quem entra em contato
quanto as razões positivas pelas quais as
coisas lhe estão acontecendo.”

Em 12 de dezembro-2020, como foram convocados
todos os seus inetegrantes, o Gabinete LC 12
realizou sua Reunião Mista-presencial e
simultânea via plataforma “Zoom e Faceboock”,
em Varginha-MG, desenvolvendo um bem
organizado Programa Leonístico, com apresentação
de Relatórios das Divisões, , apresentação de
candidatos, com votação pelos membros do
gabinete (secreta e virtual).
Após, seguiram-se as mensagens do do 1º VGD
CL Neymar Cardoso e do 2º VGD CLCelestino
Bacelar, dos Assessores do Concurso Distrital e dos
Inscritos e do Governador CL Luiz Antonio.
Como programado, houve a eleição do
Patrono(esse) para a XVII Convenção Distrital,
sendo eleita a PDG CªL Maria José da Conceição
Silva, do Lions Juiz de Fora-Centro, com aplausos.
Nossa CL Denise Caldas saudou as autoridades e o
CL Marco Guarino, funcionou com Mestre de
Cerimônia, substituto nomeado na hora, com sábio
e brilhante desempenho. CLMJ Juba Larga!.
De acordo com o Protocolo Leonístico, a reunião foi
encerrada, com vibrante salva de palmas!

D / E-- CLMJ M.Guarino, dm Jucilene, PDG Mª José,
dm Afonsina, CLMJ Neymar, Cal Denise Caldas, Cal
Margareth, CLMJ Celestino Bacelar
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“14bis” cumprimenta os Aniversariantes de
DEZEMBRO, desejando-lhes Paz e Bem, Saúde
e Felicidade!

Aniversários de Nascimento
07 Reynaldo (CL Neymar /Dm Afonsina)
08 Roselene Andréa / Cleber Faria
09 “gtª Larissa (CL Bonifácio/Dm Aline)
15 Luiza Regina (CL Hélio /Dm Mª Abidallah)
16 DMF Maria José Moraes
19 “gtª” Mª Antonia(CL Felipe/DM Mª Cecília)
21 CªL Maria Luzia dos Santos Villela
30 CªL Vânia Lúcia da Silva Santos
31 CLF Edson Teixeira

Aniversários de Casamento
Cl José Ademar/dm Mariazinha. 18 12 1960
Cl Geraldo Metri/dm Lais......... 21 12 1974
Cl Cal Vània e cj Clévio.
30 12 2000
Cl Douglas e Nívea
06 12 2004
Cl Cícero Jardel e dm Andréia 31 12 2010

Pela participação no
Concurso Cartaz da
Paz , promoção de
Lions Internacional, o
aluno Rodrigo do
Colégio Apogeu de
Santos Dumont,,
recebeu seu prêmio de 1º lugar do Lions
Clube de Santos Dumont, um atualíssimo
TABLET.
Estiveram presentes nesta premiação, além
do conteplado Rodrigo, sua progenitora d.
Carla e a Diretora do Colégio, Professora
Rúbia Rodrigues.
Parabéns Rodrigo.

Pelo Jornal do Povo, semanário de Santos Dumont,
receberam troféus de DESTAQUE DO ANO, nossos
companheiros dr. Felipe Schroder Gonçalves e Souza,
médico Urologista, dr. Bruno Schroder Gonçalves e
Souza, médico Ortopedista,( especialidade em
“quadril”), Restaurante Umami -proprietário o CL MJ
Marco Antonio Guarino Henriques ; Dr. Thiago
Schroder Gonçalves e Souza, médico Cardiologista,
CL dr, Marcus Vinicius Ferreira de Aquino Engº, para
quem o “14bis” externa congratulações ! E o nosso
portentoso Lions Clube de Santos Dumont, que
agradece ao Jornal do Povo pela Honraria.

