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MENSAGEM DO PRESIDENTE

MENSAGEM DO PRESIDENTE
No último dia 11 de setembro a Região B Coordenada pelo MJF CL Flavio Yunan Chacur e composta
pelas Divisões B1, Coordenada pela CaL Vitória
Brasília de Souza Lima, Lions Clubes de SP-Pary,
SP-Santana, SP-Tremembé, SP-Tucuruvi e SP-Vila
Maria; e B2 Coordenada pelo CL Nilton Aguilar
Fonseca, Lions Clubes de SP- Anhembi-Transformação, SP-Casa Verde e SP- Imirim, de nosso
Distrito LC 2,recebeu a honrosa visita de nosso
governador MJF CL Waldoylsonn da Silva Miranda
e de sua digníssima esposa MJF CaL Tatiana A o
de Souza Miranda, em Assembleia Geral Festiva na
Churrascaria Master. A Assembleia foi excelente
sob diversos aspectos: primeiro pelo nº de CCLL,
CCaLL, Domadoras e Leos presentes; segundo,
pelo reconhecimento de nosso Governador aos

associados fundadores, entre eles este Presidente,
pelos bons e relevantes serviços ao longo de mais
de cinquenta e dois anos prestados ao movimento
leonístico; e pela excelente palestra com a qual nos
brindou o Companheiro Waldoylsonn, sobre os
temas: G A T Global Action Team – Equipe Global
de Ações; dividido em Assessorias: G L T – Global
Leadership Team – Liderança, Assessor MDF PDG
José Carlos Stipp; G M T – Global Membership
Team – Aumento de Associados, MDF PDG Frederico Dimov Júnior; e G S T – Global Service TeamServiços, CL Norberto Schwegler. Os Assessores das
referidas áreas podem orientar os CCLL dos Clubes
do Distrito quando solicitados. Finalizou presenteando alguns dos CCLL com um belíssimo estojo
com facas e garfos para churrasco.
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PROJETO CIADANIA AO ALCANCE DE TODOS DO
JARDIM DAS PEDRAS
CL Aﬁune Jorge

Como vimos divulgando há varios anos, estamos dando apoio ao
projeto que dá nome a esta matéria, com auxílio para pagamento
de sala onde o projeto tem sua sede, leciona aulas de reforço para
as crianças de famílias carentes que moram naquela comunidade
fornece roupas novas e usadas, alguns alimentos, ovos de páscoa
e brinquedos nas ocasiões das respectivas festas. Fornecemos
materiais para controle de diabetes para a população do bairro
entre outros benefícios. No Projeto tem uma abnegada Senhora,
chamada Carminha, lider na comunidade, que cuida da sala e dos
bens do projeto com a ajuda de menbros da comunidade. Abaixo
vemos fotos de algumas das entregas de materiais e aula de reforço.

Entrega de ovos de páscoa para as
crianças do projeto Cidadania apoiado pelo nosso Lions

EDITORIAL

Entrega de roupas para a comunidade do Jardim das pedtras e crianças do
Projeto Cidadania ao Alcance de todos apoiado por nosso Lions

NÓS SERVIMOS
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Dr. Jorge B. A une
- Pneumologista
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S AÚDE

