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Parabéns Companheiros,
Companheiras, Domadoras e Leos, no
mês de Maio de 2021, o Lions Clube de
Santos Dumont atingiu a importante
marca de mais de 210 atividades de
serviços concluídas em nossa
comunidade sandumonense, registradas no MyLion.
Destaco, ainda, que cumprimos todas as metas do mês de
maio/2021 propostas pelo nosso Governador do Distrito
LC12, DG CL Luiz Antônio ( Combate à fome Conscientização sobre a visão e o câncer pediátrico).
Para o mês de Junho/2021, último mês de minha
administração frente à presidência desse valoroso clube,
graças à dedicação de todos, tenho a certeza que juntos
continuaremos unindo nossos esforços para servir a nossa
comunidade Sandumonense durante este período
desafiador.
Certo que, praticando o verdadeiro Leonismo, o nosso clube
continuará sendo cada vez mais reconhecido
“ e respeitado.
Pois como já citava o nosso fundador do Lions Clube
“
Internacional, Melvin Jones,
''Você não pode ir muito longe se não fizer alguma coisa
pelo seu semelhante.”
Agradeço de coração a nossa família LIONS!
Até o próximo Boletim. Fiquem com Deus!
CL Evaldo Luiz Barbosa Fontes
Presidente dó Lions Clube de Santos Dumont -LC 12

Lions, como qualquer organização, civil,
comercial, constituída de pessoas para
oferecer bens e/ou serviços, procura
sempre se evoluir, acompanhando o
desenvolvimento do Mundo Moderno,
tanto na qualidade, quanto na quantidade
de suas tarefas, regulamentadas em seus
Estatutos. A cada exercício calendário, o
progresso é notado no Leonismo
Internacional.
O que se presencia, no Lions do momento,
em nosso Clube , é a volumosa e constante
distribuição de Cestas de Alimentos, num
movimento altruístico “abraçado” por
grandes Parceiros, inclusive o Exército
pelo 4º Esquadrão CMec. Unidade Militar
em Santos Dumont.
A Pandemia, se por um lado, com atuação
letal, arrasadora e veículo de tanto
sofrimento familiar, por outro lado ,
sublinhou, a Solidariedade ; que é o
confortar os que sofrem, com nossa ajuda
e assistência moral!
...e tudo começou na memorável reunião
em Chigago-Illinois, em 1917, quando
Melvin Jones o fundador do Lions,
indagou:
"E se estes homens, que são bem-sucedidos
devido à sua iniciativa, inteligência e
ambição, usassem os seus talentos para
trabalhar em prol das suas comunidades?”

Primeiras palavras para nascer o
Lions Clubs International.um clube
aben;oado.
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Reportagem PDG CL João Paulo Lima Teixeira

Inovação
É preciso saber para liderar
“Deus não escolhe os capacitados, capacita os
escolhidos”. De: Alberto Einsten. Desculpe-me
Einsten, mas Deus jamais preteriria alguém.
Prefiro pensar que a Natureza nos capacita e
nossos esforços nos elevam ao conhecimento. Só
depende de nós.
Para prepararmos um prato, quase sempre
estudamos a receita antes de fazê-lo, para dirigir
um automóvel, precisamos estudar para podê-lo
pilotar, e, no leonismo não pode ser diferente.
Um associado antes de assumir um cargo no
clube e distrito, deve estudar suas funções, traçar
metas, planejar e sonhar com crescimento e
fortalecimento da instituição.
Assumir um cargo por vaidade é por demais
desastroso, e as consequências são desastrosas e
quase irreversíveis. Não podemos e não devemos
assumir um cargo pensado nas fotos, pompas e
recepções, cabe ao líder pensar no crescimento da
instituição, precisamos deixar legados,
resultados para as atuais e futuras gerações do
Lions.
Devemos olhar no espelho antes de nos
candidatarmos aos cargos e nos perguntar: Estou
preparado para assumir tal posto? Tenho foco?
Tenho Metas?
Que cada líder ao se candidatar tenha em mente
planos executáveis e objetivo atingível, que cada
um estude bastante o que é Lions, que cada um
possa se atualizar sempre, afinal, nessa vida
somos eternos aprendizes.
Boa sorte aos líderes eleitos, que Deus vos
abençoe e proteja na caminhada.
Saúde, Força e União sempre.
PDG CL . João Paulo Lima Teixeira

