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CÓDIGO DE ÉTICA DO LEÃO

Demonstrar fé nos méritos da minha profissão, esforçando-me para conseguir honrosa 
reputação, mercê da Excelência dos meus serviços.
Lutar pelo êxito e pleitear toda remuneração ou lucro que, eqüitativa e justamente mereça, 
recusando, porém, aqueles que possam acarretar diminuição da minha dignidade, devido a 
vantagem injusta ou ação duvidosa.
Lembrar que, para ser bem sucedido nos negócios ou empreendimentos, não é necessário 
destruir os dos outros. Ser leal com os clientes e sincero comigo mesmo.
Decidir contra mim mesmo, no caso de dúvida quanto ao direito ou a ética de meus atos perante 
o meu próximo.
Praticar a amizade como um fim e não como um meio. Sustentar que a verdadeira amizade não é 
o resultado de favores mutuamente prestados, dado que não requer retribuição, pois recebe 
benefícios, com o mesmo espírito desinteressado com que os dá.
Ter sempre presente meus deveres de cidadão para com a minha localidade, meu Estado e meu 
País, sendo-lhes constantemente leal em pensamentos, palavras e obras, dedicando-lhes, 
desinteressadamente, meu tempo, meu trabalho e meus recursos.
Ajudar o próximo, consolando o aflito, fortalecendo o débil e socorrendo o necessitado. 
Ser comedido na crítica e generoso no elogio; construir e não destruir.

PROPÓSITOS DOS LIONS CLUBES

Organizar, fundar e supervisionar clubes de serviços a serem chamados de Lions Clubes.
Coordenar as atividades e padronizar a administração de Lions Clubes.
Criar e fomentar um espírito de compreensão entre os povos da Terra. 
Promover os princípios do bom governo e boa cidadania.
Interessar-se ativamente, pelo bem-estar cívico, cultural, social e moral da comunidade.
Unir os Clubes pelos laços de amizade, bom companheirismo e compreensão recíproca.
Promover um fórum para a livre discussão dos assuntos de interesse público, excetuando-se os 
assuntos de ordem política e religiosa, os quais não devem ser discutidos pelos associados no 
Clube.
Encorajar homens de mentalidade de serviço a servir suas comunidades sem recompensa 
financeira pessoal, estimular a eficiência e promover elevado padrão de ética no comércio, na 
indústria, nas profissões, nos serviços públicos e empreendimentos privados.

DECLARAÇÃO DE VISÃO E DE MISSÃO DE LIONS INTERNACIONAL

Visão – “Ser o líder global em serviços comunitários e humanitários”
 
Missão – “Dar poder aos voluntários para que possam servir suas comunidades e atender 
suas necessidades humanas, fomentar a paz e promover a compreensão mundial através dos 
Lions Clubes”.
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Editorial

A VOZ DO LEÃO
Boletim Informativo Trimestral do Lions Clube de Ribeirão Preto-Centro
Rua Aureliano Garcia de Oliveira, 281 – 14096-750 – Ribeirão Preto-SP
Distrito LC-6 – Região “D” – Divisão “D-2” - Registro no CG sob nº 115
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 Nós servimos.Nós servimos.
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“A verdadeira solidariedade começa onde não se espera nada em troca”

MMMais um ano chega ao fim. O Natal e o Ano 

Novo, como acontece em todo o mundo e conforme a 
tradição de cada povo, são celebrados por todas as 
pessoas, independente de raça, credo ou nacionalidade. 
São momentos especiais para estreitar laços de afeto e 
amizade entre familiares e amigos. É também a ocasião 
em que desejamos Feliz Natal e Ano Novo, enfim para 
desejar tudo de bom, particularmente para os que nos são 
caros.
 Assim como chegamos ao final de mais um ano civil, chegamos também ao 
fim do primeiro semestre de mais um Ano Leonístico – 2014/2015. Ano este que 
começou no dia 1º de julho de 2014 e com término para junho de 2015. É o momento 
ideal para fazermos um balanço de nossas atividades leonísticas realizadas no 
semestre que ora se finda e o que planejamos ou estamos planejando para o segundo 
semestre. 
 Em nosso clube, vivenciamos um período de certa normalidade, com as 
atividades desenvolvidas de acordo com o que foi planejado. A programação foi 
cumprida à risca e os companheiros e domadoras realizaram com eficiência, os 
trabalhos apresentados pela Diretoria. Promovemos pela segunda vez, a Noite 
Italiana, com participação de mais de 200 convidados; as Domadoras realizaram a 
tradicional Tarde Beneficente, bastante prestigiada pela sociedade ribeirãopretana, 
com a presença de mais de 300 pessoas; promovemos pela 18ª. vez o Concurso de 
Cartaz sobre a Paz de Lions Internacional, realizado novamente nas 10 Escolas do 
SESI, pertencentes à Regional de Ribeirão Preto, com a participação de 860 
estudantes, na faixa etária de 11 a 13 anos de idade; Demos sequência normal à 
edição do Boletim/Revista “A Voz do Leão”, cuja edição atual é a de nº 219; 
realizamos a tradicional campanha de arrecadação de medicamentos, doados à 
Farmácia da Gente – Fundo Social de Solidariedade do Município de Ribeirão 
Preto; Fizemos a entrega de mais um Título de Companheiro de Melvin Jones; As 
Domadoras, juntamente com as voluntárias amigas do Lions,  realizaram 
normalmente os trabalhos de costura – sempre às terças-feiras – na Sede do Clube, 
com a confecção de 107 enxovais para recém-nascidos, doados a gestantes carentes 
da comunidade; fizemos doações de fraldas geriátricas, Cestas Básicas, doações em 
espécie no valor de R$2.000,00 para o Corassol e Lar Vovô Albano; visitas ao 
Hospital de Retaguarda Francisco de Assis e Lar Esperança de Jardinópolis. 
Estamos ainda, neste mês de dezembro, realizando a tradicional campanha de Cestas 
Básicas, destinadas a entidades de assistência social e pessoas carentes de Ribeirão 
Preto. O companheirismo foi intensamente vivenciado nas reuniões, assembleias e 
festivas comemorativas como a da posse de Diretoria, Dia dos Pais e Festiva de 
Natal.Estamos convictos de que fizemos o melhor que poderíamos fazer, pois como 
bem disse o Presidente Internacional, Joe Preston, “O melhor que você pode fazer 
por si mesmo é servir aos outros”. E “Nós Servimos” !com alegria, dedicação e 
amor.

���CL João Rodini Luiz
E������� ditor��

A Voz do Leão
50 Anos

Flagrantes do ato de encerramento da 
memorável Campanha “Ouro para o Bem do 
Brasil”, realizada conjuntamente pelos treis 
Clubes de Serviços locais - Lions e Rotary 
Centro e Norte, campanha essa que angariou 
para o Tesouro Nacional a importância de 
77.772,151,00 em dinheiro e 13,700 gramas 
em ouro. Foi a campanha que maior 
importância arrecadou no interior do Brasil.

