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MENSAGEM DO
PRESIDENTE

Caros Companheiros Leões do LC de SP-Tremembé e de outros LC, prezados leitores. Estamos no ultimo mês de nossa
gestão à frente deste LC e assim como acontece em todo o movimento leonístico, todas as diretorias são renovadas. É
usual fazermos um balanço de nosso trabalho. Considerando a situação de nosso LC, julgo termos conseguido um resultado positivo. O LC Tremembé, quando de sua fundação ,realizava suas reuniões no Recreio Holandez. Posteriormente,
nos escritórios da Mamede Imóveis, e com o esforço de companheiros e trabalho junto a comunidade do bairro, edi cou
a sede da R. José Vicente, em terreno cedido pela PMSP na gestão da Pref. Luiza Erundina. Posteriormente, na gestão do
Pref. Gilberto Kassab, esta cessão foi anulada e o prédio devolvido à PMSP. Durante o tempo em que o prédio esteve sob
nossa responsabilidade, os serviços de manutenção elétrica e hidráulica bem como limpeza, foram executados às expensas desse nosso LC. A utilização do local, como centro comunitário, possibilitou a realização de feiras de saúde, atividades
físicas e culturais para idosos além de exposições de artes e formaturas de escolas da região, além da organização dos desles cívicos da Semana da Pátria. Os custos desses eventos eram bancados por atividades desenvolvidas pelo LC SP-Tremembé, com a utilização dessa sede.A entrega do local a PMSP impossibilitou a continuidade das atividades ali desenvolvidas. Assim o LC Tremembé, apesar das limitações, trabalha e procura alternativas para prosseguir prestando serviços à
nossa comunidade, por meio de parcerias com empresas e entidades. Para o próximo mês de Agosto prevemos realizar
uma ação para a saúde de nossa comunidade que será oportunamente divulgada. Sempre de acordo com nosso lema:

•NÓS SERVIMOS

CL Afune Jorge
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QUEREMOS QUE O BRASIL CRESÇA
Como mostram o IBGE e o FMI, em 2014, nosso
PIB (Produto Interno Bruto) era de 2,34 trilhões de
dólares, aproximadamente 8 trilhões de reais. Só
cava atrás dos Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido e França, portanto, a 7ª maior
economia do mundo. Este crescimento, evidentemente, veio acontecendo após o advento do plano
real, instituído em 27 de fevereiro de 1994. Mas
agora vejam caros leitores, nosso PIB levou longos
20 anos para atingir os 8 trilhões de reais, entretanto, em 4 anos, perdeu quase 2 trilhões de Reais, em
virtude da desastrosa administração econômica dos
últimos anos. Por isso, devemos analisar os partidos políticos e os seus candidatos para escolhermos
os melhores. A política não pode ser execrada por
causa de uma minoria de homens que só visam interesses próprios. Estes sim devem ser banidos. Não
devemos nos iludir com promessas cuja execução
é impossível. Vejam bem, levamos mais de 20 anos
para chegar próximos dos países desenvolvidos.

Não podemos regredir mais. O Brasil, este país de
dimensões continentais, dono de imensas riquezas
minerais, vegetais e hídricas, poderia estar hoje, produzindo o su ciente para alimentar seus 205 milhões
de habitantes, deixando sobras para exportações que
gerariam as divisas de que necessitamos para importar tudo que não produzimos. Cuidarmos de nosso
sofrido povo, com dignidade, proporcionando boa
alimentação, educação, saúde, habitação e segurança.
Tratarmos da manutenção adequada de nossa infraestrutura logística, mantendo adequadas nossas vias
de comunicação e construindo novas ferrovias, rodovias, hidrovias, aeroportos. Os recursos que foram
desviados de nossa economia, somando centenas de
bilhões de reais, teriam sido su cientes, se bem administrados, para construirmos tudo de que necessitamos. A reconstrução está em nossas mãos. Daqui a
poucos meses poderemos eleger homens e mulheres
interessados em reerguer este nosso imenso Brasil.
Portanto, votem bem para a felicidade geral da nação
brasileira!
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DIRIGENTES DO AL 2017/2018
IP - Dr. Naresh Aggarwal
Delhi, India/Navita

