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MENSAGEM DO
PRESIDENTE
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DISTRITO LC2 E DE LIONS INTERNACIONAL

CL Pedro Liguori

Caros companheiros Leões do LC Tremembé e
irmãos de outros Clubes Estamos na aurora de um
novo ano. Neste próximo mês de março nossa carta
cons tu va será cinquentenária. Ao invés de nos
inﬂar o ser de justo orgulho, causa-nos preocupação
a não observância de um dos propósitos dos Lions
Clubes e do código de é ca do Leão. Ainda mais,
quando essa inobservância parte de en dade
como a nossa Governadoria.De fato o Lions Clube
de S.Paulo – Tremembé, nestes 50 anos, sempre se
preocupou em manter todas suas ações no estrito
respeito das instruções e normas recebidas de Lions
Internacional e da Governadoria.Todavia fomos

CL Afune Jorge

informados pelo próprio interessado que estaria
sendo estabelecido um Lions Clube dentro de nossa
área de atuação e que estariam aguardando a carta
Cons tu va. Ignoramos qual seria o Clube Padrinho.
Tal ocorrência ignora o trabalho e o serviço prestado
pelo nosso Lions Clube à comunidade do Tremembé,
ao longo de 50 anos, reconhecido pela homenagem
que recebemos no úl mo dia 30/11/17 pela Câmera
Municipal de S.Paulo. Assim sendo, solicitamos que o
CL Governador Rubens Mesadri, uma vez conﬁrmado
o fato, intervenha para sanar essas irregularidades
come das por quem ignora os princípios leonís cos.

onde se situa a Serra da Canta-
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Por ﬁm está saindo o recapeamento da Av. Maria
Amália Lopes de Azevedo. Para quem não conhece
o bairro de Tremembé, esta via é a principal
perimetral que cruza no nosso bairro de oeste a
leste juntamente com a Rua do Horto, fazendo
esquinas com as Avs. Luiz Carlos Gen li de Laet,
Nova Cantareira e Cel. Sezefredo Fagundes. Exerce
importante ligação de bairros como Cachoeirinha,
Mandaquí, Água Fria, Santana, Casa Verde, Imirim,
entre outros, através da Sezefredo Fagundes com
a Rodovia Fernão Dias. Mal conservada, passava
por manutenção precária, principalmente durante
a construção do Rodo anel que lhe causou grande
desgaste pelos pesados caminhões da obra que por
ela trafegavam. A população do bairro de Tremembé,
das Vilas da vizinhança que são obrigados a passar
por ela para a ngir seus domicílios e os grandes
condomínios existentes na Serra da Cantareira,
padeceram por anos pela má conservação da
referida Avenida que, agora recebe a devida
melhoria. A propósito devo salientar que outra

