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PALAVRA do CL PRESIDENTE
NOVEMBRO AZUL; MÊS
MUNDIAL DA CONSCIENTI
ZAÇÃO DO CÂNCER DE
PRÓSTATA E DO DIABETES

. Lions Clube de Santos Dumont realiza bonita campanha que faz o
alerta a respeito da prevenção e diagnóstico precoce do CÂNCER DE
PRÓSTATA. O nosso Cl Felipe Médico Urologista realiza uma
palestra instrutiva, objetiva etica nos mais diversos detalhes
sobre o câncer de próstata. Trouxe a importância de fazer os
exames. “E destacou muito bem, que o câncer de próstata tem cura e o
melhor caminho é a prevenção”. O câncer de próstata é a segunda
principal maior causa de morte de câncer masculino. O Lions quer
conscientizar a população masculina sobre a necessidade da
realização do exame da próstata, que ainda é estigmatizado por
muitos. Ainda no mês de novembro, o nosso Lions participou da
importante campanha de conscientização sobre o DIABETES, uma
doença que afeta 463 milhões de pessoas em todo o mundo,
realizando uma ação social na Associação dos Catadores de
Materiais Recicláveis da cidade de Santos Dumont MG, através da
aplicação do teste da;glicemia capilar. Liderados pelo Cl Marco
Guarino, a ação que foi um sucesso, contou com as importantes
contribuições do 1VDG Cl Neymar, a domadora Elaine Belchior, que
coordenou os testes aplicados, e a Leo Emily, presidente do Leo
OMEGA Dumont. Lions e Leos andando juntos formando um
futuro. Lutando pela saúde com parceria da farmácia Ultra
Popular de nossa cidade. Parabéns aos nossos companheiros,
Felipe, Marcos Guarino e Neymar, domadora Elaine Belchior, e a
Emily, Presidente do Leo Omega, pela bela prestação de serviço à
comunidade Sandumonense, exemplos que devem ser seguidos por
todos os sócios. Mesmo em uma pandemia, o nosso Lions
Clube continua encontrando maneiras de servir, realizando um
excelente trabalho junto à comunidade sandumonense, seguindo
com carinho, comprometimento e dedicação o lema da nossa
administração “Servindo Sempre”. Agradeço de coração a nossa
família LIONS !
CL Evaldo Luiz Barbosa Fontes
Presidente do Lions Clube de Santos Dumontc

Editorial
CL Edson Teixeira
Apesar da situação de pandemiia,
e já em evidência a “2ª Onda” nos
EE.UU e também na Europa, a
preocupação dos Clubes de Lions
é, para os Associados, a natural
inquietação.
Com as recomendações de
isolamento social, de recolhimento
sob a égide do “fica em casa”, uso
de másscara a todo tempo e outros
afastamentos entre pessoas, as
campanhas tão importantes e
necessárias ao Lions se tornam
dificeis, impraticáveis , enquanto
nossas atividades assistenciais não
devem ser interrompidas.
Nossa prática assistêncial é um
serviço sério e nossos assistidos
sempre esperam os nossos
atendimentos.
Por isso, despertamos a atenção
dos companheiros, companheiras e
domadoras para os, momentos de
reclusão quando a prática de
Servir tem de ser forte, e efetiva
para que a insenssibilidade e
esmaecimento não venham a
atingir os sentimentos leonísticos.
Pandemia, para nós, é a primeira
que acontece em nossos temnpos e
deve ser recebida como uma lição
para a humanidade se lembrar de
que devemos ser uns pelos outros
dando valor à fraternidade,
Nós Servimos!
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Tocando Em Frente