End.de Lions Internacional:
300,22nd Street -Oak Brook,
Ilinois - 60523-8842 - USA
Tel 00xx630 571 8890
www.lionsclubs.org
PIP - Robert “Bob” E. Corlew
Milton, Tennessee, USA

Diretor Internacional

PCC Luiz Gertaldo Matheus
Figueira/PDG Marilene de Oliveira Figueira

PRES. do CG DMLC
CC Francisca Talarico
AA Ana Carolina Talarico
DG DO DLC 2

MJF Rubens Mesadri (26/04)
Al. dos Heliotrópios,89
18055-145 - Sorocaba SP
Tel:15 3217 6050 / 99716 4927
E-mail: bensmesadri@hotmail.
com -Conj.CaL Marilene
Carrara Mesadri (11/08)
1º V.GOV. CL Oberlan Ramos de
Menezes (28/12) -Conj. CaL Kátia
Maria de Brito Menezes (24/10)
Rua Aclamado, 50 - 02524-000
LC SP - Casa Verde
Tel.:11 3966 61/9 9568 6799
E-mail: oberla@ig.com.br
2º V.GOV. MJF Waldoylson da
Silva Miranda (15/04) - Conj.
MJF Tatiana Aﬁo de Souza Mirada(12/09)- Lions Clube de São
Miguel Paulista.

DIRETORIA PARA A GESTÃO 2017/2018

CL Francisco Barbosa do
Nascimento (27/07)
Dom.Maria Dulce (19/04)
Lions Clube de SP-Monções

Presidente - CL Pedro Liguori
1º.Vice-Pres. - CL Getúlio Fernandes Rodrigues
2º.Vice-Pres. - CL José Maciel de Faria
3°- Vice-Pres. - C Aﬁune Jorge
1º Dir. Secr. - CL Armando Benetollo
1° Dir. Tes. - CL Jean Braga
1° Dir. Social - CaL Leontina da C. Margarido
Dir. Anim.
- CL Rodrigo Felipe Lucizano
Dir.de Assoc. - CL Aﬁune Jorge
Vice- Pres.Assoc. CL Getúlio F. Rodrigues
Dirs.Vogais p/1 ano: CL Reynaldo U.Lopes Alves
Diretores Vogais p/2 anos: CL Assad Mohamad Taha e

COORDENADOR DA REGIÃO E

CaL Rita de Cássia Furlan de Faria Pereira

FUNDAÇÃO LIONS DLC-2

CNPJ 46.550.927/0001-04
Rua Botucatú, 979
Vila Clementino-SP
CEP 04023-060
Telefax: 5081 6732/6301
www.fundacaolions.org.br
administracao@
fundacaolions.org.br
PRESIDENTE:

CL Luis Valdir Ramos(17/09)
Contador
Rua Arariba,109/101
03347-020 - São Paulo SP
(11)2307 3701-Cel 97090 8806
E-mail:contatoperito@uol.
com. br
CaL Maria Inez M.Ramos
(18/03)- L.C de SP-Pary
COORDENADOR. DA DIVISÃOE1
CL Júlio de Oliveira Miguel

(14/07)
Conj. Dom. Fátima Regina de
S. Miguel(24/12)
Lions C. de SP Pary
SP-Santana
SP - Tremembé
SP - Tucuruví
SP - Vila Maria
ESCRITÓRIO DO DLC 2

Rua Botucatú,979
Ed. Lions - V. Clementino
CEP 04023-062 SP - SP
Telefax: 0xx 5579 7126
Governadoria@lionslc2.org.br

LIONS CLUBE DE SP - TREMEMBÉ
Fundação - 27 de setembro de 1968
Clube Padrinho - LC de SP - Santana
Carta Constitutiva outorgada em 26/02/1969
Presidente: CL PEDRO LIGUORI (12/08)
Dom Miriam Pastorelli Liguori(09/07)
E-mail: pedro.liguori.001@gmail.com - (11) 9 9649 0757
Reuniões: Segundas e quartas quintas-feiras
20:30 h - Local: Consultar pelo Celular acima
Site: www.lionssptremembe.com.br
DECLARAÇÃO DE VISÃO DE LIONS
SER O LÍDER GLOBAL EM SERVIÇOS
COMUNITÁRIOS E HUMANITÁRIOS.
DECLARAÇÃO DE MISSÃO DE LIONS
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.