importante via foi em parte recapeada, a Av. Cel.
Sezefredo Fagundes, desde a Rua Ushikichi Kamya até
o entroncamento com a Rodovia Fernão Dias. Porém,
ainda deve merecer a atenção da municipalidade o
recapeamento da parte restante, ou seja, desde a
Av. Maria Amália Lopes de Azevedo até a Ushikichi
Kamya. Estas obras vêm sendo reclamadas pelo
Lions SP-Tremembé há muitos anos, sem receber a
devida atenção de nossas autoridades municipais,
que graças a nova administração resolveram atender
os nossos pleitos. Esperamos que nossos demais
pleitos, os quais estamos reclamando há mais de
trinta anos, como a regularização dos córregos
Tremembé, Esmaga Sapo, Paciência e seus pequenos
aﬂuentes para acabar com as constantes enchentes
que mar rizam as populações ribeirinhas, sejam
também atendidas . Há promessas de construções
de vários piscinões ao longo desses cursos d’água
que poderiam minimizar os problemas causados
pelas enchentes. Con nuamos insis ndo no
sen do de obtermos as suas urgentes construções.
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ATIVIDADES DO CLUBE
PÁSCOA NO PROJETO CIDADANIA AO ALCANCE DE TODOS DO JARDIM DAS PEDRAS
A 2ª Cia do 43º BPM/M, representada pelos militares: Sarg. Ferreira, Cabo Ba sta, Soldas Mariana e Mileide, Solds Ligeiro,
Caio Lopes e Widimir; o Lions Clube de SP-Tremembé, representado pelo CL Getúlio; Vice-Presidente da Creche, Sra. Rita
de Cássia, Representando o Diretor Sr. Mauricí; a Sra. Carmen Francisca de Lima, eﬁciente colaboradora; os casais Renata/
Claudio, Célia/Lima, também colaboradores e doadores de salgadinhos; a Empresa Chocoarte cuja Proprietária e Diretora
Sra. Taina Dornelles doou ovos de páscoa, patrocinaram belíssima festa de Páscoa para as crianças do Projeto e da Creche.
Estas en dades e pessoas levaram no dia 31/03/2018, às crianças da carente comunidade um pouco de alegria ! O Leão
da Cantareira órgão oﬁcial do Lions Clube de São Paulo – Tremembé dá os parabéns a todos que patrocinaram esta festa

Pagamento do aluguel da sala do Projeto Cidadania ao
Alcancede Todos, no valor de R$450,00-jan/fev/mar/18

Vinte horas trabalhadas por membros do Clube na Feira
de Saúde da Região E, do DLC 02, em 24 de março, no
valor de R$2.000,00(dois mil e seiscentos reais)

Horas(65)trabalhadas por CCLL do Lions Vinte horas de serviços de eletricidade feitos por CL
Tremembé no Projeto Cidadania ao Alcan- no Abrigo de Velhinhos Frederico Ozanan,no valor
ce de Todos, do Jardim das Pedras no perío- de R$1.600,00(um mil e seiscentos reais)
do de janeiro a março de 2018, no valor de Total dos serviços pretados ao Projeto Cidadania ao
R$3.250,00(três mil e duzentos e cinquenta reais) Alcance de Todos no periodo,R$7.300,00.

MELVIN JONES
FUNDADOR DO
LEONISMO
HÁ
CEM ANOS
1917

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, MANDEM SEUS BOLETINS 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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OS LIONS CLUBES DE SP-TUCURUVÍ e TREMEMBÉ
Realizaram Assembleia Fes va Conjunta em comemoração aos 51 anos de fundação e
49 anos de recebimento da Carta Cons tu va respec vamente, no dia 25 de fevereiro
de 2018, Domingo, às 12:00 h, na sede do Lions do Tucuruvi, sita à Rua Prof. Marcondes
Domingues, nº 164 – Parada Inglesa. O evento contou com numerosa presença de
Companheiros e amigos, numa sadia confraternização, onde pontuou o companheirismo.
Es veram presentes Companheiros dos Lions de SP-Santana, Pary, Vila Maria, Pirituba.
Os presidentes, CaL Vitória Brasília de Souza Lima (Tucuruvi) e CL Pedro Liguori (Tremembé), ao usarem
a palavra, historiaram resumidamente os grandes feitos do dois Clubes, em bene cio de suas respec vas
comunidades ao longo de todos os anos de suas longas existências. Seguem algumas imagens do evento.

