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MENSAGEM DO
PRESIDENTE

Caros Companheiros
Apesar das diﬁculdades que estamos atravessando, vemos com otimismo que elas serão vencidas com a união de todos.
Neste mês que o bairro do Tremembé completa mais um aniversário, estamos programando alguns eventos para marcar
nossa satisfação no trabalho de servir. O Lions Clube Tremembé completou no mês de Setembro 49 anos de existência
e profícuo trabalho em prol de nossa comunidade, de nossa cidade e de nosso país. Ao longo desses 49 anos “O Leão da
Cantareira”, nosso Boletim, divulgou os eventos e realizações executados. Para marcar nosso aniversário, estabelecemos alguns eventos:
- Dia 10 - Exposição de fotos antigas do bairro – Local CEU – Jaçanã – pela PMSP - Tremembé/Jaçanã;
- Dia 11 – Missa na Igreja de São Pedro às 17 h;
- Dia 18 – Testes de Diabetes no Super Mercado Sonda – Tremembé – Das 8 até 13 h. –
Evento esse também comemorativo dos 100 anos dos Lions Clubes . Especial participação da Escola de Enfermagem
Frei Galvão;
- Dia 19 – Cerimônia do dia da Bandeira – Praça Mariquinha Sciascia, 11:30 h – quando renovaremos nosso amor e
conﬁança nos destinos de nossa nação apesar dos problemas que ora nos assolam.
Conclamamos toda a nossa comunidade para cerrarmos ﬁleiras em prol do LC de S.Paulo - Tremembé, de nosso bairro
e de nossa cidade. Se almejamos o progresso precisamos calçar as sandálias da humildade, darmo-nos as mãos e juntos
fazermos novo nosso país, nossa cidade, nosso bairro. Prá frente!

ENaDregião
I Tnorte
O daRMetrópole
I A L

Na região norte da Metrópole paulista, onde se situa a Serra da Cantareira e
muitos bairros periféricos como o nosso
CL Afune Jorge Tremembé, Freguesia do Ó, Pirituba, Pedra Branca, Jardim Peri, Perús, entre muitos outros, uma
população de mais de 2 milhões de pessoas, foram tomadas
por verdadeiro pânico ao saberem do encontro de macacos
mortos no Horto Florestal, acometidos pela febre amarela.
Em todas as UBS, AMAS, Postos de Saúde da Região, de
imediato, formaram-se ﬁlas quilométricas desde as primeiras horas da madrugada em busca de vacinação. É claro
que não se podia esperar outra coisa da população ávida
por se imunizar com a vacina que, aparentemente, foi disponibilizada quase que imediatamente em quantidade de
doses necessárias à importância que a situação exigia. Me
surpreendi, com a resposta dos órgãos de saúde, pois achava que podia demorar algum tempo para que as multidões
postadas nas ﬁlas dos pontos de atendimento fossem imunizadas com a presteza como aconteceu. Não tive acesso a
dados que informassem o número de pessoas atendidas. De
qualquer forma, a minha percepção é de que numa massa
populacional desse porte (2,4 milhões de pessoas segundo
foi noticiado pela imprensa), poderia acontecer uma catás-

trofe com a ocorrência de uma epidemia de febre amarela
ou de quaisquer outros tipos de doenças infecto contagiosas. Parece-me que a demanda pela vacina vai diminuindo. Agora, só esperamos pelo tempo necessário para que
a completa imunização se concretize para considerarmos
que a população esteja protegida desse mal. Dou meus
parabéns ás autoridades da área pela presteza da ação.
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ATIVIDADES DO CLUBE

Como fazemos todos os anos, ﬁzemos neste também uma festinha no Projeto Cidadania ao Alcance de Todos do
Jardim das Pedras. Como sempre com distribuição de presentes, lanches, doces para toda a criançada. Contamos com
a colaboração da direção da Pedreira e abnegadas pessoas da comunidade do bairro.
Despesas com alimento para crianças do mesmo Projeto
no valor de R$280,00 - no período set/out/17
Aulas diárias de reforço para as crianças do Projeto Cidadania ao Alcance de Todos no valor de R$ 1.400,00 ,
lecionadas por CCaLL do Lions.