“

É preciso amor pra poder pulsar;
É preciso paz pra poder sorrir;
É preciso a chuva para florir...”
Deus inspirou os poetas Almir Sater e Renato
Teixeira na composição dessa linda canção,
canção que fala de amor, paz e vida
.
Leonisticamente falando, NÓS, os LEÕES,
hoje mais do que nunca precisamos semear a
PAZ, o AMOR e a VIDA.
Alicerçados pela fé em um ser superior, em
um Deus que tudo vê, afinal, todo
companheiro e companheira Leão são pessoas
de fé, esse é o grande diferencial que cada um
carrega consigo, somente a fé nos fortalece
para arregaçarmos as mangas e enfrentarmos
as lutas diárias.
Unidos atravessaremos esse momento de
incertezas, unidos alimentaremos nossas
esperanças em dias melhores e, por
conseguinte, estaremos honrando os ideais de
Melvin Jones.
Família Lions, vamos tocando em frente,
afinal, Servir é o Ideal que nos une!
PDG CL João Paulo Lima Teixeira

VISITA OFICIAL
Com nímio prazer, recebemos
no dia 20 deste mês,em sua
visita oficial ao nosso Clube, o
DG CL Luiz Antonio e sua CªL
Marcília.
Mesmo no atual momento da
“pandemia” que vem
assolando o mundo todo,
exigindo que se pratique o
recolhimento para se evitar
contágios ; tendo-se que usar
máscaras protetoras e sérios
outros cuidados pessoais, foi
realizada a visita,em sala
adredemente preparada
dentro dos protocolos da
saúde e do Lions, no Umami
Restaurante, para que, na
forma do costume Leonístico
, nosso Clube fosse aquilatado, ou
devidamente apreciado pelo CL
Governador , cumprindo,
especificamente ,o motivo de sua
visita, ou seja com a reunião
administrativa onde se discutiram
os assuntos pertinentes às metas
do Distrito.
Na oportunidade o CL VGD
Neymar Cardoso recebeu seu
título e “troféu” de Companheiro
Melvin Jones, pelo que foi
devidamente aplaudido
Cumpridas as solenidades que
envolvem as visitas oficiais, foi
oferecido, ao Casal Governador
Luiz Antonio e sua Domadora Marcília, não um
completo banquete - ora proibidas
aglomerações,- mas , como dizem os franceses,
“un dîner modeste” ( modesto jantar)
.Gostaríamos de receber o casal CL Luiz Antonio
e sua domadora Marcília, em Jantar Festivo de
nosso Clube,
quando liberados da pandemia , para que
possam receber toda nossa atenção e
hospitalidade sentindo a pujança de nosso
Companheirismo..
Obrigado, companheiro Governador, pela
Visita!
,
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Publicamos, para amplo
conhecimento, a Candidatura
de nossa CªL Aline Souza
Sales Lima ( PDG CL João
Paulo de Lima Teixeira) que
concorrerá nas eleições da
próxima Convenção do Distrito,
de onde, esperamos, sairá vitoriosa .
A Companheira Aline, capacitada a ocupar o
cargo , é do Lions Clube Cibernético de
Itapecerica

Parabéns p’ra você que está colhendo
mais uma rosa, em NOVEMBRO, no
canteiro da felicidade! A festa é sua. . .
CL Neymar Cardoso da Silva......................01
Dm Mônica/ cl Evaldo Luiz....................... 06
“Gata”Laura (cl GeraldoMetri/Lais)........ 07
“Gata” Maria Amélia ( Marcus/Elaine).... 09
“gato”André (cl Rodolpho/dGlorinha).... 13
“Gata” Marina (Bruno/Dm Elaine)........ 13
CL Tarcísio Garcia Ferreira......................... 14
“gato”Marcelo( cal Denise/cj Élcio)........ 28

COLÉGIO MILITAR DE JUIZ DE FÓRA

RETORNANDO AO ”NINHO” ANTIGO

Disputando uma vaga para sua matrícula no
Colégio Militar, o “gato” Henrique
(CL
,
Ronaldo/Dm Silvana) está entre os que
concorrerão às 30 vagas.
Sucessos ao “gato” Henrique pela sua 1ª vitória
colegial.

Após uma temporada em Juiz de Fora,
para onde transferiu sua residência,
como a “ave que volta ao ninho
antigo, a DM (”fora da jaula”!)
IVONE ABREU - “Voninha do
Vicente”, agora fixou sua residência
em sua Santos Dumont querida. Recentemente
completou 100 anos de idade e este “14bis”, a Voz
do Clube, , com prazer, externa congratulações e
proclama: “Bem vinda Ivoninha, para junto de
seus conterrâneos”
(Foto quando era domadora ativa )

Meio Ambiente
A terra sustenta a vida humana. Vimos como nossa
administração de recursos naturais pode melhorar a
qualidade de vida e aumentar o engajamento em
nossas comunidades locais. Nosso ambiente é mais do
que um pano de fundo: é nossa casa. E temos o
compromisso de cuidar dele.