INSTRUÇÃO LEONÍSTICA
QUARTO ITEM DOS PROPÓSITOS DOS LIONS CLUBE
MANTER OS ASSOCIADOS UNIDOS PELOS LIAMES DA AMIZADE, DO COMPANHEIRISMO E DA
COMPREENSÃO MÚTUA.
Como os Lions são clubes de prestação de serviços voluntários e como diz o surrado ditado que “uma andorinha
só não faz verão” a união dos associados é importante para o êxito de quaisquer jornadas de prestação de
serviços. Essa união depende da “amizade, do companheirismo e da compreensão”. Por que depende da
amizade? Porque, as pessoas amigas não negam auxílio umas às outras, ao primeiro pedido ou às vezes
sem mesmo necessidade de pedido a ajuda se apresenta espontaneamente. O companheirismo é essencial
para o trabalho solidário, porque fruto de presença constante, consolida a amizade aproximando as pessoas
e estabelecendo vínculos cada vez maiores entre os associados do clube e dos clubes entre si. Finalmente a
compreensão mútua, que proporciona uma convivência pacíﬁca entre os amigos e companheiros evitando
desavenças comuns que possam surgir de opiniões dis ntas na apresentação de ideias no desenvolvimento
dos programas de prestação de serviços. Esse três conceitos devem prevalecer dentro dos grupos de pessoas
que se unem para pra car a nobre causa de servir desinteressadamente, principal propósito dos Lions
Clubes.
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Dr. Jorge B. A une
- Pneumologista
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S AÚD E

Ariano Suassuna, Machado
de Assis, e a saúde do
Brasil...
Em tempo de ódios extremos, peço
aos leitores licença para escrever uma
coluna diferente, trazendo dois ícones
da nossa cultura, que viveram, um no
Império e outro mais modernamente, para
podermos reﬂetir um pouco sobre suas
idéias que, como verão, são muito atuais.
Ariano Suassuna (1927-2014) foi um
brasileiro como poucos. Dramaturgo, escritor,
poeta, nasceu na Paraíba e tornou-se, na minha
opinião, um dos maiores pensadores brasileiros.
Soube como ninguém retratar, em sua obra, a
alma do povo brasileiro simples, da rural caatinga,
e que sabiamente relacionou com os moradores
das favelas, estas, por sua vez, urbanas. Sua
obra mais conhecida, porque transformada em
mini série pela Globo e depois em ﬁlme, foi o Auto
da Compadecida, interpretada no cinema pelos
geniais Matheus Nachtergaele e Selton Mello.
Suassuna foi acadêmico. Em seu
belíssimo discurso de posse, citou outro
grande brasileiro que foi Machado de Assis:
“... O país real, esse é bom,
revela
os melhores instintos; mas o
país oﬁcial, esse é caricato e burlesco”.
Machado de Assis (1839-1908), escritor
brasileiro – para muitos, inclusive eu, o maior
– era ﬁlho de um mulato, pintor de paredes
e de uma lavadeira, de origem açoriana.
Ocupava-se não apenas da literatura, mas
era também jornalista, atividade na qual
era crítico feroz de economia e política.
A frase, citada por Suassuna é um
fragmento de artigo escrito por Machado em 1861,
no “Diário do Rio de Janeiro”, em 29 de dezembro,
no qual, entre outras coisas, critica medida do
Império de abrir créditos suplementares, o que
em última análise signiﬁcava emitir dinheiro.
Não é disso que vou tratar, vez que não
é minha praia, mas deixo ao ﬁnal a referência
para que os curiosos deliciem-se com a
erudição, coragem e espírito crítico do nosso
grande escritor, que mostrou que, já no Império,
tínhamos indecências que permanecem até hoje.
Mas, a aﬁrmação de Machado é verdadeira,
mais de 150 anos depois, para todos os setores
da vida política, social e econômica brasileira,
reﬂetindo o abismo que divide nossa população.
Há o Brasil oﬁcial, com os senhores
engravatados no Congresso, Executivo e
Judiciário, a alinhavar discursos e práticas
cujos objetivos... ah, os objetivos... ultimamente
a todos nós têm se revelado. Objetivos
estes nos quais raramente se incluem os
interesses do Brasil real. Com carros oﬁciais,
passagens aéreas, motoristas particulares
e planos de saúde bastante exclusivos.
E temos o Brasil real, de gente de bem,
trabalhadora, de boa fé, criativa até para poder