O mundo está mudando rapidamente. As
comunidades locais enfrentam novos desafios
diariamente e, para Leões e Leos, essas necessidades
equivalem a uma coisa: oportunidade. Integrado na
fibra de cada Leão e Leo está um compromisso com
o aprimoramento contínuo. Orgulho na resolução de
problemas e determinação criativa. Estamos em uma
jornada para melhorar nosso serviço e nosso
impacto. A inovação está em nossa natureza.

Líderes em Serviço
Cada um de nossos líderes é um Leão ativo - um
voluntário dedicado a tornar o mundo um lugar
melhor por meio da ação e da bondade. As pessoas à
frente de nossa fundação vêm de uma formação
diversificada, cada uma emprestando sua
experiência e perspectiva pessoal para o benefício da
fundação, garantindo que nossa missão, visão e
programas sejam levados a cabo de forma cuidadosa
no mundo.

Coordenadores de distrito
múltiplo e distrito
Nossos coordenadores de distrito múltiplo são
indicados pelo presidente de Lions Clubs
International e pelo assessor da Lions Clubs
International Foundation e servem por um mandato
de três anos como embaixadores da fundação. Os
coordenadores ajudam LCIF a se conectar com os
Leões em áreas como arrecadação de fundos,
promoção, treinamento e educação em relação aos
subsídios e programas da fundação. Os
coordenadores de distrito múltiplo também têm a
tarefa de nomear e trabalhar com um coordenador
de distrito para cada distrito. Juntos, eles são
responsáveis ? ? por ajudar a aumentar a
conscientização em todo o mundo

Em uma missão de servir
Os Leões servem. É simples assim, e tem sido assim
desde que começamos em 1917. Nossos clubes são
locais onde as pessoas se unem para doar seu
valioso tempo e esforço para melhorar suas

Nossa missão
Capacitar voluntários para servir suas comunidades,
atender às necessidades humanitárias, incentivar a
paz e promover a compreensão internacional por
meio dos Lions clubes.
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Nossos votos de saúde, felicidade
paz profunda e vida , para vocês
aniversariantes de MAIO, é o que
desejamos para vocês.PARABÉNS!
...
Dm Ení Fortes de Paiva .......................... ........... 01
Gtª Rosane( CLF Rodolpho/DmFGlorinha.......) 02
CªL Mariley........................................................... 02
Dm Elaine Belchior............................................ 06
Nilce (cªl LourdesCabral )............................... .....07
Dm Maria Cecília ................................................. 12
Herberth (c.l. Neymar/dmAfonsina) ............... 12
Eliiane (dm. NeuzaAbreu). .......................... . . 13
Cl Douglas Barros Cunha......................... .....
13
Gtª Gabrielli (Cª Vânia)...................................
15
Dm Andréia (Cícero Jardel)..........................
20
“Gata” Emily (Marcos/Elaine)........................
24
Dm Maria Abdallah .............................. ...... .. 25
Gt Alexsander ( Dm Roselene).......................
28
Carlos Abel (dm Célia Passos ..................... .. 30..
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Não seria ético, deixar passar êste memorável Dia, no
qual reverenciamos nossas progenitoras, que tem o
poder do Ato Divino de colocar no mundo as crianças
de nosso Deus, que vão crescer, tornarem-se adultos
e dar continuidade à vida do nosso Planeta, que é é
dirigido pea humanidade conforme a vontade
soberana de Deus.
Assim. Como nossa humildemilde homenagesm,
apresentamos esra poesia que diz o que seria de
nossa obrigação dizer:

ClF Rodolpho/dmf Glorinha............... 26/05/1954
Cl Silte/dm Mônica............................. 23/05/1964
CL Ney/dm Ení...................................... 22/05/1965
Cl Marcos João Couri/dm Sylvia... .... 06/05/1967
Cláudio/CªL Mariley..............................19/05/1990.