RÁPIDAS
Caríssimos leitores, como há vários assuntos que gostaria de tratar com vocês, vou fazer alguns comentários rápidos sobre eles.
A estimativa para 2018 era de quase 70 000 casos
SARAMPO
novos no Brasil.
O primeiro é sobre o Sarampo. Embora tenha escrito
A próstata é uma pequena glândula que ca entre
sobre Sarampo nas duas últimas edições do “Leão da
a bexiga e o reto, e em estreita relação com a ureCantareira”, o surto continua em São Paulo. As causas
tra, que é o tubo que leva a urina da bexiga para o
do surto e as origens dos vírus “paulistas” já foram disexterior através do penis.
cutidas. O que importa é que já são quase 9 mil casos
Quando acometida por tumor, a próstata cresce,
de Sarampo no Estado, mas da metade deles na capital.
obliterando a uretra e causando os sintomas, que
E com 12 mortes!!
não são exclusivos do câncer de próstata, mas que
Como tenho dito, Sarampo é doença grave e a melhor
servem de alerta para a existência dele. São eles,
forma de defesa é a vacina. Portanto, vale a pena insistirmos nisso: quem não tomou as duas doses (ou não se di culdade para urinar, diminuição do jato urinário, aumento da freqüência das micções e, eventulembra se tomou) e tem menos de sessenta anos, tome.
almente, sangramentos.
É gratuita, e caz e segura!
Também como o câncer de mama, a incidência
Sobretudo as crianças abaixo dos dois anos. Segundo
aumenta com a idade. A busca pelo diagnóstico é
dados da Secretaria de Saúde do Estado, o número
tão mais efetiva quanto mais sintomas iniciais da
cresceu muito entre crianças abaixo de 2 anos. Esta é
doença o paciente tiver.
população alvo para a primeira fase campanha de vaciA estratégia de rastreamento, através de exames
nação, que terminou no nal de outubro. Mas, embora
a campanha tenha terminado para as crianças, a vacina em pacientes sem sintomas, não é unanimidade.
Quando necessário, ele é feito através de um exacontinua disponível na rede de saúde.
me de sangue (o PSA, sigla em inglês para AntíOUTUBRO ROSA
geno Prostático Especí co) e o toque retal.
Os meses do ano são coloridos! E a cor de outubro é
O toque retal é indolor, rápido e traz muitas
rosa, mês da prevenção do câncer de mama.
informações sobre a próstata. Não se justi ca,
Este é o câncer mais comum entre mulheres e a estihoje em dia, atitudes de medo, vergonha ou outro
mativa para 2019 é que tenhamos quase 60 mil casos
sentimento qualquer que impeça o homem de
no Brasil. É também a forma de câncer que mais mata
realizá-lo.
mulheres no país!
Mas, a boa notícia é que, se diagnosticado precocemen- TRATAMENTO
Tanto o câncer de mama como o de próstata são
te, os índices de cura chegam a 95%!!
tratáveis e curáveis se detectados precocemente. O
Além da cirurgia, há vários tratamentos para o câncer
tratamento vai desde cirurgias para retirada dos
de mama, que estão disponíveis no SUS e na rede de
tumores, até quimioterapia ou hormonioterapia.
saúde privada.
O mais importante é informação e atitude. PortanO autoexame das mamas é a chave para o diagnóstico
to, meninos e meninas, aos nossos médicos para
precoce. Nódulos, pontos dolorosos, sangramentos,
buscarmos um envelhecer cada vez mais saudável!
áreas avermelhadas, inversão do mamilo e pele com
aspecto não habitual são sinais que devem servir de
46º CNPL
alerta para a possibilidade.
PARA PARTICIPAR MANDE SEU BOLETIM
Além disso, consultas regulares ao ginecologista e háAO 46º CNPL
bitos de vida saudáveis, complementam os cuidados da
CaL ANA MARIA VARGAS FONTE
mulher em relação à prevenção do câncer de mama.
COORDENADORA DO 46º CNPL
NOVEMBRO AZUL
RUA NOGUEIRA NEVES, VIA 22 CENAssim como o de mama para as mulheres, o câncer de
próstata é o mais comum entre os homens, se excluídos TER/301 CENTRO
os tumores de pele mais comuns.
CEP 36770 070–CATAGUASES-MG

NÓS SERVIMOS
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PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA DIVISÃO B 1
Convocada pela Coordenadora CaL Vitória Brasília de Souza Lima, realizou-se no dia 24/09/2019,
às 20:00 h, no salão da sede do Lions Clube de
SP-Tucuruvi a 1ª Reunião do Conselho Consultivo
da Divisão B 1 do Distrito LC 02. Estiveram presentes os presidentes e membros dos Clubes que
compõem a Divisão: SP-Pary, SP-Santana, SP-Tremembé, SP Tucuruvi e SP-Vila Maria. Tratou-se
de todas as questões recomendadas pela Governadoria do Distrito, além do andamento dos programas estabelecidos pelos próprios Clubes, numa
demonstração de que todas as unidades da Divisão