sobreviver. O Brasil dos “melhores instintos”,
que se aglomera em ﬁlas no transporte público,
nas unidades básicas de saúde, nas creches e
em outros serviços essenciais a sua vida. Para,
entre outras coisas, sustentar o Brasil oﬁcial.
O Brasil é um dos países campeões em
concentração de renda, fato comprovado por
qualquer índice que se utilize para tanto. Isto
signiﬁca, por exemplo, que 5% da população é dona
de renda igual à dos 95% restantes! Ou, que 30% da
renda brasileira está na mão de 1% da população.
Além
disso,
mulheres,
pretos
e
pardos
ganham,
em
média,
30%
menos
que
os
homens
brancos...
Discutir as razões para isso é um exercício
complicado. Signiﬁca revisitar a estrutura social
do Brasil colônia, entender a política econômica
da época do regime militar, perceber a redução
da capacidade (e da disposição) dos governos
de investir em políticas de distribuição de
renda etc, etc e etc. Discussão que extrapola,
técnica e politicamente, o objetivo da coluna.
Mas, as soluções para mitigar as
desigualdades existem.
E
dependem
do
Brasil oﬁcial, que tem carro com motorista,
estuda em colégios de primeira linha e não
depende do SUS para preservar sua saúde.
O ano de 2018 é emblemático para o
Brasil. Entre muitas outras coisas, teremos
eleições para os executivos Federal e Estaduais
e para uma parte do Legislativo. Que são os
responsáveis pelas mudanças no país. Que
vão muito além de reforma da previdência.
Quando perguntado em quem vou votar (e já
fui...), digo que meus critérios passam sempre pela
perspectiva de redução das desigualdades. Para
melhorar a saúde, campo no qual milito. Mas também
para a correção das causas raízes das diferenças.
Assim, não será em quem propõe armas e,
portanto, mais violência. E sim, em quem proponha
educação e cultura. Para todos. Não será em quem
se atropela para inaugurações em anos eleitorais
e sim, em quem tenha projetos estruturantes de
desenvolvimento sustentável. Não será em quem
simplesmente se regozija dos feitos do agronegócio,
mas em quem também proponha solução para
a existência digna do nosso povo do campo. E
existência digna também para nossas mulheres,
nossos idosos, nossos pretos e nossos pardos.
Enﬁm,
gostaria
de
mais
Suassunas
e
Machados...
E que o Brasil oﬁcial fosse mais
efetivo e justo. E menos caricato e burlesco.
h t t p : / / w w w. a c a d e m i a . o r g . b r /
academicos/machado-de-assis/biografia
http://www.revistaprosaversoearte.com/o-pais-realesse-e-bom-revela-os-melhores-instintos-mas-o-paisoficial-esse-e-caricato-e-burlesco-machado-de-assis/
h ps://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/13/
internacional/1513193348_895757.html
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FEIRA DE SAÚDE NA ZONA NORTE DE SÃO PAULO
No dia 24/03, os Lions Clubes da Zona Norte de São Paulo, componentes da Região E do Distrito LC2, quais
sejam SP – Anhembi, SP- Cachoeirinha, SP – Casa Verde, SP – Imirim, SP Pirituba, SP – PARY, SP – Santana, SP
–Tremembé, SP – Tucuruvi e SP – Vila Maria, realizaram, na Sede do Lions SP-Tucuruvi, uma grandiosa Feira de
Saúde, oferecendo os seguintes serviços para os moradores da zona Norte de São Paulo: testes de diabetes, aferição
de pressão arterial, acuidade visual e tratamentos dentários. Informações sobre câncer de mama e incontinências.
Foram efetuados mais de 1.200 procedimentos e feitas orientações e aconselhamentos aos pacientes, em quem
foi detectado algum tipo de deﬁciências nas áreas testadas. Os procedimentos foram executados das 8:00 à
12:30 h. Colaboraram conosco a Asocoação Paulista de Cirurgiões Dentistas, a Escola Técnica Frei Galvâo,
Colégio Padre Luiz Tezza entre outros. Abaixo vemos fotos do evento onde aparecem parte dos colaboradores.