Pagamento do aluguel da sala do Projeto Cidadania ao
Alcancede Todos, no valor de R$300,00-set/out/17
TOTAL DAS DOAÇÕES NO PERÍODO
R$ 1.980,00

CAMPANHA DE PREVENÇÃO E TRATAMENTE DO DIABETES
Independentemente da recomendação de Lions Internacional, estamos preparando uma Jornada de Prevenção e controle
de “diabetes”, a ser realizada com a parceria do Sonda Supermercados do Tremembé e a Escola Técnica Frei Galvão, que
disponibilizou um grupo de abnegadas enfermeiras e Técnicas de enfermagem para fazer os testes. A Jornada será no dia
18/11/2017, sábado das 8:00 às 13:00 na marquise do Supermercado em espaço alocado gentilmente pela Administração
do SONDA.
DIA 10 DE NOVEMBRO É O ANIVERSÁRIO DO BAIRRO DE TREMEMBÉ.
Por isso o Lions Clube de São Paulo – Tremembé está colaborando com a Prefeitura Regional na organização de alguns
eventos que normalmente programamos para ocasião. Como o Lions é um Clube de prestação de serviços, marcamos
para o dia 18/11, uma jornada de prevenção e combate ao diabetes, doença que mata dezenas de milhares de pessoas
todos os anos. Conforme exposto acima.

Pg. 04

O LEÃO DA CANTAREIRA Nº 217-SET/OUT/2017

Colaboração do Dr.
Jorge Barros A une
- Pneumologista

S AÚD E

FEBRE AMARELA: O RETORNO...

“Já falamos nesta coluna de Dengue, Chikungunya e Zica
(2010, 2011 e 2016). E do Aedes Aegypti, mosquitinho
duro de matar, que carrega, e transmite para o homem,
os vírus das três doenças. Naquelas colunas, dissemos
também que o Aedes poderia transmitir a febre amarela.”
Assim começava minha coluna no “Leão da Cantareira” em 02 de 2017, que falava sobre o ressurgimento de focos
mais intensos no sul de Minas e em outros estados do Brasil.
Na época, eu dizia que ainda não havia necessidade de vacinação das populações da Zona Norte.
Mas... eis que a situação mudou. O encontro de macacos mortos, comprovadamente por febre amarela, no Horto
Florestal, coloca o vírus perigosamente próximo das populações urbanas do entorno, as do Tremembé e região entre elas.
Demorou um pouco para a organização da vacinação e, principalmente, para a informação adequada
da população. O
que gerou um certo pânico inicial, com ﬁlas enormes nas portas das Unidades de Saúde.
Mas, aos poucos, a situação vai se equilibrando e
hoje temos 37 unidades de saúde na Zona Norte, entre UBSs
e AMAs, aptas a administrar a vacina à população. Entre
elas, e as mais próximas de nós, UBS Horto Florestal (Rua
do Horto na esquina com Luis Carlos Gentile de Laet) e Dona
Mariquinha Sciacia (na Dr. José Vicente nº 39). Todas abertas
de segunda a domingo, até que a campanha seja concluída.
Como também já disse em fevereiro, a vacina é feiAINDA NA SESSÃO SAÚDE, PASSAMOS DE FEBRE AMARELA PARA O DIABETES - DO MESMO AUTOR.

DIA MUNDIAL DO DIABETES
Você urina demais? Passou a perceber que ﬁcou mais fraco?
Tem muita sede? Ou muita fome? Ou apenas está acima do
peso?Saiba que você pode estar se juntando aos 12 milhões
de brasileiros que sofrem de Diabete Mellitus (DM).
Doença de evolução silenciosa na sua forma mais comum, o
DM é condição crônica causada por fatores genéticos, mas
com uma forte inﬂuência de fatores ambientais como sobrepeso, sedentarismo, ingesta calórica grande e alguns outros.
Suas consequências de longo prazo são devastadoras para
seus portadores e incluem alterações nos vasos sanguíneos
e nos nervos, que se traduzem em funcionamento ruim dos
rins, perda da visão, infarto do coração, acidente vascular
cerebral (o popular derrame), amputações, perda de sensibilidade da pele entre outras condições que diminuem muito a
qualidade de vida e podem levar à morte precoce.
A Organização Mundial de Saúde propôs o dia 14 de Novembro como o dia mundial do Diabetes, com o objetivo de
alertar as populações e governos sobre os riscos e necessidade de identiﬁcação e tratamento precoce e adequado da