EXPEDIENTE DO BOLETIM
O LEÃO DA CANTAREIRA
Editor: CL Aﬁune Jorge
Endereço: Rua Eduardo, 345 – Ant. 232
Bairro de Tremembé – São Paulo SP
CEP 02371-010 – Tel. 0xx11 2203 0660
Cel. (11) 99877 2414
Tiragem: 100 exemplares por edição e
edição eletrônica
E-mail: aﬁunejorge@uol.com.br
Registrado no CG do DMLC sob o n° 29
Site do Lions SP-Tremembé:
www.lionssptremembe.com.br

Distribuição gratuita
Jornalista esponsável: CL Silvonei Amaro
Diagramação e impressão : CL Aﬁune Jorge

ANIVERSÁRIOS

ABRIL
01 - CL Jean Braga
17 - Dom Zélia Furlan de Faria do CL José Maciel
de Faria
MAIO
05 - Rafael, Fº da CaL Rita de Cássá F.de Faria
Pereira
ÍNDICE
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44º CONCURSO NACIONAL DE PUBLICAÇÕES LEONÍSTICAS
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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UM PEQUENO RESUMO DO QUE FOI A 57ª CONVENÇÃO DO DLC 02
Realizada na cidade de Águas de Lindoia • SP, nos dias 20,21 e 22/04/2018, sob a Governadoria do MJF DG Rubens Mesadri / CaL Marilene Carrara Mesadri e dirigida pelo CL Fernando Corrêa dos Santos Sobrinho, a 57ª
Convenção do Distrito LC 02, foi bastante concorrida em todos os seus eventos. Inscrição dos Convencionais e
o credenciamento dos delegados, na tarde do dia 20 e dia 21, hasteamento das Bandeiras sob o cântico do Hino
Nacional na Praça em frente do Centro de Convenções do Hotel Majestic. Desta vez não houve a queima de fogos, em obediência à Legislação Municipal que, proíbe essa prática para não assustar a fauna existente na região.
Na manhã do dia 20, assistimos ao monumental des le no centro de Águas de Lindoia, onde os participantes
apresentaram-se com muita alegria e suas alegorias em frente ao palanque das autoridades. Des laram todas
as Regiões do Distrito. Concomitantemente houve a apresentação das Comissões no centro da Convenção
Após o des le, houve o já famoso •Boteco do Leão• onde a confraternização regada a bebidas e refrigerantes correu solta para a alegria geral dos Convencionais.
A seguir, na 2ª Sessão Plenária tivemos a apresentação dos candidatos a Governador do Distrito, para o Ano 2018/2019, CL Oberlan Ramos de Menezes, 1º Vice-Governador, MJF Waldoylson da Silva Miranda e 2º Vice-Governador, a MJF Aparecida Maria Millen de Miranda.
A seguir foram feitas as eleições, onde os três candidatos foram eleitos. Finalizando, houve as premiações.
O Lions Clube de SP Tremembé recebeu o prêmio de melhor boletim da Convenção. Fotos do evento abaixo