estão cumprindo, na medida do possível o que por
elas programado, tais como obtenção e preparação
dos brinquedos para distribuição nas diversas entidades que acomodam crianças pobres e carentes,
preparação e aquisição dos materiais para realização
de campanhas de diabetes, organização de campanhas de arrecadação de fundos para suprir as diversas
doações às pessoas e entidades que cuidam de idosos,
entrega de cadeiras de rodas solicitadas por pessoas,
doentes e carentes, entre muitos outros serviços prestados por nossa divisão B 1.
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“O LIONS CLUBE DE SÃO – TREMEMBÉ, conforme programado, realizou uma Jornada de testes
de diabetes e medição de pressão arterial, no dia
19/10/2019, das 8:30 às 12:30 h, no pátio do SUPERMERCADOS SONDA de Tremembé, gentilmente permitido pela Direção da Casa, com a parceria da ESCOLA TÉCNICA FREI GALVÃO que
enviou a Enfermeira Chefe e mais 8 técnicos para
executarem os testes e medições. Aproveitando o
recém passado dia das Crianças, o nosso LIONS
resolveu, por intermédio dos nossos Companheiros Maciel e Zélia, como oferta deles e do Lions
Tremembé, fazer distribuição durante o evento,
de pequenos brindes para as crianças que foram
acompanhando os parentes. A Jornada, como das

duas vezes anteriores, foi um grande sucesso, atendendo a 249 (duzentas e quarenta e nove) pessoas
que com dois procedimentos, testes de diabetes e
medição de pressão arterial, contaram 480(quatrocentos e oitenta) atendimentos, com os resultados
que podemos ver abaixo:
Foram 249(duzentos e quarenta e nove) testes de
glicemia, sendo que, 16 (dezesseis) apresentaram
glicemia altíssima e 6(seis) com glicemia alta; e
231 (duzentos e trinta e uma) medição de pressão
arterial, dos quais 7apresentaram hipertensão.
Todos foram aconselhados a procurar seus médicos ou as UBSs da Região. Seguem anexas as fotos
do evento.