ta com o vírus vivo atenuado, o que signiﬁca que ele é
enfraquecido para não causar a doença e, apenas, estimular o nosso sistema de defesa para combatê-la. Mas,
o organismo precisa estar saudável e o sistema imunológico íntegro, para que não haja complicações. Assim,
crianças menores de 6 meses de idade, que ainda não
tenham seu sistema de defesa plenamente desenvolvido e adultos com doenças que enfraquecem o sistema imunológico, devem abster-se de tomar a vacina.
Incluem-se aqui portadores de doenças imunodepressoras, indivíduos em tratamento com quimioterapia ou radioterapia ou corticoides por longo
tempo e em doses altas. Idosos, que não tenham qualquer destas condições, podem, a critério dos agentes de saúde, tomar a vacina sem maiores problemas.
Outra
contraindicação
é
a
alergia ao ovo, uma vez que os vírus para a fabricação da vacina são cultivados em ovo.
Dor no local da aplicação, febre, dor de cabeça e dores musculares, são os sintomas mais frequentemente observados nos que tomaram a vacina
pela primeira vez e são de curta duração. Complicações mais graves podem ocorrer, mas são muito raras.
A vacina leva cerca de dez dias para sua proteção e, segundo a Organização Mundial de Saúde, e agora também o Ministério da Saúde brasileiro, apenas uma
dose é necessária para a imunização por toda a vida.
É isso caros leitores. No mais, é esperar que nossos parques, já tão escassos, voltem a ser abertos para os
nossos momentos de laser, assim que o risco for eliminado.

doença. A data marca o aniversário de Frederick Banting
que, junto com Charles Best propôs o uso da insulina para
o tratamento da doença, em 1921.
É, portanto, doença controlável e a ciência já descobriu
inúmeros medicamentos para isso, além de disponibilizar
insulinas mais seguras e confortáveis para seus usuários,
muitas delas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS)
brasileiro.
O Lions Clube de São Paulo Tremembé, em suas feiras
de saúde, oferece à população a dosagem da Glicose no
sangue, marcador para a doença, feita com uma picadinha
no dedo.
Vamos lá! Vida com qualidade depende em grande medida de nós mesmos!
Hábitos de vida saudáveis e consultas médicas periódicas,
com medida da glicemia de jejum, podem detectar precocemente a doença e evitar suas complicações.
Abaixo, o link para a Sociedade Brasileira de Diabetes,
onde você pode encontrar informações mais detalhadas
sobre a doença.
http://www.diabetes.org.br/publico/dia-mundial-do-diabetes-2017
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SUGESTÃO PARA CORRIGIR OS HABITUAIS
ALAGAMENTOS
Colaboração do CL Armendo Benetollo

Nos últimos dias residentes e pessoas jurídicas das
regiões Sul e Oeste, além de outros pontos da Cidade de
São Paulo, tiveram muita diﬁculdade em conseqüência
de quedas de mais de seiscentas árvores em razão de
chuvas e ventos. Muitas dessas quedas de árvores prejudicaram redes elétricas e de telefone, cujos consertos
ainda não estão concluídos, impedindo o fornecimento
de energia elétrica e de ligações telefônicas para muitos
residentes, bem como o funcionamento regular de atividade de várias pessoas jurídicas.
Essas ocorrências, decorrentes de situação climática,
não deveriam surpreender a administração de órgãos
responsáveis pelo fornecimento desses serviços, porque
ocorrem naturalmente em ocasiões previstas. Por outro
lado, os órgãos responsáveis por esses serviços e pelo
escoamento de água em vias e áreas públicas devem ser
prevenidos para evitar esses problemas e suas conseqüências.
A Prefeitura deve providenciar rede de esgotamento suﬁciente para evitar alagamento de áreas e vias públicas
sujeitas a essa conseqüência, considerando a possibilidade de drenagem natural, onde existir. Como as chuvas
ocorrem nas estações próprias do ano, esses alagamentos não podem ser considerados surpreendentes, salvo
exceções raras. Aliás, aqui há uma sugestão a ser feita:
para as vias e áreas públicas livres a ser programada,
essa tubulação deve ser exigida pela Prefeitura aos
proprietários de áreas a serem loteadas, por ocasião do
pedido de autorização para o loteamento, de acordo com
tubulação de bitola indicada e para descarga em local
deﬁnido pela Prefeitura.
Para as situações existentes, a Prefeitura deve planejar esse serviço para execução por etapas, de modo a
executá-lo o mais rapidamente possível, de acordo com
a prioridade.
A Eletropaulo, as empresas de telefonia e outras devem:
a)
ﬁcar proibidas de assentar postes para sustenta-