CL Aﬁune Jorge
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MEIO AMBIENTE I
Nesta edição vamos escrever mais alguma coisa de nosso Bairro de Tremembé, desta feita pela ainda farta
vegetação que teima em sobreviver por aqui. Costumo dizer que nos anos 50 (cinquenta) quando comecei
a viver neste então verdejante torrão desta maravilhosa Capital, não sen saudades de minha longínqua
terrinha no sudeste goiano onde, também aquele torrão, era coberto por vasta vegetação como era o nosso
Tremembé. Com o passar dos anos, tanto lá como aqui, as centenárias árvores foram sendo ceifadas a
golpe de aﬁados machados. Como o rudimentar processo era lento, a ex nção das ﬂorestas também era
mais demorada. Contudo, a sanha devastadora dos homens, mais o advento das moto serras, a len dão de
outrora adquiriu velocidade. Lá, usando inclusive tratores com correntes arrancando pelas raízes gigantes
centenárias sem dó nem piedade, levando de roldão as pequenas mal brotadas da terra. Por incrível que
possa parecer, por aqui também passaram a usar o mesmo método, ou na calada da noite ou nos domingos
e feriados, quando as autoridades não trabalham, ouvia-se ao longe o barulho dos tratores funcionando
frene camente, destruindo tudo que nham pela frente para a construção de condomínios horizontais.
Quem de helicóptero passa pela Serra da Cantareira ﬁca estarrecido com tamanha devastação. Para piorar
mais ainda a situação, a construção do rodoanel norte, com uma largura de mais de cem metros, provocou
uma imensa cicatriz na fralda sul da Serra, mostrando a voracidade, agora não das imobiliárias, mas das
próprias autoridades rodoviárias do Estado que não pouparam a mata, chamada, outrora, o pulmão verde
da cidade de São Paulo.

COMO ERA VERDE NOSSO TREMEMBÉ
MEIO AMBIENTE II
O Bairro de Tremembé em São Paulo tem como limite norte a Serra da Cantareira, onde se encontra o Parque Alberto
Lofgren, mais conhecido como Horto Florestal, muito frequentado principalmente pela população da Zona Norte da
Metrópole. Referido Parque esteve fechado por algum tempo, por determinação da Secretaria do Meio Ambiente
em virtude da ocorrência de morte de macacos acome dos por febre amarela. Em consequência, os usuários do
parque ﬁcaram privados de u lizá-lo por alguns meses, sem ter uma alterna va viável na região. Os outros parques: do
Engordador, da Cantareira, também por estarem dentro da Serra, obviamente não foram u lizados pelo mesmo mo vo.
Agora, com a reabertura dos referidos logradouros, os moradores da região e de outros lugares de nossa cidade, já
vacinados, poderão voltar a frequentá-los regularmente. O Tremembé agora também com os esgotos conduzidos para
a estação de tratamento, portanto, re rados dos numerosos riachos, pode começar a respirar aliviado, voltando a ter
o meio ambiente saudável como era há dezenas de anos passado
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RIR... AINDA É O MELHOR REMÉDIO!
CL josé Maciel de Faria

Fonte: internet.

- Mamãe, mamãe, de onde nós
viemos?– Filho, o homem é descendente
de Adão e Eva.
– Mas o papai disse que o homem
descende do macaco.
– Essa é a família dele.
- Doutor, como eu faço para emagrecer?
- É simples o médico respondeu, basta a senhora
mover a cabeça
da esquerda para direita e da direita para esquerda.
- Quantas vezes, doutor?
- Todas as vezes que lhe oferecerem comida.
Um polí co havia prome do construir uma ponte,
então convocou três empreiteiros:
Um japonês, um americano e um brasileiro.
– Faço por R$ 3 milhões – disse o japonês – Um
pela mão-de-obra, um pelo material e um para
meu lucro.
– Faço por R$ 6 milhões – propôs o americano
– Dois pela mão-de-obra, dois pelo material e
dois para mim. – Faço por R$ 9 milhões – disse
o brasileiro. – Nove milhões? – Espantou-se o
polí co – Por quê esse valor tão alto? E o brasileiro
responde: – Três para mim, três para você e três
para o japonês fazer a obra.