PANDEMIA
Visando orientar a
todos, sobre a
PANDEMIA, noso
CLMJ Valter Gonçalves
Souza, Médico
Ortopedista. Postou em
nosso Grupo Whatspp
gráfico aquí publicado
Com orientação que
deve ser observada pela
Comunidade.

Recordar es vivir
riv seradoceR

PALESTRA CL HAMILTON - 2015

o

(Arquivo CLMJ Marcos Guarino

Nota de Falecimento
Comunicamos, pesarosos, o
falecimento de José Cesar Fontes,
irmão de nosso CL Presidente Evaldo e
esposo da drª Mária filha de nossa
Domadora Perene Maria José Morais,
no da 13 deste mês. Reforçamos os votos de pesar já
externados pelos Associados de nosso Clube,
pedindo a Deus consolar todos os familiares do
falecido.

Nota de Falecimento
Lamentamos anunciar o falecimento
da CªL Geralda esposa de nosso
estimado Companheiro PDG Josué,
fato ocorrido em 18 deste mês de
novembro.
Levamos ao Companheiro Josué nosso
sincero abraço de pêsames e pedindo
a Deus para confortar todos os familiares.
“14bis”, este Informativo que é a Voz do Clube,
externa o pesar de todos os nossos Associados.
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Fábula da
Convivência
(*Durante uma era glacial
muito remota, quando parte do
globo terrestre estava coberto
por densas camadas de gelo,
muitos animais não resistiram
ao frio intenso e morreram,
indefesos, por não se
adaptarem às condições de
clima hostil
.
Foi então que uma grande manada de porcos-espinhos,
numa tentativa de se proteger e sobreviver, começou a
se unir, ajuntar-se mais e mais. Assim, cada um podia
sentir o calor do corpo do outro. E todos juntos, bem
unidos, agasalhavam-se mutuamente, aqueciam-se
enfrentando por mais tempo aquele inverno tenebroso.
Porém, vida ingrata, os espinhos de cada um começam
a ferir os companheiros mais próximos, justamente
aqueles que lhes forneciam mais calor vital, questão de
vida ou morte.
E afastaram-se, feridos, magoados, sofridos.
Dispersaram-se por não suportar mais tempo os
espinhos de seus semelhantes. Doíam muito…
Mas essa não foi a melhor solução. Afastados,
separados, logo começaram a morrer.
Os que não morreram voltaram a se aproximar, pouco a
pouco, com jeito, com precauções, de tal forma que,
unidos, cada qual conservava uma certa distância do
outro, mínima, mas o suficiente para conviver sem ferir,
para sobreviver sem magoar, sem causar nenhum dano
recíproco.
Assim suportaram-se resistindo à era glacial.
Sobreviveram
.
( *A Fábula da Convivência *, é de autoria desconhecida, foi

Bandeira do Brasil
Símbolo nacional comemorado no dia 19 de
novembro, data de sua criação. Comemorada
nos
“ quatro cantos do país, em prosa,verso e
manifestações cívicas

“

Uma Bandeira com suas cores e símbolos
Representa a identidade de uma Nação,
E, quando tremula com a brisa dos ventos
Lembra a liberdade e soberania de um Povo
A minha Bandeira traz o verde da esperança
Simboliza as matas onde pássaros gorjeiam
Os verdes campos com seus solos produtivos
Aptos à semeadura e a colheita para alimento
Traz o amarelo do Sol, o ouro de nossas riquezas
O poder, herança da casa Real de Bragança
Tem o azul que simboliza a abóboda celeste
Cravejada de estrelas que, como diamantes
Representam cada Estado que formam a Pátria
Ainda traz a cor da Paz, a alvura do branco
Onde está nosso lema de honra e dignidade
Escrito por homens de caráter e sonhadores,
ORDEM E PROGRESSO
Https://marciakalel.blogspot.com/

adaptada da metáfora “O dilema do porco-espinho” do
filósofo alemão Arthur Schopenhauer)
...https://www.revistaprosaversoearte.com/