MELVIN JONES, O FUNDADOR DO LEONISMO
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ção de redes elétricas, de telefone e para qualquer outro ﬁm
em áreas e vias públicas ainda não atendidas com energia
elétrica, telefone ou outro ﬁm, pois essas novas redes devem
ser implantadas subterraneamente, de acordo com orientação da Prefeitura.
b)
providenciar o aterramento das redes aéreas atuais,
de acordo com orientação da Prefeitura, que certamente
manterá entendimento com as empresas responsáveis por
essas redes, a ﬁm de orientá-las quanto ao espaço da via
pública a ser utilizado para esse ﬁm.
É certo que esse aterramento só poderá ser feito mediante
programação por etapas consecutivas, que deﬁnirá as vias
e áreas públicas a serem beneﬁciadas e época de execução
dos serviços, de acordo com previsão orçamentária adrede
elaborada. Entretanto, esse serviço deverá ser enfrentado
sem protelação, evitando-se que a situação atual perdure e
que casos novos surjam continuadamente. Essa providência
é tão urgente que deve ser tratada como prioridade sobre
outros investimentos ou serviços, pois as conseqüências
decorrentes da situação atual são tão prejudiciais à comunidade que apresenta casos de desumanidade.

Foto do anhangabaú copiada do google

44º CONCURSO NACIONAL DE PUBLICAÇÕES
LEONÍSTICAS
COORDENADO PELO CL ANTÔIO JOSÉ PARO, EDITOR DE
O LEÃO DE MARIA CHICA, DO LIONS CLUBE DE
PENÁPOLIS –SP, VENCEDOR DO 43º CONCURSO.
PARA CONCORRER NO
44º, MANDE SEU BOLETIM PARA:
CL ANTÔNIO JOSÉ PARO, AV. SANTA CASA, Nº 488,
PENÁPOLIS - SP - CEP 16300-000.
NESTE ANO CONCORRERÃO TAMBÉM OS BOLETINS ON
LINE. DEVERÃO SER ENVIADOS PARA
E-MAIL- laideparo@ig.com.br
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SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DO DISTRITO
A 2ª Reunião do Conselho Distrital será na cidade de São Roque SP, para onde deverão acorrer os Companheiros do
Distrito. Nessas Reuniões são discutidos diversos assuntos relativos à Administração do Distrito como apresentação de
moções que serão levadas à Convenção distrital, de candidatos ao cargo de segundo vice-governador, de candidatos a
presidente e vice do Conselho de Governadores, que nada mais são do que os futuros presidente e vice, no nosso caso,
do Distrito Múltiplo L C (DMLC), entre muitos outros importantes assuntos do nosso Distrito. Além da confraternização dos Companheiros. Troca de experiências entre os associados dos diversos Clubes. Portanto, é muito importante o
comparecimento dos Associados

MEIO AMBIENTE
NOSSOS RIOS ESTÃO SECANDO E CADA VEZ
MAIS POLUIDOS.
Notícias como depredação de empresas agropecuárias,
pedras aﬂorando nos leitos de rios impedindo a navegação e muitas coisas mais acontecendo em nossas bacias
ﬂuviais. Isso já vem acontecendo há muitos anos em
nosso país, principalmente nas regiões mais populosas. Pois bem, todos nós sabemos das causas que estão
gerando essas graves consequências. Nossas autoridades
também. Mas ninguém adota as providências necessárias para pôr ﬁm a essa terrível catástrofe que vem
crescendo celeremente. Temos Leis para isso, só que não
são cumpridas e o poder público não obriga o seu cumprimento. A prova disso está expressa na primeira frase
deste trabalho. Poucos dias passados tomamos conhecimento de uma terrível depredação de uma grande empresa agropecuária, por estar gastando as águas de um
rio que outrora caudaloso abastecia também as pequenas
propriedades. Só que o problema não é só o consumo
dessa empresa, mas de todas as propriedades servidas