"

Mãe, quem é você?
Mãe, quem é você?
Se estou feliz,
quantas vezes te esqueço;
se estou triste,
quantas vezes te procuro.
Mãe, quem é você,
que eu critico,
de quem eu exijo coisas tão pequenas
para satisfazer a minha comodidade,
mas a quem peço a maior ajuda
nos instantes mais difíceis?
"
Mãe, quem é você,
para quem eu tantas vezes
esqueço o meu carinho,
e de quem exijo tanta atenção?
"
Mãe, quem é você, com que discuto
e para quem peço conselhos?
Mãe, quem é você,
para quem reclamo sempre,
e para quem guardo
o abraço maior e a maior ternura.
Mãe, eu sei
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..”Oração e trabalho são os recursos
mais poderosos na criação moral do
homem. A oração é o íntimo
sublimar-se da alma pelo contacto
com deus.
O trabalho é o inteirar, o
desenvolver, o apurar das energias
do corpo e do espírito, mediante a ação contínua sobre
si mesmos e sobre o mundo onde labutamos.
O indivíduo que trabalha acerca-se continuamente do
autor de toda as coisas,tomando na sua obra uma parte
de que depende também a dele. O criador começa e a
criatura acaba a criação de si própria.
Quem quer, pois, que trabalhe, está em oração ao
senhor.
Oração pelos atos, ela emparelha com a oração pelo
culto. Nem pode ser que uma ande verdadeiramente
sem a outra. Não é trabalho digno de tal nome o do
mau, porque a malícia do trabalhador o contamina.
Não é oração aceitável a do ocioso, porque a
ociosidade a dessagra. Mas quando o trabalho se junta
à oração, e a oração com o trabalho, a segunda criação
do homem, a criação do homem pelo homem, semelha,
às vezes, em maravilhas, a criação do homem pelo
divino Criador.”
(Quemdisse.com.br)

A 1ª ENFERMEIRA

Https://mundoglamourvintage.blogspot.com/2017/01/floren
ce-nightingale.html

Uma tênue mancha de claridade argêntea recorta em
laca a linha ondulada das colinas verdes.
Pouco a pouco, uma poeira de ocre transparente, que
se esbate para o alto, cobre todo o horizonte e o sol
aponta, deslumbradoramente, como uma gema de
ovo flamante
Vapores diáfanos diluem-se lentamente, em meio
dos istrões vivos que purpureiam o nascente.
Fundem-se no ar tons delicados de azul erosa; e
eleva-se da floresta uma orquestração triunfal.
Despertam de súbito, ao alagamento tépido da luz,
as culturas adormecidas.
Abrem-se as casas. terreiros, úmidos da serenada da
noite, homens de cócoras, em camisa de canjirão na
mão, brancos de frio, ordenham as grossas tetas das
pacientes e mugidoras vacas, que criam amarradas
aos +nos paus das parreiras, e que, expelindo
fumaça no ar frígido, ruminam ainda restos de
grama numa mansidão ingênua de animal digno
. Mulheres de xale pela cabeça chamam as galinhas,
com um ruído seco dbeiço tremido, fazendo burr e
sacodindo-lhes mãos cheias de milho e pirão
esfarelado.
Um carro atopetado de mandioca, arrancadas de
fresco, empoeiradas de areia, compridas, tortas, com
o aspecto e a cor esquisita das plantas que se
avolumam e vegetalizam enterradas, chia
monotonamente, em direção ao engenho,
solavancado pela aspereza do caminho…
E pela compridão majestosa e verde dos alagados e
das pastagens, o colorido movimentoso e variado
das reses.