O Lions Clube de Santos Dumont, através deste seu
Boletim Informativo, “14bis”, publicamente
agradece ao Sr. Tales Dominguez da Assunção
Guimarães, proprietário da Drogaria Ultra Popular,
pela Colaboração, em Parceria, com doações de
ômega 3 (54 frascos em novembro e 20 frascos neste
mês ) que se destinaram ao Lar Asilo São Miguel e
ao Projeto Vida e os testes de detecção do Diabetes,
em novembro pp, na Associação dos Catadores de
Material Reciclável
Obrigado! Lions agradece
Anunciamos que CHEGOU a
“gatinha” Maria Cecília que
traz alegria ao Lar Feliz do
companheiro PDG João Paulo
E companheira Aline, na
cidade de Itapecerica.
Maria Cecília nasceu no dia
22 deste alegre e festivo
dezembro.
14bis”, a voz do Clube , externa Congratulações
aos companheiros desejando saúde e felicidades
para “gatinha”
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A Christmas Carol
Clássico de Charles Dickens

Já acostumados com a tradicional
Confraternização de Natal, no Clube de nossa
convivência, onde a entusiática reunião sempre
Ebenezer Scrooge é um homem avarento que abomina
foi esfuziante, ou seja muito alegre, vivaz,
a época natalícia. Trabalha num escritório em Londres
comunicativa, neste Ano de 2020 nossos
com Bob Cratchit, o seu pobre, mas feliz empregado,
Associados passaram por uma experiência
pai de quatro filhos, com um carinho especial pelo
diferente pela falta do Grande Evento do mês de
frágil Pequeno Tim, que tem problemas nas pernas.
dezembro substituida pela Reunião Virtual para
encerrar o ano de 2020!
Numa véspera de Natal Scrooge recebe a visita do seu
Tudo em nome da “pandemia”, da qual já estamos
ex-sócio Jacob Marley, morto há sete anos naquele
cansados , mas que não se cansou de nós!
mesmo dia. Marley diz que o seu espírito não pode
descansar em paz, já que não foi bom nem generoso em Voltando no tempo, trazemos para os Leitores o
recente artigo para uma mreflexão:
vida, mas que Scrooge tem uma chance, e que três
espíritos o visitarão.

O PRIMEIRO NATAL
O primeiro espírito chega, um ser com uma luz que
emana da sua cabeça e um apagador de velas debaixo
do braço à guisa de chapéu. Este é o Espírito dos
Natais Passados, que leva Scrooge de volta no tempo e
mostra a sua adolescência e o início da sua vida adulta,
quando Scrooge ainda amava o Natal. Triste com as
lembranças, Scrooge enfia o chapéu na cabeça do
espírito, ocultando a luz. O espírito desaparece
deixando Scrooge de volta ao seu quarto.
O segundo espírito, o do Natal do Presente, é um
gigante risonho com uma coroa de azevinho e uma
tocha na mão. Ele mostra a Scrooge as celebrações do
presente, incluindo a humilde comemoração natalícia
dos Cratchit, onde vê que, apesar de pobre, a família
do seu empregado é muito feliz e unida. A tocha na
mão do espírito tem a utilidade de dar um sabor
especial à ceia daqueles que fossem "contemplados"
com a sua luz. No fim da viagem, o espírito revela sob
o seu manto duas crianças de caras terríveis, a
Ignorância e a Miséria, e pede que os homens tenham
cuidado com elas. Depois disso vai-se embora.
O terceiro espírito, o dos Natais Futuros, apresenta-se
como uma figura alta envolta num traje negro que
oculta o seu rosto, deixando apenas uma mão aparente.
O espírito não diz nada, mas aponta, e mostra a
Scrooge a sua morte solitária, sem amigos.
Após a visita dos três espíritos, Scrooge amanhece
como um outro homem. Passa a amar o espírito de
Natal, e a ser generoso com os que precisam, e a ajudar
o seu empregado Bob Cratchit, tornando-se um
segundo pai para Pequeno Tim. Diz-se que ninguém
celebrava o Natal com mais entusiasmo que ele.
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