Pagamento do aluguel da sala do Projeto Cidadania ao
Alcancede Todos, no valor de R$450,00-jan/fev/mar/18
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CONTROLE DE DIABETES
ALGUNS SERVIÇOS DO CLUBE
NO PERÍODO
Aluguel da sala do Projeto Cidadania ao Alcance de
Todos do Jardim das Pedras, dos meses de março,
abril e maio no valor de R$ 450,00
Horas(65)trabalhadas por CCLL do Lions Tremembé no Projeto Cidadania ao Alcance de Todos, do Jardim das Pedras no período de março a maio de 2018,
no valor de R$2.050,00(dois mil e cinquenta reais)
Dez horas de serviços de eletricidade feitos por CL
Pedro no Abrigo de Velhinhos Frederico Ozanan,no
valor de R$600,00(seiscentos reais)
Os serviços pretados no periodo, totalizaram
R$3.100,00
PRÉVIA ELEITORAL
Conforme estabelecido no artigo 25- item IV • em
Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 22/03/18
foi escolhida a chapa seguinte, para a Diretoria do AL
2018/2019.
Presidente •
CL A une Jorge
Ex-Presidente imediato • CL Pedro Liguori
1º Vice-Presidente - CL Pedro Liguori
2º • Vice-Presidente • CL Getúlio Fernandez Rodrigues
3º • Vice-Presidente • CL José Maciel de Faria
Diretor Secretário - CL Armando Benetollo
Diretor Tesoureiro - CL Jean Braga
Diretora Social
- CaL Rita de Cassia Furlan de
Faria Pereira
Diretor de Associados • CL A une Jorge
Vice -Dir.: - CL José Maciel de Faria
Membro: - CL Getúlio Fernandez Rodrigues
Dirs. Vogais por 1 ano: - CL Reynaldo U. Lopes Alves
- CaL Leontina da Conceição
Margarido
Dir. Vogal por 2 anos: - CL Assad Mohamad Taha
Os Companheiros acima obtiveram unanimidade na
prévia e serão candidatos na próxima eleição que elegerá os dirigentes para o AL acima referido.