Ano 4 - Outubro / Dezembro 1964  - N.o 28
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Conselho Diretor

Abreviaturas usadas em Lions
IP  –  Presidente Internacional;
1VP  –  1º Vice-Presidente Internacional;
PIP  –  Ex-Presidente Internacional;
ID  –  Diretor Internacional;
PID  –  Ex-Diretor Internacional;
PCC  –  Ex-Presidente do Conselho de Governadores 
  do Distrito Múltiplo;
DG –  Governador de Distrito;
PDG –  Ex-Governador de Distrito;
CC  –  Presidente do Conselho de Governadores;
CL  –  Companheiro Leão;
CaL  –  Companheira Leão;
CCLL  –  Companheiros Leões;

CCaLL  –  Companheiras Leão;
DM   –  Domadora;
DDMM  –  Domadoras;
CMJ   –  Companheiro de Melvin Jones;
C.LEO  –  Companheiro Leo;
AL   –  Ano Leonístico;
DMLC  –  Distrito Múltiplo LC.
LCIF  – Fundação Internacional de Lions Clubes

Reuniões Mensais
Assembléia: primeiras e terceiras segundas-feiras, às 20h30min

Diretoria: segundas e quartas segundas-feiras, às 20h30min
Local: Rua Aureliano Garcia de Oliveira, 281 – Nova Ribeirânia (Sede Própria)        

14096-750 – RIBEIRÃO PRETO-SP

  

    
     

     

Endereço de Lions Internacional: 300 22nd Street – Oak Brook, Illinois 60523-8842 - USA

DIRETORIA DIRIGENTES LEONÍSTICOS

“Servir com Amor, Coragem e Determinação”Lema de Trabalho
2014 / 2015

Presidente
Carlos Antonio Brasil
Rua Cerqueira César, 845 – Ap.51
14010-130 – Ribeirão Preto-SP
Ex-Presidente Imediato
Antonio Paulo Caliento
1º Vice-Presidente
Omar Nahas
2º Vice-Presidente
Marcelo Tamer Cardili
3º Vice-Presidente
José César Ricci
Secretário
João Rodini Luiz
Tesoureiro
Miguel Darahém Filho
Diretor Social
Omar Nahas
Diretor Social Adjunto
Toufic Elias
Diretor Animador
João Carlos Gaiofatto
Diretor de Associados(GMT)
José César Ricci
Diretor de Liderança (GLT)
João Rodini Luiz
Diretor de Patrimônio
José Mauro Antunes Pimenta
Diretores Vogais
Antonio Carlos Capela Novas
Paulo Antonio Secaf
Francisco Ricardo Montes 
José Mauro Antunes Pimenta

Presidente Internacional
Joseph “Joe” Preston”
Presidente da Fundação Internacional
Barry J. Palmer
1º Vice-Presidente Internacional
Jitsuhiro Yamada
2º Vice-Presidente Internacional
Robert E. Corlew
Diretor Internacional – Área 3
Fábio de Almeida
Presidente do CG do DMLC
Antonio Lázaro Forti
Vice-Presidente do CG DMLC
Alvaro Moreira da Costa

Presidente da AGDL 
Domingos Alves de Lima Neto
Governador do Distrito
Sebastião José de Oliveira Carvalho
Rua Libero Badaró,833
15900-000 – Taquaritinga-SP
1º Vice-Governador
José Mário Bazan
2º Vice-Governador
Sérgio David de Souza
Editor do Boletim
João Rodini Luiz
Rua Alvaro Paiva, 62
14020-360-Ribeirão Preto-SP
Telefones:(16)3237-4090/9-8145-4993
e-mail:jorodini@netsite.com.br
Tiragem: 300 exemplares
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Mensagem do
Casal Presidente

Instrução Leonística
Criticar ou Ajudar, Eis a Questão
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CL Paulo Fernando Silvestre
          In Memoriam

Não importa aonde você parou
Em que momento da vida você cansou
O que importa é que sempre é possível e necessário “Recomeçar”.
Recomeçar é dar uma chance a si mesmo…
É renovar as esperanças na vida e o mais importante…
Acreditar em você de novo.
Sofreu muito nesse período?
Foi aprendizado…
Chorou muito?
Foi limpeza da alma…
Ficou com raiva das pessoas?
Foi para perdoá-las um dia…
Sentiu-se só por diversas vezes?
É porque você fechou as portas até para os anjos…
Acreditou que tudo estava perdido?
Era o início da sua melhora…
Pois é…
Agora é hora de reiniciar…
De pensar na luz…
De encontrar prazer nas coisas mais simples de novo…
Que tal um novo emprego?
Um corte de cabelo arrojado…
Diferente?
Um novo curso…
Ou aquele velho desejo de aprender a pintar…
Desenhar…
Dominar o computador…
Ou qualquer outra coisa…
Olha quanto desafio…
Quanta coisa nova nesse mundão de meu Deus, o esperando.
Está se sentindo sozinho?
Besteira…
Tem tanta gente que você afastou com o seu “período de isolamento”…
Tem tanta gente esperando apenas um sorriso seu para “chegar” perto de 
você.
Quando nos trancamos na tristeza…
Nem nós mesmos nos suportamos…
Ficamos horríveis…
O mal humor vai comendo nosso fígado…
Até a boca fica amarga!
Recomeçar…
Hoje é um bom dia para começar novos desafios.
Onde você quer chegar?
Ir alto…
Sonhe alto…
Queira o melhor do melhor…
Queira coisas boas para a vida…
Pensando assim trazemos para nós aquilo que desejamos…
Se pensamos pequeno…
Coisas pequenas teremos…
Já se desejarmos fortemente o melhor e, principalmente, lutarmos pelo 
melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida.
E é o hoje o dia da faxina mental…
Joga fora tudo que te prende ao passado…
Ao mundinho de coisas tristes…
Fotos…
Peças de roupa, papel de bala…
Ingressos de cinema, bilhete de viagens…
E toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos 
apaixonados…
Jogue tudo fora…
Mas, principalmente, esvazie seu coração…
Fique pronto para a vida…
Para um novo amor…
Lembre-se: somos apaixonáveis…
Somos sempre capazes de amar muitas e muitas vezes…
Afinal de contas…
Nós somos o “Amor”.

RecomeçarRecomeçarRecomeçar

 CL Carlos Antonio Brasil e DM Renata

 Quando entrei para o Lions, em 1994, muitas vezes 
fiquei decepcionado com as atitudes de alguns membros do 
Clube que, na sua roda de companheiros, me ignoravam por 
ser novato. Eu, que estava chegando, achava que deveria ser 
o alvo das atenções, afinal nascia ali um novo Leão e isso é 
realmente um motivo de festa para o Lions Clube. Mas 
temos que olhar o lado positivo de tudo em nossa vida. O 
fato de me julgar ignorado serviu-me de alerta para com os 
companheiros que vieram depois de mim. Procurava, e 
mantenho esse princípio até hoje, dispensar o máximo de 
atenção aos novos membros da maravilhosa família 
leonística. A minha satisfação em ver novos companheiros 
chegando ao clube era tão grande que fiz um compromisso 
comigo mesmo, o de renovar essa alegria com mais 
frequência. Tudo se transforma em alegria quando vamos às 
nossas reuniões sómente com a intenção de fazer 
companheirismo e servir, sem preocupação de ficar 
observando as falhas de qualquer um dos nossos 
companheiros, mesmo porque nós todos estamos sujeitos a 
um erro. É muito mais gratificante, quando só conseguimos 
destacar os pontos fortes do nosso companheiro, as virtudes 
e as boas atitudes.
 Elogiar aqueles que estão trabalhando com 
dedicação, pode ser uma boa maneira de indiretamente 
mostrar aos que estão parados ou desmotivados, que devem 
se integrar ao ideal de servir e se dedicar com amor aos 
projetos do clube. Os Leões só serão colaboradores por 
iniciativa própria e nunca por pressão. Em Lions não pode 
haver críticas destrutivas e sim construtivas.
 Outro ponto muito importante é a Presidência do 
Clube. Primeiro estão de parabéns todos aqueles que, 
mesmo sem tempo para se dedicar ao Lions, como 
gostariam, aceitam a função de presidente com o único e 
grande intento de servir e, no entanto, passam a ser o maior 
alvo de críticas por aqueles que estão sempre procurando 
alguma coisa para criticar. O Presidente tem pela frente a 
difícil tarefa de agradar a maioria, pois sabemos que não há 
quem consiga agradar a todos. Ser presidente é passar por 
uma grande escola, a escola de saber servir e agradar, não ter 
rancor, saber ouvir coisas desagradáveis e ter a grandeza de 
dizer: “não foi bem assim que ele quis dizer”, ou mesmo, 
“não houve intenção de me ofender”. O presidente precisa e 
merece a ajuda de todos os membros do clube.
 Companheiros, vejam os acontecimentos do seu 
clube com os olhos do coração e tudo em sua volta será 
alegria. Não critique, dê sugestões, indique a solução. Não 
diga ao seu companheiro aquilo que você não gostaria de 
ouvir. Ser um Leão feliz só depende de você. Se até agora 
não teve muitas alegrias dentro do Lions Clube, faça uma 
reflexão do fundo de sua alma.Quem sabe você não está no 
lugar certo, quem sabe você não gosta de ser um homem que 
sente prazer em ver triunfar o bem e ser uma peça que move 
essa máquina maravilhosa de servir chamada Lions Clube 
Internacional. Medite sobre isso!
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Noticias