(Https://peregrinacultural.wordpress.com/2013/02/22/
manha-na-roca-texto-de-virgilio-varzea/)
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No auge da pandemia nosso Distrito LC 12,
permaneceu coeso, forte, vibrante e harmonioso,
numa clara demonstração do cumprimento de
nossa Missão que é o
SERVIR em todas as
Comunidades
componentes do LC
12, com as metas
preconizadas pelo
LIONS CLUBS
INTERNATIONAL,
que se preocupa com
a humanidade
mundial, realizando, por seus Clubes espalhados
pelo Planeta, uma Assistência Social com suas
principais metas : DIABETES, CÂNCER
INFANTIL, MEIO AMBIENTE, VISÃO e
ALIVIIO À FOME e sempre solicitando, aos
clubes, toda atenção nesses atendimentos.
E o LC 12, bem administrado pelo CL DG Luiz
Antonio da Silva, não obstante às dificuldades
pela Pandemia,conseguiu com os Clubes de sua
Jurisdição, atender, apesar de um determinado
Protocolo que exigiu, afastamento das pessoas
entre si, sem reuniões presenciais, só “on line”,
e demais quesitos como máscara, higienização
das mãos, uso de álcool gel; sem toques articular
trabalhos do Lions, sem solução de continuidade
das tarefas leonísticas.
Pelas presentes razões, o “14bis” A Voz do Clube,
destaca, nesta coluna, congratulações ao DG CL
Luiz Antonio com seus Assessores mais
próximos:
Secretário e Tesoureira e bem assim a toda a sua
Diretoria Distrital.
Nós Servimos !
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2021/2022 nosso Distrito terá novo comando,
novos membros diretores e novas metas , que
terão como beneficiários, todas as comunidades
do
LC 12.
E estará à frente do
Leonismo, nosso CL
DG Neymar Cardoso
da Silva, com sua
CªL Afonsina Maria
José Garcia Cardoso .
O Companheiro
Neymar entrou para
os Serviços Leonísticos em 11 de outubro de
1985, e desde então se arraigou no Lions com
disposição e tomando conhecimento da
mecânica da atuação leonística, tornou -se um
“Juba Larga, constantemente na Diretoria do
Clube. Conhecemos muito bem a capacidade
funcional de Neymar que é um competente
Administrador de Empresas com condições do
exercício de DG de nosso Distrito.
Antevemos com a satisfação e certeza garantida
um distrito leonístico operoso, sobressaindo- se
por sua conduta e méritos na esfera do SERVIR,
que é nossa destinação específica e bem
orientada por LIONS CLUBS INTERNACIONAl.
Teremos um DG, NÃO do Clube
Sandumonense, mas de
TODOS OS CLUBES ROTULADOS DE
L C/ 12!
Por tudo isso, o”14bis”, A Voz do Clube, faz
uma homenagem ao futuro, brindando o Distrito
2021/2022, Sede dos lions no grandioso Estado
de Minas Gerais!
Nós Servimos !

14bis”- Boletim Informativo do Lions Clube de Santos Dumont/MG-Distº LC 12-MAIO de 2021- pág 6

As Domadoras doaram 10
mantas ao Hospital de
Misericórdia de Santos Dumont.
Participaram da entrega a Cal
Afonsina,a Leo Emily, DM Elaine
Belchior e o Coordenador de
Comissão de Infecção Hospitalar,
Marcos Oliveira ?

Pedido do Padre Hélton, da
Paróquia de São Sebastião,
DOAÇÃO de 160 kilos de
açucar cristal.
LIONS Santos Dumont, Paulo
Vieira Seguros, Domadora
Sílvia, Cal Ephigenia e Amigos
do CL RENAN, fizeram à
DOAÇÃO de 432,00.

No dia 26/05, o casal CL
Evaldo e DM Mônica Fontes
doou

1 cesta para as Sra.

Rosana da Silva, bairro São
Miguel

As Empresas United Way e a
Dow , em parceria com o Lions,
doaram 69 cestas para
Comunidade Vila do Sapo(
Campo Alegre). Participaram da
entrega or CLNeymar e o
Presidente Cl Evaldo, e
Sra.Daise,representante dos
moradores da comunidade ?

Ultima doação do Clube de
Apoio das Domadoras,Al
2020/2021 : Flanelas ao
Centro Espírita João Batista
para confecção de
pijaminhas.

No dia 27/05, o casal CL Evaldo
e a DM Mônica doou 1
armação de óculos para a Sra.
Rosana Aparecida,do bairro São
Miguel. A lente foi doada pela
Sra. Vânia, do bairro Córrego
do Ouro ?S
t
fo
u
eg

O Lions emprestou uma cadeira
de rodas para o Sr. Antônio
Eugênio da Costa ,residente na
rua: Santa Terezinha, 225 em São
João da Serra através da Sra.
Sandra Beatriz da Costa.