O primeiro Natal foi uma festa bem simples.
Poucas pessoas: só o menino, a mãe, o pai, três
pastores e alguns bichos.
Pouca comida...poucos presentes...
Apenas o silêncio e uma noite estrelada.
Dizem que foi o mais belo Natal de todos os
tempos.
Neste ano de 2020, o Natal de cada casa será
também com pouca gente.
Algumas terão só a companhia de algum bicho.
Não será preciso tanta comida e serão poucos
presentes.
Talvez a noite seja silenciosa, talvez estrelada.
Este poderá ser o seu melhor Natal, mas tudo vai
depender do que você aprendeu com o primeiro
.Www.engeplus.com.br
Por Aderbal Machado
Em 24/12/2020 às 14:02
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Na PANDEMIA
CL Edson.’.
Êste Ano foi diferente
a festa de nosso Natal
a máscara sempre presente
defesa do “virus” mortal
Em cores “variegadas”
de pano igual ao vestido,
algumas bem recatadas
outras, verdadeiro castigo.
E no mundo, muita gente
de sobrecenho fechado !
Cara feia descontente
Pelo sorriso ocultado
E tem os desasbusados,
pensando que estão “ por cima.”
O rosto, não querem tampados
E nem saber de vacina!
Muitos as máscaras usando
como se fosse, um tormento
metade da cara ocultando
xingando a todo momento
Mas com pandemia que abrasa
todo o solo mundial,
famílias, pessoas , arrasa,
como ,festejar o Natal?
A instrução de Saúde
aconselha o isolamento
e todos como virtude
procuram recolhimento
Cada qual em sua casa
p’ra festejar o Natal
Evitando o”virus” que arrasa
E livrar deste “virus” Fatal
Em reunião singular
Carinhoso acolhimento
no aconchego do Lar
curtindo feliz momento
De máscara sem esquecimento
em exemplo singular
Sem“toques” no cumprimento
E de longe, sem abraçar !
Mas o Natal da Cristandade,
é tempo de Paz e de Luz!
Desejos de Felicidade
em nome de Cristo: Jesus.
Abraços, solidariedade
todos, no mundo inteiro
na barca da fraternidade
da qual JESUS é Timoneiro.!!!

Nossas doações pelas
instituições :
UPAS-União de Prom. E
Assistència. Social
Sandumonense
Centro Espírita Paz e
Amor e Caridade;
Centro Espírita João
Batista
Centro Espírita Casa de
Oração e Caminho de
Jesus;
Igreja de São Sebastião.
Estas Entidades, são
nossos parceiros de
entrega das cestas aos
nossos beneficiãrios
assistidos , pelo Lions.
Além das cestas acima,
foram doadas mais 10
cestas de alimentos
diretamente à famílias
beneficiadas.
Todas as Cestas foram
entregues antes do
Natal.
1536,63 kg de alimentos
foram distribuidos,
atendendo a meta
COMBATE À FOME. do
Dist°.LC 12 de Lions
Internacional.
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Estatísticas
Globais

Notícias

´

Estamos ajudando a educar o mundo sobre a necessidade
de pesquisas, programas e iniciativas sobre diabetes. Nosso
objetivo é reduzir essas estatísticas nos próximos anos por
meio de serviços, investimentos e gentileza.
~ 463 milhões de pessoas de 20 a 79 anos de idade tinham
diabetes (casos esperados em 2045: 700 milhões)
10% de todas as despesas com saúde em adultos foram
devidas à diabete
S
50% dos casos de diabetes não foram diagnosticados
374 milhões de pessoas estavam em maior risco de diabetes
tipo 2
4,2 milhões de mortes foram causadas por diabetes
Estatísticas da Organização Mundial da Saúde

Respondendo ao
Coronavírus
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.

Nossas causas
Globais
Cada jornada começa com uma única etapa. Um ato de
serviço, uma palavra de incentivo, um presente de
generosidade muitas vezes é tudo o que é necessário para
trazer esperança onde ela é mais necessária.
Nos últimos 100 anos, a bondade de Leões e Leos se
multiplicou além das fronteiras, oceanos e continentes. Com
mais de 1,4 milhão de membros, agora temos a
oportunidade de realmente mudar nosso mundo.
É por isso que estamos unindo nosso serviço global em
cinco áreas de necessidade. Essas Causas Globais
apresentam desafios significativos para a humanidade e
acreditamos que é nossa vez de enfrentá-los.