  FESTIVA DE NATAL e 
COMENDA MELVIN 

JONES

 Durante a Assembléia Festiva 
de Natal, realizada no dia 6 de 
dezembro, no Salão de Eventos do 
Edifício Atlanta, o CL Marcus José 
Colbachini foi homenageado com o 
r e c e b i m e n t o  d o  T í t u l o  d e  
Companheiro de Melvin Jones, pelos 
relevantes serviços que prestou 
durante os seus 35 anos de Leonismo. 
A saudação foi feita pelo CL Omar 
Nahas, que enfatizou a importância da 
honraria e a magnífica trajetória do 
Companheiro Marcus e de sua 
Domadora Sandra, no Lions, que 
muito engrandeceu o Clube e o 
Movimento Leonístico em Ribeirão 
Preto. Após a solenidade de entrega da 
comenda , companheiros, domadoras 
e convidados se confraternizaram, 
pela chegada do Natal, em um clima 
festivo de amizade, companheirismo e 
fraternidade cristã. Houve inclusive a 
tradicional troca de presentes, o 
sorteio de brindes e a leitura de uma 
l i n d a  m e n s a g e m  a l u s i v a  a o  

nascimento de Cristo, feita pela DM 
Regina Botura Pimenta.

 II REUNIÃO DO 

CONSELHO 

DISTRITAL

 Sediada pelo Lions Clube de 

Potirendaba, aconteceu naquela 

cidade, durante os dias 29 e 30 de 

novembro, a II Reunião do Conselho 

Distrital – AL 2014/2015 – sob o 

comando do governador Sebastião 

Carvalho (Tatão) e participação de 

mais de 300 pessoas. O palestrante do 

evento foi o PDG CL Luiz Alfredo 

Bigarelli Junior, do Lions Clube de 

Agudos-SP, tendo participado de todas 

as solenidades, o Presidente do Distrito 

Múltiplo LC, CC CL Antonio Lázaro 

Forti.

Durante a Distrital, através do “Eu 

curto Lions”, foi inaugurada a 

 Pelo 18º ano consecutivo,o 
Clube promoveu, no dia 4 de 
novembro, no Ginásio de Esportes do 
Centro Educacional 301 – SESI,  a 
Festa de Premiação do Concurso de 
Cartaz sobre a Paz de Lions 
Internacional. Realizado mais uma vez, 
entre as 10 Escolas do SESI, em 
Ribeirão Preto, a promoção contou 
com a participação de mais de 800 
alunos. O objetivo do certame é o de 
enfatizar a importância da paz, da 
to le rânc ia  e  da  compreensão  
internacional e incentivar jovens de 11 
a 13 anos de idade a pensar e 
c r i a t ivamen te  expres sa r  s eus  
sentimentos em relação à paz e 
compartilhar suas próprias visões com 

N-c\g-Q\-YRÀ\-:-\ÉÇÉoÄ|-<-QràrzoÄ|-:-?=>A

  CONCURSO DE CARTAZ SOBRE A PAZ
o mundo.
 Com o tema“Paz, Amor e 
Compreensão”, foram premiados com 
Bolsas de Estudos de Inglês e 
Bicicletas, os jovens estudantes, 
Larissa Chagas Mota (1º lugar), Mateus 

Emidio Ortiz da Silva, BrendonGularte 
Batista, Adrieli de Freitas Gomes, 
TawaneLankaster de Almeida, Ana 
Laura Cândido Amorim e Joice 
Ambrósio.
 As Bolsas de Estudos foram 
proporcionadas pelas Escolas de Inglês 
Wizard – Unidade Diederichsen, 
através do CL José César Ricci e CNA e 

Exposição Itinerante de acervo 

leonístico do saudoso Companheiro 

Aureo Rodrigues, que deverá 

percorrer o Distrito e outros Clubes 

do Brasil. 

 PROJETO LIONS 
QUEST

 Mais um Clube do Distrito 
aderiu ao projeto Lions Quest. Trata-
se do Lions Clube de Palmeira 
D'Oeste que firmou parceria com a 
Prefeitura Municipal daquela cidade. 
A parceria foi oficializada no dia 5 de 
novembro, com a assinatura do 
Prefeito Municipal, Luciano Ângelo 
Esparapani, da Secretária Municipal 
da Educação, Meire Rosângela 
Pereira e da Secretária Municipal de 
Assistência Social, Cristina Januário 
Esparapani. O Projeto deverá 
atender, durante o ano letivo de 2015, 
153 crianças e adolescentes.

FISK, por intermédio do CL Amir Calil 
Dib. As bicicletas foram doadas pelos 
companheiros, Antonio Carlos Capela 
Novas, João Batista de Campos, 
Miguel Darahém Filho e Paulo Antonio 
Secaf.



Curiosidade Leonística

 No dia 15 de outubro de 1965, foi inaugurado em Ribeirão 
Preto, um moderno Hospital para cirurgia toráxica, devidamente 
equipado, com todo o seu material cirúrgico, direcionado para 
tuberculosos pobres, construído pelo Lions Clube de Ribeirão Preto-
Centro. Tal fato aconteceu depois de cinco anos de muito trabalho e de 
campanhas inesquecíveis. Esse hospital foi doado à Santa Casa de 
Misericórdia de Ribeirão Preto. Para o ato inaugural, o Clube contou 
com a honrosa presença do Presidente da Associação Internacional de 
Lions Clubes, Walter H. Campbell, que veio especialmente para o 
evento e mostrou-se vivamente impressionado com a gigantesca obra, 
realizada com muito esforço e dedicação por parte dos membros do 
Clube e com a ajuda da comunidade ribeirãopretana e de toda a região. 
Atualmente, funciona no local o Centro Clínico da Santa Casa de 
Ribeirão Preto, com atendimento em diversas especialidades médicas. 
Está localizado à rua Pernambuco, nº 176 – Bairro: Campos Eliseos.

05N-c\g-Q\-YRÀ\-:-\ÉÇÉoÄ|-<-QràrzoÄ|-:-?=>A

LIONS 
INTERNATIONAL

  A  F u n d a ç ã o  
Internacional de Lions Clubes apoia 
todo trabalho leonístico que tenha por 
objetivo ajudar as pessoas para que 
tenham uma vida melhor. Por meio 
de exames oftalmológicos, projetos 
de serviço e envolvimento da 
comunidade, os Leões e a Fundação 
realizam contribuições positivas a 
cada dia. A Fundação Lions se dedica 
a combater doenças em âmbito 
mundial. Na África Ocidental, está 
oferecendo apoio aos afetados pela 
E b o l a ,  c o n c e n t r a n d o - s e  
principalmente em programas de 
alimentação para as comunidades 
vulneráveis. Porém, uma doença 
ainda mais contagiosa e mortífera é o 
sarampo. O sarampo mata em média, 
330 crianças por dia, criando ainda 
questões de saúde precária para os 
que conseguem sobreviver. Existe 
uma necessidade global para 
campanhas de vacinação com o 
intuito de combater a doença. Um 
trabalho incansável tem sido feito 
junto a parceiros, para que as 
campanhas de vacinação sejam 
levadas até as regiões onde existe 
uma necessidade premente de 
imunização.