pelo curso d’água, mais ainda, e o que é muito pior, a falta
da preservação da mata ciliar que garante a perenidade do
curso d’água. Os próprios ribeirinhos nada fazem para a
necessária preservação. Desmatam as margens do rio, poluem e assoreiam o leito do rio, portanto, nada fazem para
a preservação do caudal. E nossas autoridades ﬁcam de
braços cruzados até que a água começa a faltar. Aconteceu
na cidade de São Paulo e no seu entorno, está acontecendo
em Brasília. Pasmem caros leitores, está acontecendo no
Rio São Francisco, onde estão sendo gastos dezenas de
bilhões de reais para levar ao semiárido nordestino a água
que não existe. Porque as margens do grande rio de integração nacional foram totalmente desmatadas ao longo de
muitos anos passados, sem nenhuma providência das autoridades encarregadas de controle da área. E o que dizer do
Tietê, do Pinheiros, do Tamanduateí, na maior metrópole
deste nosso imenso país, tomados por uma enorme poluição, nos obrigando a trazer água de até 80 km de distância
para nossa Capital. Pois é, este é o panorama atual de
nosso meio ambiente.
Do editor

INSTRUÇÃO LEONÍSTICA
Prosseguindo com o objetivo de lembrar aos associados e
esclarecer nossas comunidades, vou comentar o segundo
item dos Propósitos dos Lions Clubes: “INCENTIVAR o
estudo e a prática de bom governo e da boa cidadania”. É
evidente que tanto os associados dos Lions Clubes quanto os membros de nossas comunidades são pessoas esclarecidas e conhecedoras do que signiﬁca um bom governo. Contudo, no meu entendimento, nunca é demais
voltar sempre ao assunto quando devemos compor uma
“Instrução Leonistica”. Qualquer associação ou sociedade deve ter em seus Estatutos cláusulas que determinam
seus objetivos e as regras que devem ser seguidas para
alcançá-los. E os Lions Clubes são associações partes da
associação maior que é a Associação Internacional de
Lions Clubes, da qual emanam os Estatutos que devem
ser seguidos por suas subdivisões até as menores células
leonísticas, que são os Clubes, é claro, sempre adaptados às Leis dos seus respectivos países sede. Portanto,
incentivar o estudo e a prática da boa governança, nada
mais é do que estimular a boa administração para impedir os desvios ou lesões nas entidades administradas

quaisquer que sejam elas, dirigindo-as com zelo, honestidade, correção e respeito mútuo entre seus membros. O bom
governo produz frutos positivos benéﬁcos a toda entidade
administrada e consequentemente aos seus membros. Por
isso este é um dos importantes objetivos dos Lions Clubes
e é importante na medida do possível seu aperfeiçoamento.
Da mesma forma, sinto-me no dever de lembrar que a boa
cidadania é uma condição que obriga as pessoas seguirem
as regras que governam as cidades. Não sendo assim, as cidades seriam aglomerados onde os indivíduos fariam nelas
o que quisessem. No entanto, a boa cidadania é uma condição para a convivência harmoniosa dos cidadãos, cada um
cumprindo as normas impostas pelas boas governanças acima descritas. Além disso, os bons cidadãos devem ser diferenciados dos maus, porque cumprem as legislações, têm
também como características a nacionalismo, o patriotismo
quer seja do local onde vivem quer seja do local de origem,
todos cumprindo com os deveres e as obrigações nas cidades onde moram. Os maus cidadãos, são assim denominados, porque não cumprem as normas da boa cidadania.
CL Aﬁune Jorge
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EDUCAÇÃO
PESQUISAS DO CL JOSÉ MACIEL DE FARIA
SOBRE AS DEFICIÊNCIS DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
Faculdades no Brasil, que não preparam o professor para a realidade da sala de aula; baixa remuneração paga aos proﬁssionais de ensino; currículo sem interesse para os alunos, porque não tratam da realidade; ausência da participação dos pais na vida escolar dos ﬁlhos; burocracia em excesso na administração escolar; investimentos públicos insuﬁcientes para as necessidades educacionais; índices elevados de repetência,
principalmente nas regiões mais carentes; baixa permanência dos alunos nas escolas; existência de professores lecionando sem formação especíﬁca, principalmente nas regiões mais carentes do pais; métodos ultrapassados, falta de conexão entre os níveis de ensino (infantil, fundamental e médio); alta taxa de abandono de alunos devido ao fracasso
escolar ou problemas ﬁnanceiros e, ﬁnalmente, carência de condições materiais em escolas de regiões mais afastadas.
TEMAS QUE PASSAREMOS A DESENVOLVER NAS FUTURAS EDIÇÕES DE O LEÃO DA CANTAREIRA