No dia 18/11/2017, das 8 às 13:00 h, o Lions
Clube de São Paulo-Tremembé, organizou e realizou, com sucesso, no pátio do SONDA Supermercados de Tremembé, com a parceria da Escola Técnica Frei Galvão e do próprio SONDA,
uma campanha de testes de diabetes, na qual,
executou 320 testes em pessoas que se dirigiam
ao referido Supermercado para suas habituais
compras. O êxito da iniciativa foi tão grande que
a Diretoria do Lions Tremembé resolveu repetir
a campanha neste ano, agora em 18 de agosto
próximo, das 8 à 13:00 h, com as mesmas parcerias e local daquela feita. Queremos salientar
que os testes são totalmente gratuitos e os insumos (lancetas, tiras, álcool, luvas, algodão e
etc.) utilizados são adquiridos com recursos que
o Lions Tremembé arrecada com campanhas
que realiza na própria comunidade do bairro.
TRATAMENTO DOS ESGOTOS DE
TREMEMBÉ
Há aproximadamente 30 anos vimos solicitando à SABESP contratar a construção do coletor
tronco para tirar os esgotos domésticos canalizados naquela ocasião, porém, com destino ao
córrego Tremembé, causando a total poluição
do caudatário das então boas águas que vertem
dos córregos Cantareira e Pedra Banca. Depois
de várias promessas, só há dois anos atrás contrataram os serviços de construção do coletor que
levará os dejetos para a estação de tratamento,
para depois jogarem-nas, tratadas, no córrego.
Hoje depois de diversos transtornos ao trânsito
e uso de novas tecnologias os serviços de canalização seguem, próximos ao que parecem, de
seu nal. Esperamos ver em pouco tempo, novamente, limpas as águas do córrego Tremembé.
Da mesma forma esperamos que a população
colabore no sentido de não se permitir despejos
indesejáveis nas galerias pluviais, procedimento que obviamente voltará a poluir o córrego
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Dr. Jorge B. A une
- Pneumologista
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ENXERGAR: DIREITO DO CIDADÃO
Há algumas semanas, andando com carrinho de malas com uma pessoa no aeroporto de
Guarulhos, eu a ouvi dizer: • por que será que eles colocam estas bolinhas no piso?• Alguns
minutos depois, aguardando a abertura do semáforo de pedestres no mesmo aeroporto, um apito podia ser
ouvido enquanto o semáforo estava aberto para os transeuntes.
Nossa relação com o mundo exterior se dá pelos nossos sentidos: tato, paladar, olfato, audição e visão.
O conjunto deles nos permite ter alegrias e tristezas, perceber perigos, adquirir cultura e informação, nos
comunicar, ter prazer e, en m, participar da vida de maneira ativa e com qualidade.
Cada um deles tem células especí cas que captam os estímulos do ambiente. Depois disso, células
nervosas levam estes estímulos até o cérebro que os decodi ca e, aí sim, percebemos as mensagens do exterior. E, também, depois disso, somos capazes de responder a estes estímulos que, bem sabemos, podem ser
bons ou ruins!!
Talvez um dos mais complexos deles seja o sentido da visão.
A base para a formação das imagens é a luz. Ela entra nos olhos através da pupila, um orifício que ca
no centro da íris, a parte colorida dos olhos, depois de passar pelo cristalino, que é uma lente transparente
que separa a íris da parte mais externa do olho. Depois de entrar pela íris, atravessa a esfera do olho, cavidade
preenchida por uma substância chamada humor aquoso, até chegar à retina, membrana mais interna e posterior do órgão, onde cam as células especializadas na transformação da luz em estímulos elétricos e envio
deles ao cérebro.
Justamente por ser bastante complexo, o sentido da visão é um dos mais difíceis de ser recomposto,
depois de perdido. E, certamente, um dos que, na sua ausência, nos traz maiores problemas.
Há várias doenças e condições físicas que podem nos fazer ter a visão prejudicada ou perdida. Entre as doenças, a catarata é responsável por metade dos casos de cegueira no mundo e também no Brasil, seguida pelo
glaucoma.
A catarata acontece pela deposição progressiva de proteínas no cristalino, que começa a perder sua
transparência e transformar a imagem, antes nítida, em embaçada, até que, depois de algum tempo, passa a
praticamente impedir a passagem da luz, culminando, então na cegueira.
A catarata pode ser congênita, quando presente desde o nascimento, secundária, quando é causada
por alguma doença como diabetes, uso de algumas medicações e radiações. E pode ser, também, senil, quando surge devido ao processo normal de envelhecimento. Esta última corresponde a 85% dos casos da condição.
A boa notícia é que existe tratamento cirúrgico relativamente simples, que é a substituição do cristalino por uma lente arti cial. É procedimento rápido, feito pelo o almologista com anestesia local, às vezes
com sedação leve, e que tem efeito imediato pois, depois de removido o obstáculo à luz, o indivíduo passa a
enxergar como antes.
A falta de acesso à informação faz com que muitos cidadãos não conheçam a catarata e seus sintomas.
Nem que é condição tratável pelo SUS. Assim, várias pessoas que sofrem do mal poderiam estar enxergando
normalmente, se tivessem acesso à informação e aos serviços que realizam a cirurgia.
Uma das campanhas mundiais do Lions é exatamente a recomposição da capacidade de ver. Chamada
•Sight First• (Visão em primeiro lugar), a campanha já permitiu que mais de um milhão de pessoas voltassem a enxergar!
Sabiamente, a tentativa de recomposição dos convênios para as cirurgias de catarata, será um dos
objetivos da próxima presidência do Lions Clube São Paulo Tremembé.
Para que as bolinhas no chão dos espaços públicos (pisos táteis) e apitos nos semáforos, sejam cada
vez menos utilizados.
Referência: Conselho Brasileiro de O almiologia: http://www.cbo.net.br/novo/classe-medica/
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INSTRUÇÃO LEONÍSTICA
Continuando com minha Instrução Leonística focada nos PROPÓSITOS DOS LIONS
CLUBES, passo a comentar o seu QUINTO
ITEM
PROPORCIONAR condições favoráveis
para a livre discussão de todos os assuntos de interesse público, somente excetuando os da política
partidária e os do sectarismo religioso.
Por isso, resolvi escrever a minha INSTRUÇÃO LEONÍSTICA sobre essas duas exceções.
É evidente que em uma comunidade onde se
prega a harmonia entre seus membros, os assuntos
que geram polêmicas devem ser evitados porque
podem provocar a exacerbação dos ânimos, com
consequências, algumas vezes incontroláveis.
Por isso, em nossas reuniões, discussões de
política partidária e de religião não são recomendadas.
1 • Política partidária: entre as diversas de nições
vou basear a instrução em uma de nição mais genérica: Atividade exercida no proselitismo partidário.
Trata-se de tentativas de pessoas convencerem outros indivíduos ou grupos a aceitarem
determinadas posições que o prosélito adota.
Este comportamento pode gerar polêmicas
prejudiciais à imprescindível harmonia do grupo,