COMBATE AO DIABETES

 Vários programas de subsídios 
da Fundação Lions, permitem que os 
Lions Clubes realizem diversas 
iniciativas para prevenir e reduzir o 
impacto do diabetes ao redor do 
mundo. Tais programas apoiam os 
trabalhos de expansão à educação sobre 
diabetes, além de programas de 
prevenção e tratamento. Durante a 
reunião de outubro de 2014, o Conselho 
de Curadores aprovou doações para Sri 
Lanka e Taiwan, que financiarão 
programas locais de serviços de bem-
estar relacionados ao diabetes. As 
pessoas portadoras de diabetes correm 
o risco de perder a visão, devido à 
retinopatia diabética. Esta é a principal 
causa da cegueira em adultos ainda no 
mercado de trabalho (idade entre 20 e 
65 anos) de países industrializados.

DIA DO LIONS COM AS 
NAÇÕES UNIDAS

 O 37º Dia Anual do Lions com 
as Nações Unidas, será realizado em 7 
de março de 2015, na Sede da ONU, em 
Nova York. O tema deste ano é 
“Crianças Carentes”. Todos os 
associados do Lions que estiverem 
presentes, poderão participar de 

debates com diplomatas das Nações 
Un idas  e  com os  p r inc ipa i s  
representantes e parceiros do Lions. 
Nessa ocasião acontecerá também a 
entrega de prêmios ao vencedor do 
Concurso Internacional de Cartaz 
sobre a Paz, que receberá inclusive a 
importância de U$5.000,00. 

CENTENÁRIO DO LIONS

 Conforme já foi amplamente 
anunciado, o Lions comemora no ano 
de 2017, ou seja, daqui a três anos, o seu 
centenário. Um dos desafios da 
Associação é que ao longo desse 
período, os Lions Clubes possam 
alcançar a meta de servir pelo menos 
100 milhões de pessoas, através da 
participação em Campanhas de Ação 
para Serviços globais da Associação, 
direcionadas à juventude, à dádiva da 
visão, alívio à fome e ao meio 
ambiente. Um comitê foi constituído, 
f o r m a d o  p o r  E x - P r e s i d e n t e s  
Internacionais  e  Ex-Diretores  
Internacionais e conta inclusive com 
um brasileiro, o PID CL Whady 
Lacerda. O nome aprovado para o 
Comitê  é  “Centennial  Act ion 
Committee”. O emblema oficial do 
centenário já foi confeccionado e a 
melhor tradução é : “Onde tem uma 
necessidade tem um Leão”.

“Eu sou do tamanho daquilo que sinto, que vejo e que
faço, não do tamanho que as pessoas me enxergam.”                                    
                                                                        Carlos Drummond de Andrade
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Flashes do Clube

Assembléia Festiva de Natal 
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Título Melvin Jones

Carlos Brasil ao colocar o Pin
de Melvin Jones em
Marcus Colbachini

Renata e Marcelo Cardili Marcus Colbachini em
momento de agradecimento

Capela Nova, César Ricci,
Vera e Melinha Nahas

Melinha Nahas, Deise Elias
e Regina Botura Pimenta

Toufic Elias, Brasil, Marcus
e Omar Nahas

Sylvia e Franz Brieger

Marcus Colbachini e familiares Pedro Além, Terezinha,
Renata e Carlos Brasil

Paulo Secaf, Lucila, Regina e José Mauro

João Rodini, Yolanda, Deise e Toufic Elias Paulo Secaf, Omar Nahas,
Lucila e Melinha

Grupo de Leões
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Flashes do Clube
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João Gaiofatto, Cida e convidados

Pedro Além, Miguel Darahém
e convidados

Paulo Secaf, Lucila,
Dr. Clóvis Simão e esposa

João Batista de Campos e
Vera Maria

Omar Nahas, Melinha e convidados Toufic Elias, Deise, Yolanda Rodini
e Maria Hermínia

Bailarinas do Grupo Folk

Raphael Cândia, Mirna e convidados Daisy, Paulo Caliento e convidados Vera Ricci, César, Vera Campos, 
João Batista, Dr. José Luiz Matthes e esposa

2ª Noite Italiana
 Uma festa temática beneficente, com o melhor da gastronomia italiana,foi 
o que presenciamos  na II Noite Italiana, promovida pelo Clube. Tudo aconteceu 
no dia 18 de outubro, no salão social da Fundação Rotária, com participação de 
mais de duzentos convidados. O evento, carinhosamente preparado pela Diretoria 
Social – leia-se CL Omar Nahas e DM Melinha – correspondeu plenamente às 
expectativas. Logo no início, foi prestada uma significativa homenagem aos 
imigrantes italianos, com a apresentação de trecho da ópera Nabuco no Atto III Va 
Pensiero, onde Giuseppe Verdi transportou toda emoção e sofrimento Dei Schiavi 
Ebbrei (Va Pensiero, SullAlliDorate). Linda decoração, bandeiras, comida farta, 
bebidas à vontade, bailarinas do grupo Folk da Societá Dante Alighieri, todas a 
caráter, música italiana, brindes e muita animação.
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Variedades
HUMOR

Marido denuncia desaparecimento de esposa – Um marido 
foi a uma Delegacia de Polícia para efetuaruma denúncia de 
“pessoa desaparecida” pois sua esposa não havia retornado à 
sua casa:
Marido – Boa tarde, senhor delegado, minha esposa foi às 
compras e não retornou para casa.
Delegado – Qual é a estatura dela?
Marido – Nunca verifiquei, mas deve ter cerca de 1,70 m.
Delegado – Tem aspecto de gorda ou saudável?
Marido – Não, é magra; não sei se é saudável.
Delegado – Cor dos olhos?
Marido – Nunca me dei conta com isso. Usa lentes de contato e 
sempre as troca.
Delegado – Que tipo de vestido usava?
Marido – Vestido... Não me lembro como estava vestida.
Delegado – Ela foi dirigindo algum carro?
Marido – Sim!
Delegado – Diga-me o número da placa, marca e cor do veículo?
Marido – O carro é um Audi A8, cor preta, placa NCR 3210, ano 
2014, V6 de 333 cavalos de potência, associado com uma 
transmissão automática, tiptronic de oito velocidades, faróis de 
Led completos, que utilizam diodos emissores de luz para todas 
as funções de luz e tem um pequeno arranhão na porta dianteira 
esquerda... e logo o marido se pôs a chorar....
Delegado – Tranquilize-se, Senhor... Que logo vamos encontrar 
o seu carro.

Transporte de Piano–Seis homens carregam um piano pelas 
escadas de um prédio. No 4º andar, um deles resolve verificar 
quantos andares ainda faltavam. Volta e diz:
- Tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. 
Um deles responde:
- Conta só a boa, a ruim você conta quando chegarmos!
- Ok, faltam seis andares.
Continuam a subir e quando chegaram ao 10º andar, um deles 
pergunta:
- Qual é a notícia ruim?
- O prédio não é este!

Aconteceu em Londres – Em Londres, uma das cidades mais 
cosmopolitas do mundo, a população muçulmana aumentou 
consideravelmente, fato que está provocando o surgimento de 
certas “Reclamações de Direitos” Ético/Religiosos que antes 
não ocorria. Vejamos o que aconteceu:Um muçulmano devoto 
entra em um taxi.Uma vez acomodado, ele pede ao taxista que 
desligue o rádio para não ouvir música durante o Ramadã (mês 
do jejum) tal como prescreve a sua religião, e porque, nos 
tempos do profeta não havia música, especialmente música 
ocidental, que é a música dos infiéis. 
O motorista educadamente desliga o rádio, sai do taxi e se dirige 
à porta do passageiro e a abre.
O árabe pergunta: - O que está acontecendo?
Resposta do taxista:
- No tempo do profeta não havia táxis, portanto, desça e espere 
pelo próximo camelo. 