Peregrinacultura’s Weblog
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NOVEMBRO AZUL
Atendendo a convite do CL Presidente Evaldo Fontes, nosso Companheiro Felipe
Schroder e Souza, Médico Urologista, no cumprimento das metas estabelecidas
pelo DG CL Luiz Antonio sobre Novembro Azul, produziu um VÍDEO
esclarecedor sobre a PRÓSTATA , (glândula sexual masculina, seus cuidados
doenças, tratamento etc.) e o “14bis”, também dentro dos programas do
NOVEMBRO AZUL, publíca o muito bem elaborado vídeo, nos canais de
comunicação do Lions Clube de Santos Dumont:

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.
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Instrução Leonística

CLF Edson Teixeira

O que é ? ´´
CompromissoLeonístico !
C ompromisso do Leão ?
Nesta despretenciosa Instrução Leonística,
pretendo como sinal de alerta, trazer à lembrança
dos cmpanheiros , a condição vital da subsistência
de um Clube de Lions que tem ,como sublime
finalidade, servir para melhorar sua
Comunidade!
Assim, à pergunta: “ o que é Compromisso
Leonístico?
Em síntese,
“são os programas e atividades que têem por base a
prestação de serviços desinteressadamente”
Para atender a este Compromisso, o Companheiro
- interessaddo por seu Clube - tem que verificar o
seu potencial como sócio e seu valor leonístico:
fazendo sugestões, opinando, tomando parte nas
ações do seu clube, fazendo-se notar no interesse
e crescimento de seu clube, participar das
campanhas humanitárias e atender aos Objetivos
regulamentados por Lions Internacional.
Quanto ao Compromisso de Leão,
Os Associados do Lions se comprometem com o
Leonismo, ao serem admitidos neste salutar e
abençoado Clube de Prestaçaõ de Serviços,
quando respondem no momento de sua posse a
um compromisso formal, ou juramento, que não
deixa dúvidas, claro e objetivo que lhe é
proposto, com seu SIM OU (EU PROMETO), com
honesta e sincera resposta e é Proclamado
Companheiro Leão!
Nasce, aí, o seu Compromisso de Leão.: Que é:
disposição de prestar seus serviços, prestar benefícios ,
favor ou incumbir-se daquilo que lhe foi destinado
fazer, na grande e salutar tarefa de ajudar ao
próximo, concomitantemente com suas naturais
atividades
Espero ,nesta pequena instrução leonística, ter
passado o que Lions Internacional nos dá como
Compromisso Leonístico e Compromisso do
Leão, o que é para nós, particularmente, uma
“chave” que abre nosso coração,por dentro, para
o exercício da arte de servir, numa respeitosa
imitação do Divino Mestre
”Vim para Servir e não para ser servido”

Notícias

´

Com eficaz trabalho da DM Elaine Belchior,
Cleo Emily-Presidente do Leo Ômega, do
VGD Cl Neymar e CLMJ Marco Guarino, foi
reaizada
detecção do Diabetes na
ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE
MATERIAIS RECICLÁVEIS DE SANTOS
DUMONT, com parceria da Farmácia Ultra
Popular que fez doação dos testes para
medição da da glicemia capilar
. Ainda, por doação da mesma Farmácia Proprietário Sr.Telles - foram entregues 54
potes de VITAMUL ÔMEGA 3 1000mg no
valor de $1 344,60. para o LarAsilo São
Miguel.