HISTÓRIA DE UMA CENTENÁRIA SENHORA
PARA AS PESSOAS QUE, NO TREMEMBÉ,
VIVERAM NOS VELHOS TEMPOS.
Profa. Odette Cordeiro de Carvalho, Nascida em 06
de agosto de 1917, conta que ela e seu esposo
Rubem de Azevedo Carvalho, foram residir em
Tremembé, na R. Conchilia, antiga R. Iracema, nº
8-A, após seu casamento em 1940.
Tiveram duas ﬁlhas: Maria Lucia de Carvalho e
Maria Cecilia de Carvalho.
Foi professora do Grupo Escolar Arnaldo Barreto
durante 8 anos, quando o diretor era o Sr. João
Pedro Mendonça, casado com a também profa. da
mesma Escola, Hercy Mendonça. Hercy era ﬁlha
do Sr. Teodomiro Moraes, proprietário de farmácia
na R. Pedro Vicente (atual Av. Maria Amália Lopes
de Azevedo). A Farmácia é a atual Farmais de
propriedade do Sr. Vanderley Gervazoni.
Naquela época, Tremembé era zona rural do município, onde existia muitas chácaras, inclusive na

R. Conchilia, sendo que me vem à memória a
de D. Maria dos patos e do Sr. Pedro Pedreschi.
O Sr. Adelino, morador da mesma rua, criava
gado e plantava hortaliças em sua propriedade,
vendendo leite e verduras para seus vizinhos e
conhecidos.
O Recreio Holandês, situado na R, Pedro Vicente, na região conhecida como “fazendinha”, era
um restaurante muito frequentado aos domingos
onde servia, entre outros pratos, um delicioso
pato à Califórnia e sendo também muito famoso
pela cerveja do Willi.
Nos dias de semana, à noite, à luz de velas,
jogava-se xadrez. No Tremembé viviam muitos
imigrantes e refugiados de guerra, que se tornaram amigos, formando essa população que
tornou nosso bairro muito especial

49ª ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DO LIONS CLUBE DE SPTREMEMBÉ.
Fundado em 27 de setembro de 1968, nosso Lions vem cumprindo seus objetivos de prestação de
serviços à comunidade do bairro e da região. Serviços de utilidade pública levando os problemas da
região aos órgãos competentes e sempre conseguindo soluções. Na área da saúde o Clube fez, ao longo
desses 49 anos, dezenas de Feiras de Saúde, com testes de diabetes, medição de pressão arterial, testes
de acuidade visual, exames de pele por médica de nossa associação. Na educação forneceu livros, material escolar, uniformes, calçados e agasalhos aos alunos carentes das escolas. Realizou por 46 anos os
desﬁles da semana da pátria, na Av. Maria Amália Lopes de Azevedo, com participação de dezenas de
escolas do bairro e de outras regiões da zona norte, de contingentes da Policia Militar, da Guarda Civil
Metropolitana, da Cavalaria da PM, do Caníl, do CPORSP, de Escoteiros. Diversas bandas campeãs do
bairro e de fora (Guarulhos), Festas de Aniversário do bairro, com apresentação de cantores e atores
famosos. Tudo isso foi possível enquanto as nossas autoridades permitiam o uso das vias públicas.
Hoje, infelizmente, em virtude do grande progresso da região não está sendo mais possível algumas
dessas grandes realizações.
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RIR... AINDA É O MELHOR REMÉDIO!
CL josé Maciel de Faria

Fonte: internet.

Um grupo de amigos que se formaram na faculdade resolvem fazer um safári na África.
Entre eles havia um gaguinho. Na primeira
noite de acampamento, eles estão bebendo
alegremente em frente das barracas, quando de repente o
gaguinho começa a berrar desesperado:
- Hip... hip... -E a turma toda em uníssono:
- Urra! - O gaguinho, de novo:
- Hip... hip...- E a turma: -- Urra! -O gaguinho: -- Hip...
hip...
O Turco vai se confessar: - Padre, há vinte anos atrás eu
Ai não deu mais tempo, eles foram atropelados por uma
abriguei um refugiado de guerra. Qual o meu pecado?
manada de hipopótamos
- Meu ﬁlho, nisso não há pecado, você fez uma caridade
- Mas, padre, eu cobrei aluguel dele. - Tem razão, meu
Alô, a minha sogra quer se atirar da janela.
ﬁlho, isso e pecado!
Reze 3 Ave-Marias e um Padre- Enganou-se no número, meu amigo. Aqui é da carpinNosso.
taria.
- Só mais uma pergunta, padre! Devo falar pra ele que a
- Eu sei, mas é que a janela não abre...
guerra acabou?