CL João Gaiofatto

“Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes”
�   Albert Einstein
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 Um dos fatos que não me esqueço, alusivo ao 
período da ditadura no Brasil, instalada no ano de 1964, 
aconteceu durante o período em que cursava a Faculdade de 
Direito “Laudo de Camargo”, em Ribeirão Preto. Foi, se 
não me falha a memória, no ano de 1968.
 Havia em nosso meio estudantil, uma verdadeira 
revolta contra o governo ditatorial, que através da força, 
não permitia qualquer manifestação contrária ao regime 
vigente na época.
 Os dirigentes do Diretório Acadêmico 1º de 
Setembro, de nossa Faculdade, resolveram programar uma 
passeata, à noite, com a suspensão das aulas. Sairíamos 
todos do Mosteiro de São Bento, onde funcionava a 
Faculdade, em direção ao centro da cidade, lugar em que 
encontraríamos com estudantes de outras Escolas, para 
uma manifestação pacífica, porém contrária às 
arbitrariedades que estavam sendo praticadas pela ditadura.
 Ao chegarmos nas imediações da Praça XV de 
Novembro, com gritos e discursos contra o governo 
revolucionário, fomos surpreendidos com a chegada da 
cavalaria da Polícia Militar, lançando inclusive bombas de 
gás lacrimogêneo. Houve uma correria geral. Juntamente 
com outros colegas, corremos para a Sede do Diretório 
Acadêmico, localizado à rua São Sebastião, entre as ruas 
Visconde de Inhaúma e Tibiriçá. A cavalaria cercou o 
quarteirão, com o objetivo inclusive de efetuar prisões. 
Ficamos ali durante algumas horas, em momentos de 
grande tensão, até que o clima se acalmasse e pudéssemos, 
com muito cuidado, retornar aos nossos lares.

       CL João Rodini Luiz

UMA NOITE DE GRANDE TENSÃO
Revolução de 64

É BOM LEMBRAR...

Que o brasileiro Alberto Santos Dumont é considerado o Pai da 
Aviação. Ele ganhou esse título porque construiu o 14-Bis, 
primeira aeronave com motor e hélice que voou por uma 
distância de 60 metros (a 3 metros de altura do chão) na França, 
em 23 de outubro de 1906. Santos Dumont nasceu na fazenda 
de seus pais, onde hoje é a cidade de Santos Dumont, em Minas 
Gerais, no dia 20 de julho de 1873. Residiu também em 
Ribeirão Preto, na Fazenda Andreúva, adquirida por seu pai, 
Henrique Dumont. Desde a infância, gostava de matemática e 
de aprender sobre as máquinas da propriedade da família. 
Percebendo o gosto do filho, o pai o incentivou a estudar física, 
química, mecânica e eletricidade. Em 1892, mudou-se para a 
França para concluir os estudos. Seis anos depois, fez seu 
primeiro voo em um balão alugado. Em 1898, construiu um 
balão que voava mais rápido e podia ser controlado. O invento 
ganhou o nome de dirigível. Santos Dumontrealizou o último 
voo em 18 de setembro de 1909. Em 1910 fechou sua oficina 
por problemas de saúde e, em 1915, retornou ao Brasil. Morreu 
no dia 23 de julho de 1932, aos 59 anos de idade.
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“Há vitórias que exaltam, outras que corrompem; derrotas que matam, outras que despertam”

 Desde o ano de 2001, a Fundação 
Internacional de Lions Clubes se uniu à OMS 
(Organização Mundial da Saúde) para implementar o 
Projeto de Erradicação da Cegueira Infantil. Para esse 
projeto, a Fundação concedeu subsídios que totalizam 
quase US$ 7 milhões às seis regiões definidas pela 
OMS, para estabelecer centros pediátricos de 
atendimento oftalmológico com base nas 

necessidades de cada região. Na fase I do projeto, 34 centros pediátricos de 
atendimento oftalmológico do Lions foram estabelecidos; na fase II, 10 desses 
centros e 16 outros centros serão financiados.
 A cegueira infantil continua sendo um problema global sério, 
principalmente nos países em desenvolvimento. Quando doenças ou outros 
problemas oculares acometem as pessoas ainda na infância e não são tratados, 
eles podem resultar em deficiência visual ou cegueira. As causas principais 
variam e são determinadas sobretudo por condições socioeconômicas e acesso 
aos cuidados básicos de saúde e atendimento oftalmológico.
 Em países com baixa renda per capita, a cegueira infantil é normalmente 
causada por cicatrizes na córnea provocadas por sarampo e falta de vitamina A. 
Em países com renda média per capita, a retinopatia prematura – 
desenvolvimento anormal de vasos sanguíneos na retina de recém-nascidos – é 
uma das principais causas de cegueira infantil. Em todos os países, a cegueira 
infantil pode ser causada por anomalias congênitas, como catarata e glaucoma.
 Estima-se que 1,4 milhão de crianças são cegas e que 500.000 novos 
casos surgem a cada ano. Desses novos casos, 50% das crianças morrem em um 
ou dois anos. Aquelas que sobrevivem, enfrentam grandes dificuldades para se 
desenvolverem educacional, física e socialmente e para viverem sem enxergar. O 
impacto econômico é substancial nas crianças e famílias, pois na maioria das 
vezes, a falta de oportunidades de aprendizagem e treinamento impossibilita as 
pessoas com deficiência visual de trabalharem.
 Os casos de deficiência visual infantil causada por Erro Refrativo Não 
Corrigido podem ser facilmente diagnosticados e corrigidos com o uso de 
óculos, lentes de contato ou cirurgia refrativa. A cegueira causada por catarata 
pode ser tratada com uma cirurgia simples e econômica.

       Fonte: Fundação Lions

COMPANHEIRO DE 
MELVIN JONES

 Ao ser homenageado com o 
recebimento do título de Companheiro de 
Melvin Jones, durante a Assembléia Festiva 
de Natal, assim se pronunciou o CL Marcus 
José Colbachini: 

 Com muita emoção, sobretudo por 
estar comemorando neste mês de 
dezembro, 35 anos de afiliação a este 
inesquecível Lions Clube de Ribeirão 
Preto-Centro, é uma honra estar recebendo 
esta homenagem com este título de 
Companheiro de Melvin Jones, por serviços 
prestados. 
 Pensando no que isto poderia 
representar em minha vida e então fazendo 
uma análise retrospectiva deste período que 
representa praticamente metade de minha 
vida, no clube, este evento de hoje marca 
para nosso “ego” o quanto faz bem 
participar de atividades comunitárias, além 
d o  q u e  l e m b r a n ç a s  d e  g r a n d e s  
companheiros e domadoras que me 
propiciaram viver momentos conjuntos de 
alegria, satisfação e sobretudo de amizade 
profunda, que certamente permanecem e 
permanecerão para sempre em nossos 
corações.
 E neste momento, em clima de 
“confraternização natalina”, nada melhor 
para mim e minha família, recebermos 
como presente, esta homenagem.
 Mais uma vez, agradeço de 
coração, desejando a todos, em meu nome e 
de meus familiares, um felicíssimo Natal e 
um Ano Novo repleto de realizações.

Recebemos mensagens com agradecimentos e referências 
elogiosas à edição de nosso Boletim/Revista dos seguintes 
Companheiros, Companheiras e amigos, aos quais 
manifestamos o nosso MUITO OBRIGADO:

PCC CL Nelson de Carvalho Mesquita – Rio de Janeiro-RJ

CC CL Antonio Lázaro Forti e CaL Maria do Carmo – Campinas-SP

PDG CL Alcides Viotto – Franca-SP

PDGCL José Emílio Menóia – Votuporanga-SP

PDG CL João Lopes da Cruz Neto – Recife-PE

CaLOlga Dágola Coimbra – Marilia-SP. 

CL Glauber Gomes da Silva – Votuporanga-SP

CLOsmar Loureiro – Cravinhos-SP

2º VDG CL Sérgio David de Souza – Neves Paulista-SP

CL Rubson Januário – Ribeirão Preto-SP

CL Heleno Almeida – Paraná

CL Elyan Peçanha – Cachoeiro de Itapemirim-ES

CL José Francisco Torqui – São João da Boa Vista-SP

CLJosé Antonio Rossato – Jaboticabal-SP

Luciano Rodrigues da Cunha – Ribeirão Preto-SP

CaL Cidinha Pellizzon – Orlândia-SP

Correspondências
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PDG CL Eládio Arroyo Martins– Recebemos convite do Sindicato do 

Comércio Varejista de São José do Rio Preto-SP, para o lançamento do 

livro “Um Cidadão” – Relatos de vida e de trabalho do empresário e 

sindicalista Eládio Arroyo Martins. O livro, de autoria de José Luís Rey e 

prefácio de Abram Szajman, foi apresentado no dia 19 de novembro, no 

SESC de São José do Rio Preto. Ao Eládio, ex-governador de nosso 

distrito – AL 68/69 -e leitor assíduo do “A Voz do Leão”, os nossos 

agradecimentos pelo convite enviado e parabéns pela merecida 

homenagem.