No dia 26/05, o casal CL
Evaldo e DM Mônica Fontes
doou 1 cesta para as Sra
.Sônia Pereira , bairro São
Miguel . ?

Agradecemos, mais uma vez,
ao nossos Parceiros que
tornaram possível o
ALÍVIO Á FOME com
a colaboração do Lions Clube
de Santos Dumont na
distribuição e entrega das
CESTAS DE ALIMENTOS,
às famílias necessitadas com
testemunho de
Representantes
Comunitários.
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CLF Edson Teixeira

A Convenção Anual de Lions Clubs International
se realiza, uma vez por ano e todos os seus
Clubes instalados e funcionando regularmente em
todas as cidades do Mundo, e isto, normalmente
entre os meses de ABRIL ,MAIO E JUNHO,
quando todos os Associados ( mais de 1 400,000)
têm a oportunidade de compartilhar o
Companheirismo, , serem ouvidos, encontrar
amigos e ter um um convívio alegre, sadio
solidário e fraterno!
Entretanto, este foi um Ano de Convenção não
presencial, e, além do mais, serviu também como
“teste” da seriedade dos “Leões” no cumprimento
da “Missão Maior”: SERVIR, reunindo os Sócios
‘VIRTUALMENTE”, pela Internet !
Para nós do Lions de Santos Dumont, esta
Convenção trouxe necessário dever de nossa
“presença virtual”: foi a 3ª votação do CL
Neymar e a Proclamação de Eleito para ser, pelo
A.L. 2021/2022, a maior autoridade do Distrito; o
DG do Distrrito LC 12.
Assim, tivemos no dia 29, “ On-Line” a
oportunidade de assistir a alegre e muito
descontraida “Grande Assembléia do LC 12”. Aí ,
ouvimos como destaque da Convenção, a
brilhante e eficaz palestra do CL Orador Oficial
PDG Manoel Messias Mello que nos trouxe seu
tema sôbre o “legado” ou seja ligando o
passado ao futuro, apropriado pela sua
mensagem oral proferida aos Convencionais .
Vários participantes serviram da palavra, todos
em consonantes aplausos à grande Assembléia
dos “leões” LC 12
Nosso Clube registra, para incentivo dos
Associados, que “abiscoitou”, legalmente, neste
congresso leonístico os prêmios seguintes:
1- Domadora mais antiga no Leonismo 54 anos
Maria da Glória Corrêa
2-) 22 participantes, Delegação mais numerosa
3-) 50% de CCLL presentes (18 do total de 36
sócios)
4-) 4 Leos (única Delegação presente na
Convenção)
5-) Melhor Baner
6-) Melhor Flâmula
7-) CL mais Antigo no
Leonismo- presente, 54 anos
Edson Teixeira
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Elizabeth Bastos
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
DIRET. 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

Psicóloga

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

Almoço Executivo
A La carte
buffet
jantares
reuniões
self- service

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

Um louco estava
infernizando o hospício
aonde
Estava internado, dizendo
que era Napoleão
Bonaparte. Então
resolvem chamar um
analista.
-Meu filho, quem disse
que voce é Napoleão?
-foi Jesus Cristo!
E o médico:
-mas eu num disse nada!!!

Estava la o Papa em mais
uma missa santa, quando
acabou, começou uma
mega operação:um carro
que parecia o papamovel
saiu e todos foram atrás
dele .Enquanto isso o
Papa saia c/ o papamovel
no maior sossego, só ele e
o segurança incubido de
zelar por sua saúde.
...........?????

Uma sogra foi visitar seu genro e ele perguntou :
- Minha querida sogrinha, quanto tempo a senhora vai
ficar aqui em nossa casa ?
E ela respondeu :
- Até vocês enjoarem de mim!
Dai o genro respondeu :
- Há! não vai dar nem para tomar um cafezinho
Https://www.google.com/search?q=piadas+gratis&