BOLETINS RECEBIDOS VIA CORREIO
DLA 02*LEÃO CAPOEIRISTA, Lions Clube de Salvador-Sudoeste, Dario Oliveira Lopes, 07/08-17**DLA 03*CENTRO-AVANTE, Lions
Clube de Recife - Centro, José Aristóteles Falcão de Araujo, 07/08/2017**DLA 04*O DENTE DO LEÃO, Lions Clube de Fortaleza-Tiradentes, Epifanio Menezes de Oliveira, 07 a 10/2017**DLB 01*O LEÃO VISÃO, Lions Clube de Pres.Venceslau-Visão, Maria Antônia Soares, 01/02/03 E 04/05/06/17**O LEÃO DO OESTE PAULISTA, Lions Clube de Presidente Venceslau, Sérgio Bueno, 09/10/2017**DLC
01*CL, Lions Clube do Rio de Janeiro-Rio Comprido, Armênio Santiago Cardoso, 07/08-17** O CARIOCA, Lions Clube do RJ - Carioca, Ilza Yndra Bispo Prataviera, 07/08/2017** O LEÃO COMPRIDO, Lions Clube do RJ - Rio Comprido, Armênio Santiago Cardoso, 09/10/2017**A VOZ DO SERNAMBETIBA, Lions Clube do RJ-Sernambetiba, Ubiratan de Oliveira Teixeira Lyra, 05/06/-17**DLC
06*A VOZ DO LEÃO, Lions Clube de Rib.Preto-Centro, João Rodini Luiz, 04/05/06/17**DLC 08*O LEÃO DE MARIA CHICA, Lions
Clube de Penápolis, Antonio José Paro, 10/2017**DLC 12*14Bis, Lions Clube de Santos Dumont, Edson Teixeira/DM Almandina, 07
a 09/2017** O LEÃO DE AÇO, Lions Clube de Joao Monlevade-Sobral, Fernando Barcelos Silva, 05/06-17** O LEÃO DO VALE, Lions
Clube de João Monlevade - Centro, Maria Helena da Silva Campos Cruz, 05/06-17**DLD 02*ABRINDO JANELAS, Lions C.de Venancio Aires-M.Jones, Audrei Evelin Frolio, 04 a 06-17**DML C*THE LION DMLC, Distrito Multiplo LC, Denise Rodrigues, 07/08/2017.

BOLETINS RECEBIDOS VIA INTERNET
DLA 04, O DENTE DO LEÃO, Lions Clube de Fortaleza – Tiradentes, CL Epifânio Menezes de Oliveira, 08/2017*” DLB 01, Boletim do Lions Clube de Navirai ** DLC 01, O CARIOCA, Lions Clube do Rio de Janeiro – Carioca, CaL Ilza Yndra Bispo Prataviera,
07/08/2017* LEÃO EM BOM SUCESSO, Lions Clube do Rio de Janeiro – Bom Sucesso, Cal Arisa Machado Pereira, 09/10/2017** DLC
03, O LEÃO BOTUCUDO, Lions Clube de Botucatu – Centro, CL Gregório Fazzio Netto, 07 a 10/2017** DLC 06, A VOZ DO LEÃO,
Lions Clube de Ribeirão Preto – Centro, CL João Rodini Luiz, 07 a 09/2017** DLC 11, LEÃO DO ITABIRA, Lions Clube de Cachoeiro
do Itapemirim, CL David Alberto Loss, 04 a 06/2017** DLC 12, O LEÃO VIÇOSO, Lions Clube de Voçosa, CaL Vera Sonia Saraiva, Edição Especial** DLD 02, ABRINDO JANELAS, Lions Clube de Venâncio Aires – Melvin Jones, Cal Audrei Evelin Frólio, 07 a 09/2017.
AGRADECEMOS A TODOS QUE NOS HONRARAM COM SUAS REMESSAS.

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Recebemos com agradecimentos e cumprimentamos o heróico "O LEÃO DA CANTAREIRA"por seu conteúdo
e apresentação.
Saudações leonísticas e abraço fraterno extensivo a todos do dinâmico LIONS CLUBE DE SÃO
PAULO-TREMEMBÉ
Da Cal Olga Maria Dagola Coimbra
Parabens pela valorosa edição do Cantareira 216, rico repositório de noticias e informações leonistica. Continue assim com entusiasmo. PDG
Aurélio Pires