AÇÕES SOBRE VISÃO
“Visão para Todos” do Lions
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N o  d i a  4  d e  
o u t u b r o  f o i  
comemorado o 
Dia da Natureza, 
u m a  
o p o r t u n i d a d e  
para se discutir a 
questão do meio 
a m b i e n t e  e  
ampliar debates e 
questionamentos 
sobre o tema. De 
a c o r d o  c o m  
M a r i l e n a  
L a v o r a t o ,  

presidente do Comitê de Sustentabilidade do Instituto 
MAIS, a preocupação com a preservação ambiental já 
existe desde o século XVIII, mas se acentuou na segunda 
metade do século XX.

Em 1962, a bióloga americana Rachel Carson 
publicou o livro “Primavera Silenciosa” que se tornou 
referência no assunto. De lá para cá, cientistas, autores e 
pesquisadores têm se dedicado a avaliar os problemas 
causados pela ação do homem na natureza. O último 
grande momento dessa discussão aconteceu no Brasil, 
com a Rio+20, realizada em 2012. Os dados são 
alarmantes.

“Precisamos de 1,5 planeta para manter o atual 
padrão de consumo. É um fator altamente preocupante, e 
as consequências poderão ser traumáticas: desertificação, 
extinção de espécies, catástrofes climáticas, perda de solo 

“Como Leões, precisamos rugir cada vez mais alto. Precisamos proclamar ao mundo inteiro sobre quem somos, que nunca vamos desistir
de tentar, porque temos serviços a serem prestados e iremos fornecê-los, não importa quão difíceis eles possam ser”                  Joe Preston

O Presidente Internacional Joe Preston, lembra muito bem que começou a conquistar o seu espaço no mundo, 
quando tinha uns 20 anos. Já era marido, pai, gerente de vendas, músico e artista. Também estava envolvido em 
outras atividades, inclusive a de servir como Leão. Ao longo do tempo percebeu que participar do Lions era um 

chamado, uma forma de contribuir para a sociedade de maneira poderosa e altamente eficaz. O clube logo o 
colocou para trabalhar e diversos associados serviram brilhantemente como modelos de conduta. Ele cresceu 

como pessoa e como lider e deve esse crescimento aos Companheiros Leões.
 Joe Preston conta essa história e outras mais, porque ilustra perfeitamente o seu lema Presidencial. Estimula, e 

muito, os Leões a Promover o Orgulho de Ser Leão. Promover o orgulho por meio do serviço, da busca de 
novos associados, do entusiasmo pelo trabalho voluntário, o envolvimento no Servir, desenvolver os clubes, 
apoiando uns aos outros e aprendendo uns com os outros.Enfatiza muito bem que “Leão” é um grande título. 

Foi escolhido porque simbolizava e simboliza coragem, força, atividade e sobretudo, fidelidade. O Leão, como 
símbolo, “representa lealdade a um amigo, lealdade a um princípio, lealdade a um dever, lealdade à confiança”. 
 O Presidente Preston, enfim, conclama a promovermos nossa coragem, força, atividade e fidelidade. Lembra a 
grande Helen Keller, “Sozinho podemos tão pouco; juntos podemos muito”. Que todos promovam o orgulho de 
ser Leão e que tenham sempre em menteque nosso orgulho, tanto em termos de autoestima, como voluntários e 

como família de Leões, é nossa força.

REFLEXÃO SOBRE O LEMA DO PRESIDENTE INTERNACIONAL
Promover o Orgulho de ser Leão
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para produção de alimentos, derretimento das calotas 
polares e aumento do nível do mar, submersão de ilhas, 
refugiados ambientais,desequilíbrio social e econômico 
etc”, alerta Marilena.

 A consultora explica que os países mais ricos e 
industrializados são os principais causadores dos 
problemas ambientais na atualidade, mas a solução deve 
passar por ações conjuntas de todo o mundo. As 
principais mudanças devem acontecer no estilo de vida 
das pessoas e na distribuição de bens e serviços com uso 
de novos materiais e processos, mais limpos e 
sustentáveis

Segundo João Paulo Altenfelder, da SEI (Consultoria 
em Sustentabilidade), a preocupação deve passar também 
pelos profissionais e pelas empresas pelas quais atuam. 
Além de ajudar a garantir o melhor futuro para o planeta, 
isso, segundo ele, faz com que os resultados econômicos 
sejam positivos.

Para a adaptação às práticas sustentáveis, pessoas e 
empresas podem ter novos gastos. Entretanto, estratégias 
sustentáveis fazem com que haja menos custos, por 
exemplo, diminuindo o uso de bens de consumo, 
utilizando recursos como água, energia elétrica e gás de 
forma racional e reutilizando materiais. 

“Nossa sociedade avançou muito, e as legislações 
estão se tornando mais apertadas em relação a questões de 
sustentabilidade, principalmente em relação ao consumo 
da água. As empresas mais sustentáveis e mais eficientes 
serão mais rentáveis”, conclui.

Fonte: PREVI

Cuidar da natureza é cuidar do futuro

“Algumas pessoas parecem sempre estar irritadas e sempre procurando por conflitos.
Fique longe delas; a batalha que elas estão travando não é com você, é com elas próprias”.
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Saúde

CALENDÁRIO CÍVICO E 
LEONÍSTICO

Outubro
Mês da Compreensão e Cooperação 
Internacional
04 – Dia Mundial dos Animais
08 – Dia Mundial do Serviço Leonístico
10 – Aniversário de Fundação do Lions 
(1917)
12 – Dia de Nossa Senhora Aparecida
        Dia Nacional da Leitura
15 – Dia do Professor
18 – Dia do Médico
24 – Dia das Nações Unidas
25 – Dia do Dentista

Novembro
01 – Dia de Todos os Santos
02 – Finados
05 – Dia da Ciência e da Cultura
11 – Dia do Soldado Desconhecido
15 – Dia da Proclamação da República
19 – Dia da Bandeira
20 – Dia Nacional da Consciência Negra
22 – Dia do Músico
28 – Dia Mundial de Ação de Graças

Dezembro
01– Dia do Imigrante
03 – Dia do Portador de Deficiência
08 – Dia Mundial da Imaculada 
Conceição, Dia da Família, Dia da Justiça
10 – Dia Universal dos Direitos Humanos
11 – Dia do Engenheiro e do Arquiteto
13 – Dia de Santa Luzia
20 – Dia do Mecânico
25 – Natal
31 – Dia de São Silvestre

PUBLICAÇÕES 
LEONÍSTICAS RECEBIDAS

LA-2- Leão do Barbalho-Salvador-
B a r b a l h o - B A ( v i r t u a l ) ;  L e ã o  
Capoeirista – Salvador-Sudoeste-BA.
LA-3- Centro-Avante – Recife-Centro-
PE; O Canavial – Teotônio Vilela-AL
LA-4-O Dente do Leão-Fortaleza-
Tiradentes-CE
LB-1- O Leão do Oeste Paulista-
Presidente Venceslau-SP.
LC-1-O Leão Comprido-Rio de 
Janeiro-Rio Comprido-RJ.
LC-2- O Leão da Cantareira-São 
Paulo-Tremembé-SP (Virtual)
LC-3-Leão da Penha-Itapira-SP; Leão 
Barra Limpa – Conchas-SP
LC-4-O Leão do Norte de Minas-
Pirapora e Montes Claros-Sertanejo-MG 
(Virtual).
LC-6-Leão dos Campos Eliseos-
Ribeirão Preto-Campos Eliseos-SP; O 
Ipiranga-Ribeirão Preto-Ipiranga-
SP(Virtual); Boletim Informativo da 
Governadoria-BIG-Brodowski-SP
LC-8-O Leão de Maria Chica-
Penápolis-SP.
LC-11- Leão do Itabira-Cachoeiro do 
Itapemirim-ES.
LC-12-O Leão de Aço  – João 
Monlevade-Sobral-MG
LC-Revista The Lion-Brasil-Sudeste-
Santos-SP.