por isso, não é recomendável.
Assisti ao longo de minha vida adulta,
inclusive nos 50 anos de Lions Clube, a homéricas
discussões que geraram alguns estragos.
Na política partidária existem inúmeros
partidos, quase todos com ideologias distintas.
Assim é saudável evitar essa discussão.
2 • Sectarismo religioso: não menos problemáticas
são as discussões de assuntos religiosos, dada à
diversidade de religiões existentes hoje no mundo,
principalmente em nosso país, onde parte dos éis
adotam posturas mais radicais.
Convivo com muitos amigos que professam
diversas crenças religiosas.
Mesmo nas reuniões fora dos Lions, não
assisto a discussões religiosas; parece-me que, deliberadamente, as pessoas evitam tais embates por
serem assuntos polêmicos, portanto causadores de
con itos.
Posso estar exagerando nessa minha a rmação, mas como expressei no primeiro item deste
texto, o melhor é evitar tal tipo de discussão.
Finalmente, quero salientar que nossos
Companheiros que desenvolveram o texto dos
PROPÓSITOS DOS LIONS CLUBES acertaram ao
abordarem estes dois polêmicos temas.
CL Afune Jorge

MEIO AMBIENTE
AS ARTIMANHAS DO SISTEMA IMOBILIÁRIO NA CIDADE DE SÃO PAULO
Na década de 70, não sei precisar a data correta, foi
aprovado um novo Plano Diretor para a cidade, no
qual uma parte do bairro de Tremembé foi aquinhoada com uma grande gleba, onde só eram permitidas construções uni familiares (chamada zona
um, estritamente residencial). Na verdade, era uma
reivindicação da população da referida gleba para
impedir a construção de grandes edifícios, os quais
comprometeriam a beleza da paisagem do bairro
considerado uma das maiores zonas verdes da cidade. O bairro era constituído por grandes propriedades ricamente arborizadas, onde mal se podia ver os
telhados das casas encobertas por densa vegetação
arbórea. Graças ao zoneamento daquela época só fo-

ram construídos alguns poucos edifícios. Com o passar dos anos o poder público municipal, foi aos poucos alterando aquela Lei do Zoneamento, forçado pelo
Sistema Imobiliário. Tal procedimento foi aos poucos
acabando com os benefícios gerados por aquela Lei e
criando o sistema uni familiar nas grandes glebas chamados de condomínios horizontais. Para construí-los
as construtoras foram acabando com a exuberante
oresta de árvores centenárias que existiam até então. Assim, diferentemente dos anos 70, precisamos
de novo zoneamento para preservar o que resta do
antigo maior bairro verde da Cidade de São Paulo. E
o Lions de São Paulo Tremembé continuará na luta
Do CL A une Jorge
para que isto ocorra.
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FINAL DE GESTÃO
No dia 09/06/2018, começando às 12:00 h, no Bu et Vila Bertolazzi, à R. Aurélia, 281 • Vila Romana,
em nossa Capital, foi realizada com sucesso a confraternização comemorativa do encerramento da GESTÃO/2017/2018, do CL MJF RUBENS MESADRI E DE SUA CAL MJF MARILENE CARRERA MESADRI. Como já era esperado, o encontro, com o comparecimento de membros de todos os Clubes do DLC
02, foi um sucesso. Muito companheirismo, bate-papo, encontro de velhos Companheiros, trocas de ideias,
preparação das Assembleias para as posses das novas diretorias, en m, uma verdadeira e salutar reunião de
amigos. Após o almoço, os MJF•s Mesadri e Marilene, zeram a entrega dos diversos prêmios aos Clubes,
CC e CCaLL ganhadores dos Concursos programados e realizados durante a gestão. O nosso Lions Clube de
SP-Tremembé recebeu o prêmio de melhor Boletim do Distrito: • O LEÃO DA CANTAREIRA•. Encerrada
a premiação, o CL Mesadri fez sua alocução agradecendo a todos os CCLL do seu Gabinete, todos os Clubes do Distrito e principalmente aqueles que mais colaboraram com sua gestão. Referiu-se ao maravilhoso
des le da 57ª Convenção do Distrito realizado em Águas de Lindoia SP, aliás noticiado na pg. 3 desta edição.
Finalizou agradecendo e apresentando sua linda família. Conseguimos tirar algumas fotos que estampamos abaixo.