Juntos, 9 meninos do segundo ano, calouros e
veteranos, se juntaram ao grupo de 26
jogadores de baseball, onde pelo qual
formaram o primeiro LEO Clube no mundo.
Em 5 de dezembro de 1957, foi oficialmente
concedida uma carta constitutiva ao LEO Clube
da Abington High School. Como o primeiro
LEO Clube do mundo, o grupo criou o
acrônimo LEO - Liderança, Igualdade e
Oportunidade - Leadership, Equality,
Opportunity. Mais tarde, o lema Igualdade foi
alterado para Experiência. As cores vermelho
escuro e dourado foram escolhidas como as
cores do LEO Clube, mantendo o padrão de
cores da escola.
(Distrito L6 do Leo Clube)

MEDICAÇÃO CONTRA COVID
Doação de 15 cxs do
medicamento DUOVENT, para
uso no tratamento do COVID ,
ao Hospital de Santos Dumont,
entrega feita pelo LEO ÔMEGA
nas pessoas de sua Presidente
Cleo Emily e Cleo Felipe e
Domadora Elaine Belchior
AQUISIÇÃO obtida pela
“Campanha Bazar Léo.”

Desejamos a toda humanidade um
Ano de Cura, Saúde, repleto de
boas notícias, Paz, Harmonia,
Solidariedade.!
Que 2021 seja um Ano Abençoado.
LIONS E LÉOS CLUBES DE
SANTOS DUMONT

7

14bis”- Boletim Informativo do Lions Clube de Santos Dumont -MG-Distº LC 12- DEZEMBRO 2020-pg 7

PROJETO VIDA

20 frascos de Ômega 3 que
foram doados por nosso
Parceiro Sr. Tales proprietário
Farmácia Ultra Popular

INSTITUTO JOAQUIM
SOARES DE OLIVEIRA

Doação de 20 panetones para
complemento de cestas de
Natal para os alunos

PROJETO DE PARCERIA COM
A EMPRESA DOW QUÍMICA
DOAÇÃO de 20 Cestas Básicas

para UNIÃO DE PROMOÇº E
ASSIST SOCIAL SANDUMONENSE, ( parceira para distribuição das Cestas)

COLEGIAL KAILANE

Doação de óculos corretivos
com consulta oftalmológica

PROJETO DE PARCERIA COM
A EMPRESA DOW QUÍMICA
DOAÇÃO de 20 cestas básicas

para IGREJA DE SÃO
SEBASTIÃO, (parceira para
distribuição das cestas)

PROJ. MESTRE PERÊRÊ E
MESTRE RAFAEL ARTES
MARCIAIS E CAPOEIRA
P/JÓVENS E CRIANÇAS.
Entrega de $300,00 arrecadados
em LIVE -MÚSICA DO BEM SAX MÁRCIO AUAIS , no
Rest. Umami

PROJETO RECUPERANDO
VIDAS

80 pacotes de café em pó

PROJETO DE PARCERIA COM
A EMPRESA DOW QUÍMICA
DOAÇÃO 20 /cestas Básicas

para CENTRO ESPÍRITA
CAMINHO DE JESUS.\(parceiro para distribuição das
cestas)

PROJ. MESTRE PERÊRÊ E
MESTRE RAFAEL ARTES
MARCIAIS E CAPOEIRA
P/JÓVENS E CRIANÇAS.
Entrega de $300,00 arrecadados
em LIVE -MÚSICA DO BEM SAX MÁRCIO AUAIS , no
Rest. Umami
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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

Pode rir..
. É de Graça
Na manhã de seu aniversário,
uma mulher disse ao marido:
Sonhei que você me dava um
colar de diamantes. O que
acha que isso significa?
Talvez você descubra hoje à
noite - respondeu ele.
Naquela noite, o homem
chegou em casa com um
pequeno pacote e o entregou à
mulher. Ela rasgou o papel de
embrulho, ansiosa, e
encontrou um livro:
O significado dos sonhos.

Elizabeth Bastos
Psicóloga

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

Um rapaz vai à padaria e
pergunta se o salgado era de
hoje.
- Não, é de ontem.
E como faço pra comer o de
hoje?
Volte amanhã!
Um bêbado entra no bar,
gritando:
- Alguém aí perdeu um
dinheiro preso no elástico?
-Muitos responderam:
Eu , eu, eu,
E ele então fala:
-É porque eu achei o elástico!
Amiga pergunta para
outra:Como foi a consulta com
aquela vidente famosa?
- Eu nem quis perder tempo...
-Porquê
- Quando bati na porta, ela
perguntou: Quem é ?
-

FELIZ

Almoço Executivo
A La carte
buffet
jantares
reuniões
self- service

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