Aos Editores, os nossos 
agradecimentos pelas Publicações 

enviadas.

“SEMPRE PARA FRENTE, 
JAMAIS RETROCEDER”

 M i l i t a r  p o r  
vocação,  dest ino,  
herança e necessidade, 
Manuel Deodoro da 
Fonseca, foi oficial de 
carreira que ascendeu 
na tropa brasileira 
graças à bravura, a 
determinaçãoe ao 

comportamento irrepreensível.
 Por incrível que pareça, ele era 
monarquista e gostava do Imperador. Mas, 
assim como Benjamin Constant, estava 
insatisfeito e amargurado com o descaso 
com os militares que perderam suas 
características de grupo de elite.
 Deodoro tornou-se uma ponte 
entre a velha guarda e a mocidade militar e 
frente às tropas no Campo de Santana, 
derrubou o Ministro Ouro Preto, mas não 
ousou proclamar a República. Nas 
primeiras horas da manhã de 15 de 
novembro de 1889, Deodoro assumiu o 
comando da tropa e marchou para o 
Ministério da Guerra, onde se encontravam 
os líderes monarquistas, seguindo-se um 
episódio confuso, para o qual existem 
várias versões, não se sabendo ao certo se 
naquele dia Deodoro proclamou a 
República ou apenas considerou derrubado 
o Ministério. Seja como for, no dia seguinte 
a queda da Monarquia estava consumada, 
partindo a família real para o exílio, alguns 
dias mais tarde.
 O Marechal Deodoro da Fonseca 
foi o 1º Presidente da República do Brasil e 
Benjamin Constant seu Ministro da Guerra, 
mas como em todo governo, também 
tiveram suas desavenças.
 Os dez primeiros anos da 
República foram bastante tumultuados: 
houve uma luta feroz pelo poder, travada 
entre a elite civil – favorável ao governo 
federalista e descentralizado – e os militares 
de linha dura.
 Antes do final de 1889, o novo 
aparelho político-administrativo estava 
montado. O país tornou-se provisoriamente 
uma República Federativa: todos os 
homens alfabetizados ganharam o direito a 
voto; surgiram a nova bandeira e hino. 
Nasceu a primeira lei de imprensa e em 
1891 foi aprovada a nova Constituição.
 Dizem os historiadores que 
Deodoro era teimoso, autoritário e com 
tendência a ditador. Indignado com a 
aprovação de uma lei que permitiria o 
impeachment do presidente, Deodoro 
fechou o Congresso. Como acabou 
renunciando, o título de Ditador ficou com 
seu sucessor, o Marechal Floriano Peixoto 
cognominado “Marechal de Ferro”.
 De 1889 até a presente data, 
muitos terremotos abalaram as estruturas de 
nossa frágil “Res pública”. Vamos torcer 
para que o Brasil encontre um dia o 
verdadeiro caminho da verdadeira 
Democracia.
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O Marechal Deodoro da Fonseca
CIDADANIA

Câncer de Próstata
O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima para o 
ano em curso, 68.800 novos casos de câncer de 
próstata, em nosso país – média de um caso a cada 
sete minutos. Em 2011, no Brasil, 13.129 
homens morreram em decorrência de 
tumor na próstata, ou seja, um a cada 40 
minutos. O câncer de próstata é o 
segundo mais comum entre os brasileiros 
do sexo masculino, ficando atrás apenas 
do câncer de pele. Em números 
absolutos, é o sexto tipo mais comum no 
mundo e o mais prevalente em homens, 
representando cerca de 10% do total da 
doença. 
A prevenção do câncer de próstata 
envolve alimentação saudável, não fumar, manter-
se ativo fisicamente e visitar regularmente o 
médico. O diagnóstico da doença é feito por meio 
de exame de toque retal e medição da dosagem 
sanguínea de PSA (antígeno prostático específico). 
Os dois testes, contudo, não são definitivos no 
diagnóstico da doença, mas recomendam ou não a 

realização de outros exames. Cerca de 20% dos 
homens com câncer na próstata sintomático 
apresentam nível de PSA normal. A depender da 
região da próstata em que se instala, a doença pode 
não ser palpável pelo toque retal. A melhor estratégia é 
a realização de ambos os exames, que adquirem 
funções complementares.
A recomendação médica usual é que os exames de 

toque retal e PSA sejam efetuados 
anualmente a partir dos 50 anos. No caso 
daqueles com histórico familiar da 
doença, a idade inicial cai para 45 anos. Se 
diagnosticado no início, o câncer de 
próstata tem de 80% a 90% de chance de 
cura. 
Dores lombares, na bacia ou nos joelhos, 
aliadas a problemas de micção e ereção e 
sangramento pela uretra podem ser 
indicativos de câncer de próstata. Uma vez 
diagnosticada a doença, quanto mais 

recente apresentar-se o tumor maiores as 
possibilidades de cura. O tratamento indicado varia de 
caso a caso, podendo contemplar cirurgia, 
radioterapia, criocirurgia, hormonioterapia, 
quimioterapia e até vacinas. A escolha do tratamento 
leva em conta a idade do paciente, suas condições 
gerais de saúde e o estágio da doença. 
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Nossa Cidade

INVOCAÇÃO A DEUS

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 !

Bosque e Zoológico Fábio Barreto

41º CONCURSO NACIONAL DE 
PUBLICAÇÕES LEONÍSTICAS

As Publicações deverão ser enviadas 
para

CL EPIFÂNIO MENEZES DE 
OLIVEIRA

Av. Santos Dumont, 2.386-Ap 304-B
60150-161 – Fortaleza – CE

Telefone: (85) 3225-3289 / 8850-7144 / 
8897-7144

e-mail: epifanio@globo.com

ORAÇÃO PELO BRASIL

Ó Deus onipotente,
Princípio e fim de todas as coisas,

Infundi em nós, brasileiros,
O amor ao estudo e ao trabalho,

Para que façamos de nossa Pátria, 
Uma terra de paz, de ordem e de 

grandeza.
Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil.

Assim Seja!

“Sem o esforço da busca,
é impossível a alegria do encontro”.

“Deus é a luz que brilha em nós para
que possamos ser uma luz brilhando no mundo”
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 Apartir da região central, nas 
imediações da Praça XV de Novembro, 
basta uma caminhada de dez minutos 
para chegar à entrada principal do 
Bosque Municipal, inaugurado em 1937. 
Em meio a duas matas nativas, a do 
Jequitibá e a do Angico, é possível 
percorrer alamedas sombreadas, meditar 
no agradável Jardim Japonês ou seguir 
até o mirante localizado a 45 metros de 
altura para observar e ouvir os sons da 
cidade a distância. O programa torna-se 
ainda mais convidativo em um dia de 
verão: por causa da vegetação, a 
temperatura nesta área de 250.888 metros 
quadrados, está sempre uns 4 graus 
abaixo do restante de Ribeirão Preto. 