LIONS INTERNACIONAL
A diretoria toma medidas para
ajudar nossos clubes
A pandemia de coronavírus (COVID-19) impactou o
trabalho dos Leões em todo o mundo. Em muitos
casos, também criou dificuldades financeiras para
nossos Leões e para as pessoas de quem cuidamos.
Para apoiar os incríveis homens e mulheres que
servem conosco, a diretoria internacional aprovou
uma resolução para ajudar nossos clubes. Aqui está
uma visão geral da resolução aprovada pelo
Conselho de Administração:
Pagamentos flexíveis - Nenhum clube será suspenso
ou cancelado até 31 de dezembro de 2020 por atraso
no pagamento das quotas.
Isenção de taxas de admissão e fretamento Isentamos todas as taxas de admissão e de admissão
de 1º de julho a 31 de dezembro de 2020.
Essas medidas ajudarão os Leões a enfrentarem
dificuldades financeiras e darão aos nossos clubes
esperança, incentivo e uma oportunidade de
começar o novo ano Leonístico com energia
renovada e otimismo.
Este pode ser um momento de grande necessidade,
mas vamos superar isso juntos. Por mais de um
século, os Leões enfrentaram os maiores desafios da
humanidade. Isso é quem somos e o que fazemos.
Portanto, vamos ficar juntos. E vamos lembrar o
quão importante somos para nossas comunidades e
para o mundo.

“14bis” Boletim Informativo do Lions Cube de Santos Dumont- MG- Distº LC 12 NOVEMBRO 2020 pág 7

Lions e Leos
PROJTETO ANA FLÁVIA;
Para aquisição de uma
protese.Comprovante de
DEPÓSITO em Conta do .
Banco do Brasil

PROJETO .
RECUPERANDO VIDAS==
40 pacotes de café, ,
biscoitos, manteiga, leite e
sucos.

ASSOC. CATADORES DE
MAT.RECICL.AVEIS
Programa Glicemia Capilar
Lions- Léo Ômega

ASSOC. CATADORES DE
MAT.RECICL.AVEIS
Programa Glicemia Capilar
Lions- Léo Ômega

SEM FOTO

SEM FOTO

CASAL JAQUELINE/ EDGAR
1 Cesta Básica doada pelo
SUPERMERCADO REI DO
ARROZ para composição do
ProjeTo de Doação Fátima do
Bairro 4º Depósito

em ação
PROJETO VIDA
24 LITROS DE ÓLEO
COMESTÍVEL

LAR ASILO SÃO MIGUEL
54 potes de ômega 3 ,
DOAÇÃO Farmácia Ultra
Popular, Sr. Tales
proprietário

Srª MARIA CELENE FÁTIMA
DA SILVA - 68 ANOS1 Cesta Básica doada pelo
SUPERMERCADO REI DO
ARROZ para d, Celene cuja
casa foi destruida pela chuva e
terra

EDUCANDº Stª THEREZINHA
Pelas Domadoras.
Doação de material de higiene e
limpeza

“ Sorrir é remédio, abraço é remédio, perdão é remédio

Partilha é remédio,, ouvir é remédio.
Você tem uma farmácia aí dentro de você para curar
corações e minimizar dores.”
(Marcos Sérgio)
Economise não “
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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
Um bêbado é abordado às 3
da manhã. O policial
pergunta:
Aonde vai a esta hora?
O bêbado responde: vou a
uma palestra sobre o abuso do
alcool e seus efeios letais para
o organismo, o mau exemplo
para os filhos, as
consequências nefastas para a
Manuel está tomando banho, família, bem como problemas
e grita para Maria lhe trazer que causam na economia
um shampoo. Ela leva a
familiar, além de ser uma
irresponsabilidade absoluta.
embalagem, mas logo em
seguida, ele grita novamente: O policial surpreso diz: Sério?
E quem vai dar essa palestra a
Ô Maria, me traz outro
esta hora da madrugada?
shampoo.
Mas eu já te dei um agorinha -A minha mulher, assim que
eu chegar em casa...
mesmo, homem!
(App Top imagens)
É que aqui está dizendo que
é para cabelos secos, e eu já
molhei os meus.
A mãe pergunta para o filho
-Filho o que você está
estudando? -Geografia
mamãe - então me diga
onde está a Inglaterra? -Na
pagina 83!!!
Piadas (Piada enviada por
Alex)

-Nossa lavadeira roubou-nos
duas toalhas, diz a mulher.
- Ladra, sem vergonha, ! Quais
as 2 toalhas?
Aquelas que trouxemos do
hotel em São Paulo...