Aos CL MJF Francisco Maurício, do Monções, Julio Miguel, do Santana e Nilton Aguilar Fonseca, do
Imirim, pelas fotos fornecidas, creditamos com nossos agradecimentos.
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RIR É O MELHOR NEGÓCIO

CL José Maciel de Faria

Após testar por uma semana o
novo aparelho auditivo, o velho
senhor retorna ao médico.
- O senhor está gostando do aparelho? - pergunta o médico.
- Está funcionando que é uma maravilha - responde o velho.
O médico pergunta:
- E o que a sua família achou de o senhor voltar a
escutar?
E o velho responde:
- Bem, eu ainda não contei para eles, mas já mudei
meu testamento três vezes.
Um matuto chegou na capital e como de costume
foi a procura de algum lugar que tivesse forró, quando de repente viu uma placa.
- Forró do Gerson.
Esperou por muitas horas e nada desse forró começar já amanhecendo o dia passou um rapaz indo
para o trabalho, ele resolveu perguntar.
- O moço que horas esse forró do Gerson começa?
O rapaz respondeu:
- Meu senhor aí não está escrito Forró do Gerson
não, é Forro de Gesso.
A avó pergunta à neta:
• Aninha, como é mesmo o nome daquele alemão
que me deixa louca?
• Alzheimer, vovó

O pai falou para o lho:
- Filho, um passarinho me contou que você está
usando drogas.
E o lho respondeu:
- Usando drogas deve estar o senhor, pra car falando com passarinho
Um jogador de futebol entra no bar com um papagaio no ombro, o garçom pergunta:
• O animal fala?
• Claro, respondeu o papagaio, e eu também.
CONTRAMÃO
Um português estava dirigindo na estrada quando
ouve pelo rádio:
• Se você está trafegando pela Via Dutra, muito cuidado, tem um maluco na contramão.
Ele olha para a esposa que está ao lado, e dispara :
• Um só??? Olha quantos!!!

BOLETINS RECEBIDOS VIA CORREIO
**DLA 03* CENTRO-AVANTE, Lions Clube de Recife - Centro, José Aristóteles Falcão de Araujo, 11/12-17**DLA 04* 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** DLC 01* O LEÃO COMPRIDO, Lions Clube do RJ - Rio Comprido, Armênio Santiago Cardoso, 01/02-2018**DLC 03* LEÃO BOTUCUDO, Lions Clube de Botucatu, Gregório Fazzio Neto, jan/fev/mar/2018* TRAÇO DE UNIÃO, Lions Clube de Piracicaba-Centro,
Del m Sérgio F. da Rocha, nov/2017 a fev/2018, DLC 06* A VOZ DO LEÃO, Lions Clube de Rib.PretoCentro, 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** DMLC*
e Lion Sudeste, Denise Rodrigues, set/uot/2017.

BOLETINS RECEBIDOS VIA INTERNET
DLA 03
DLC 01
DLC 04
DLC 03
DLC 06
DLC 12

LEÃO CAPOEIRISRTA
O CARIOCA
O DENTE DO LEÃO
O MAESTRO
OCIRCULADOR
LEÃO DO VALE

LC Salvador Sudeste
Rio de RJ- Carioca
Fortaleza Tiradentes
Campinas • Centro
Franca
J. Monlevade-Sobral

Dario O. Lopes
mar/abr
Ilza Yndra
mar/abr
Epifânio
mar/abril
Egon
jan/fev e mar/abr
José Gomes
fev/abr
M.Helena SCC
mar/18

AGRADECEMOS A TODOS QUE NOS HONRARAM COM SUAS REMESSAS.