 No mesmo espaço funciona o 
zoológico, um dos poucos a não cobrar 
ingresso no Estado de São Paulo. Os 
animais são o principal atrativo para as 25 
mil pessoas que visitam o lugar todos os 

meses. Os primeiros bichos chegaram em 
1942 – hoje existem 900, de 119 espécies 
diferentes. Há felinos, entre eles leão, 
onça-pintada e jaguatirica, mamíferos 
como o babuíno sagrado, o mandril e o 
macaco-prego, além de répteis, aves, 
peixes... Um dos mais queridos do público 
é o Renan, um urso-de-óculos que adora se 
exibir. Ele nada, sobe rampas e chega a 
ficar em pé, para a alegria das famílias 
vindas de toda a região.
 Na área vizinha moram outras 
duas atrações de peso – as fêmeas de 
elefante-indiano Maison e Bambi, que 
antes de ocupar o recinto de 100 metros 

quadrados, viajavam de cidade em cidade 
com trupes circenses. Bambi, veio de um 
zoológico de Leme-SP, De lá vieram 
ainda dois jacarés-de-papo-amarelo, 
quatro veados-catingueiros, duas aves 
carquejas-de-bico-amarelo, uma anta, 
um mico-leão-de-cara-dourada e oito 
gansos-sinaleiros. Com atenção e um 
pouquinho de sorte, também dá para 
avistar muitos animais que vivem em 
liberdade por ali, como cutia, tatu-
galinha, gambá-de-orelha-branca, bugio, 
lagarto teiú e passarinhos.

Fonte: Internet
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PCC Nelson de Carvalho Mesquita
Sempre fui feliz
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 Em homenagem ao CL 
Mesquita - um dos mais ilustres 
membros do Movimento Leonístico - 
que irá completar 100 anos de idade, 
no dia 29 de dezembro de 2015, nós 
transcrevemos uma bonita entrevista, 
por ele concedida à Revista“Lion 
Brasil – Sudeste”, edição nº 85 – 
julho/agosto-2014, durante a 
Convenção de Caxambu. Nelson 
Mesquita sustenta imbatível o título 
de Companheiro Leão Mais Idoso, 
em todas as Convenções do DMLC 
que vai. E ele vai a todas, sempre. Sua 
vitalidade e sorriso eterno ludibriam 
quem acha que ele está por volta dos 
80 anos. Lembrar dos fatos não é 
problema. Está tudo fresquinho na 
memória deste médico que entrou 
para o Lions em 19 de outubro de 
1964.
 Segundo a Revista, o CL 
Mesquita soltou o verbo, umas tantas 
lágrimas e muitas histórias. Todas 
encantadoras.
 “Minha fisioterapeuta diz: 
‘Dr. Nelson, o senhor tem a mente 
além do seu físico. Tem uma força 
especial que o projeta para adiante 
quando devia conter-se’. Atribuo 
essa vitalidade à vida tranquila que 
tenho tido. Moro sozinho no edifício 
que meu bom pai construiu para nós 
todos, seus seis filhos. Quando 
acabou a construção, ele me levou 
pro outro lado da rua e me disse: ‘esse 
prédio será muito útil futuramente’. E 
ele tinha razão. Hoje eu tenho cinco 

apartamentos e ali moram meus cinco 
filhos. É...mas no princípio do mês, 
quem paga o condomínio sou eu.” E 
ri, achando a maior graça!
 A sua especialidade era “do 
bom tempo do Clínico Geral. Eu era 
interno de Clínica Médica na 
Faculdade. Naquele tempo a gente 
ganhava um paciente ainda criança e 
acompanhava toda a vida dele e às 
vezes virava padrinho do filho. Tenho 
muitos afilhados. Mas decidi fazer 
serviço público para ter estabilidade. 
Fiz para uma carreira em que não 
precisava sair do Rio de Janeiro. 
Passei e entrei para o quadro de 
oficiais como Tenente Médico 
Capitão até chegar a Coronel.”
 “Nesse ínterim, conheci a 
Sofia...”ops... A voz embargou, os 
olhos brilharam e ele disfarçou 
pigarreando, dizendo que foi um 
pequeno engasgo. Demos água, mas 
ele aceitou um pouco do Periquita 
(vinho) e prosseguiu. A esta altura, 
qualquer um que entrasse no Pub Bar 
do Hotel já entrava calado, arrumava 
um lugarzinho pra sentar e ali ficava 
“só ouvidos”. Sorrindo sempre disse: 
“Ficamos 65 anos casados. Ela era 
um encanto...”
 “Sempre tratei meus clientes 
com muito amor. Eu medicava e 
falava pra voltar dali a 15 dias. Se ele 
voltasse, é porque não fui competente 
o bastante para curá-lo. Então não 
cobrava honorários.”
 “Pela manhã trabalhava na 

Polícia Militar e à tarde no 
consultório que meu bom pai fez pra 
mim na Praça Tiradentes. Em 1940, 
montei com um colega uma clínica de 
alto padrão na Cinelândia. Ali 
cliniquei por 30 anos.”
 “As dificuldades da vida 
sempre as enfrentei sorrindo. Que se 
há de fazer?... Se não der, arcamos 
com as consequências que advêm e 
pronto.” Foi isso que fez quando 
Sofia, vinda de uma família de 
diabéticos, precisava de mais 
cuidados e atenção com sua saúde. 
“Falei pros meus filhos que íamos 
voltar da chácara em que morávamos 
em Jacarepaguá para morar em 
Copacabana. Vou pedir os nossos 
apartamentos dos inquilinos.”
 Ele diz que foi amor à 
primeira vista. “Eu vi Sofia dançando 
num baile. Assim que ela parou, eu a 
abordei convidando para a próxima 
música. Ela disse que estava cansada 
e subiu para o mezanino onde ficava 
sua mesa. Parei no começo da escada 
fazendo guarda. Quando ela desceu, 
quase uma hora depois,  me 
perguntou se eu estava esperando por 
ela. Disse que sim. Nunca mais nos 
separamos.”
 “Ela era funcionária de alto 
escalão no Ministério da Fazenda. 
Quando eu ia buscá-la para tomar 
café, ficávamos mais de uma hora no 
‘cafezinho’. Namoramos sempre de 
acordo com a época. Beijinho a gente 
tirava no escuro do cinema.”Ah ah 
ah!...solta o riso.
 Na época, fiz uma coisa que 
jamais faria agora. Disse a ela que eu 
queria casar, mas não com a 
funcionária pública. Pra casar 
comigo tem que cuidar da casa. 
“Você não quer que eu trabalhe?, ela 
perguntou. Eu disse que não. Ela 
nunca mais voltou ao trabalho. Hoje 
eu penso que foi maldade.”
 Sofia morreu com 88 anos.
 Mesquita segue com seu 
sorriso cativante e alegria ímpar.

(O CL Mesquita é um dos mais 
antigos destinatários de nosso 
Boletim/Revista “A Voz do Leão” e 
nunca deixa de enviar carta 
acusando recebimento,  com 
comen tár io s  a  r e spe i t o  da  
publicação. Ele é o Padrinho dos 
E d i t o r e s  d e  P u b l i c a ç õ e s  
Leonísticas).
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na maior economiana maior economiana maior economia

Rua Mariana Junqueira, 1.247 - Centro

CEP 14015-010 - Ribeirão Preto - SP

Fone: (16) 2133-2929 - Fax: 3610-5794

e-mail: contato@asteccontabilidade.com.br

Imóveis e Administração Ltda.

Rua Altino Arantes, 526
Ribeirão Preto - SP

PABX: (16) 2111-5650

 
www.magnaimobiliaria.com.br

38 anos trabalhando por você
na compra, venda, locação e

administração de imóveis

antina “605”
Churrascaria
Onde os Leões se encontram.

Churrascaria / Filés / Peixes.

O fantástico bacalhau na brasa.

A conhecidíssima leitoa à mineira.

Venha experimentar!!!

DISK 605 - 3610-2446
Fazemos entregas todos os dias

Rua Amador Bueno, 563 - Centro
Ribeirão Preto - SP
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U R B A N O S E R U R A I S

Rua João Penteado 1905 - Jd. América

PABX: (16) 3236 46 00
Email: acimoveis@acimoveis.com.br

www.acimoveis.com.br
Visite nosso site:

- Credibilidade
- Profissionalismo

Imóveis Urbanos e Rurais
Áreas Urbanas
Usinas e Equipamentos
Assessoria em agronegócios
Avaliações

Equipe especializada em:

Av.	Portugal,	2670

Jardim	Botânico

Ribeirão	Preto	SP

(16)	-	3442.4244
casa.damasco@hotmail.com

MODA MASCULINA

Rua São Sebastião, 428

Fone: 3625-6375