A mãe diz ao Joãozinho:
- Filho, vamos visitar um bebê que nasceu sem
orelhas,
comporte-se, nada de gracinhas.
Quando chegaram, o Joãozinho olhou para o bebê e
disse:
– Deus te dê boa visão.
A mãe surpresa, olhou para o Joãozinho e
perguntou:
– Por que você disse isso meu ﬁlho?
- Mãe, já pensou se ele precisar usar óculos?
A esposa entra no escritório do marido
com a mãe do lado e diz:
-Querido é verdade que o seu sócio morreu?
-É sim, por quê?
-Você pode botar a mamãe no lugar dele?
– Claro! Fale com o coveiro, por mim tudo bem.

BOLETINS RECEBIDOS VIA CORREIO
**DLA 03* CENTRO-AVANTE, Lions Clube de Recife - Centro, José Aristóteles Falcão de Araujo,11/12-17**DLA 04* O
LEÃO ACADÊMICO, Academia Leonís ca de Cultura do Ceará- ALECCE, José Odmar de Lima,11/17 A 02/18* O DENTE
DO LEÃO, Lions Clube de Fortaleza-Tiradentes, Epifanio Menezes de Oliveira,10, 11 e 12/17**DLB 01* O LEÃO DO
OESTE PAULISTA, Lions Clube de Presidente Venceslau, Sergio Bueno,09/10, 11/12-17**DLB 01* O LEÃO VISÃO, Lions
Clube de Pres.Venceslau-Visao, Maria Antônia Soares,10A12/17**DLC 01* O CARIOCA, Lions Clube do RJ - Carioca,
Ilza Yndra Bispo Prataviera,01/02-2018* O LEÃO COMPRIDO, Lions Club e do RJ - Rio Comprido, Armênio San ago
Cardoso,01/02-2018**DLC 06* A VOZ DO LEÃO, Lions Clube de Rib.Preto-Centro, João Rodini Luiz,10 a12/17**DLC
08* O LEÃO DE MARIA CHICA, Lions Clube de Penápolis, Antonio José Paro,01, 02 e 03/2018**DLC 12* 14Bis, Lions
Clube de Santos Dumont, Edson Teixeira,10 a12-2017**DLD 02* ABRINDO JANELAS, Lions C.de Venancio Aires-M.
Jones, Audrei Evelin Frolio,mandar*

BOLETINS RECEBIDOS VIA INTERNET
DLA 02** LEÃO CAPOEIRISTA, Lions Clube de Salvador-Sudeste, Carlos Maurício de S. Torres, 01/02-18 **
DLA 04** O DENTE DO LEÃO, Lions Clube de Fortaleza-Tiradentes, Epifânio Menezes de Oliveira, 11/1217** DLC 01 ** ELOS DA VIDA, Lions C. RJ-Princesa do Leme, Sergio Canedo,07 A 12/17, 03/18* LEÃO
EM BOM SUCESSO, Lions Clube do RJ-Bom Sucesso, CaL Arisa Machado Pereira, 01/02/2018**DLC
03** O MAESTRO, Lions Clube de Campinas-Carlos Gomes, Egon Halph Heinrich, 11/12-17** DLC 12**
LEÃO DO VALE, Lions Clube de João Monlevade-Centro, Maria Helena da Silva Campos Cruz, 01, 02/18
AGRADECEMOS A TODOS QUE NOS HONRARAM COM SUAS REMESSAS.