O LEÃO DA CANTAREIRA Nº 226- JULHO/AGOSTO/2019

RIR É O MELHOR NEGÓCIO

Colaboração do
CL José Maciel
de Faria

O português da uma de sequestrador e sequestra um
rapaz. Em seguida manda uma carta e uma orelha
cortada aos familiares do sequestrado.
Horrorizados, os familiares leem a carta:
"Essa orelha é minha... Mas a próxima será dele!"
Dois amigos se encontram na rua:
E aí Renato, como é que está?
Mais ou menos, to vindo do velório do Chico!
O que..., o Chico morreu...?
Acho que sim, porque ele está sendo enterrado.
O bêbado passou a noite toda ligando pra casa do dono
do boteco que ele frequentava, perguntando a que hora
o bar iria abrir. O dono do bar, perdendo a paciência
responde aos gritos: Você já ligou mais de 100 vezes,
que sabendo que o bar só vai abrir as 9horas. Ai, o
bebum se explica: É que eu quei preso aqui no bar e
não tem mais nenhuma pinga pra tomar.
O executivo de uma empresa andava muito estressado,
e o médico o aconselhou ir pescar num local bem tranquilo. Ele foi então para uma roça bem pacata levando
vara, anzol e minhocas. No dia seguinte, logo pela
manhã começou a pescaria, quando um caipira aproximou-se. Agachou no chão e cou espiando. Três horas
se passaram, cinco horas e o caipira continuava olhando tudo. O executivo, com dó do matuto, oferrece:
- O senhor quer pescar um pouquinho?
O caipira respondeu
Num tenho paciência não, sô!
A pena de morte foi aprovada no Brasil e dois homens
são condenados à cadeira elétrica. O padre lhes deu a
extrema unção, o carcereiro fez o discurso formal, e
uma prece nal foi rezada pelos participantes.
Em seguida o carrasco voltou-se para o primeiro condenado e pergunta:
- Qual o seu último desejo?
- Eu adoro pagode, então quero ouvir o CD dos Travessos, Negritude Jr, Karametade, Katinguelê, Os Morenos
e o do Belo pela última vez antes de morrer, e se for
possível o CD do É o Tchan e Ki-Loucura.
O carrasco virou para o segundo condenado e perguntou: - E você, qual é o seu último pedido?
- Quero morrer primeiro!
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O elefante chegou perto do camelo e começou a rir.
O camelo irritado perguntou:
Cara! Porque você está rindo de mim?
O elefante respondeu:
É que você tem as bolas nas costas!
O Camelo, muito bravo não deixou por menos:
Eu pre ro ter as bolas nas costas de que um pinto
enorme na cara!!!
O maluco foi internado no hospício, pois achava que era um
grão de milho.
Após um ano de tratamento, com medicamentos e terapias
ele recebe alta, totalmente curado.
A família fez a maior festa pela sua recuperação. Porém o exmaluco deu de frente com uma galinha, então correu assustado para debaixo da cama. Sua mãe perguntou-lhe:
- Meu lho, por que está se escondeu? Você não é mais um
grão de milho!
E o lho respondeu:
- Eu sei mãe, mas será que a galinha sabe?
O português da uma de sequestrador e sequestra um rapaz.
Em seguida manda uma carta e uma orelha cortada aos familiares do sequestrado.
Horrorizados, os familiares leem a carta:
"Essa orelha é minha... Mas a próxima será dele!"
O Cara sofre um terrível acidente e o seu pênis é dilacerado.
Seu médico garante que há condições de fazer um implante,
mas o plano de saúde não cobre este tipo de cirurgia. Ele
então pergunta ao médico quanto eu preciso pagar, Doutor?
- Bem, o tamanho pequeno sai por R$ 35.000,00. O médio sai
por R$ 65.000,00 e o grande custa R$ R$ 90.000,00. O sujeito
aceita, mas ca em dúvida se implantará um médio ou o
grande.
- Se eu fosse você ligaria para a sua esposa, e pediria a opinião
dela!
Ele rapidamente liga para a esposa e explica a situação.
Em seguida o Doutor pergunta:
- E então, o que você e sua esposa resolveram?
- Doutor, o senhor não vai acreditar... Ela prefere reformar a
cozinha...
A pena de morte foi aprovada no Brasil e dois homens são
condenados à cadeira elétrica. O padre lhes deu a extrema
unção, o carcereiro fez o discurso formal, e uma prece nal
foi rezada pelos participantes.
Em seguida o carrasco voltou-se para o primeiro condenado
e pergunta:
- Qual o seu último desejo?
- Eu adoro pagode, então quero ouvir o CD dos Travessos,
Negritude Jr, Karametade, Katinguelê, Os Morenos e o do
Belo pela última vez antes de morrer, e se for possível o CD
do É o Tchan e Ki-Loucura.
O carrasco virou para o segundo condenado e perguntou:
- E você, qual é o seu último pedido?
- Quero morrer primeiro!
Fonte Internet
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
1-O LEÃO DA CANTAREIRA É DE TIRAGEM BIMESTRAL, CONTUDO, COMO O EDITOR ESTÁ ACUMULANDO O CARGO DE PRESIDENTE DO CLUBE HOUVE UM ATRASO NA EDIÇÃO DE JULHO/AGOSTO, O
PRÓPRIO EDITOR RESOLVEU AGREGAR NOTÍCIAS DE SETEMBRO E OUTUBRO.
2- UMA PARTE DESTA EDIÇÃO FOI IMPRESSA ANTES DA REVISÃO, PORTANTO, EXISTEM FALHAS E
ERROS NÃO DETECTADOS.

BOLETINS RECEBIDOS VIA
CORREIO
DLA 03* CENTRO-AVANTE, Lions Clube de Recife - Centro,José Aristóteles Falcão de Araujo, jan/
fev/2018** DLA 04*O DENTE DO LEÃO, Lions Clube
de Fortaleza-Tiradentes, Epifanio Menezes de Oliveira,
jan,fev.mar e abr/2018**DLB 01*LEÃO BOTUCUDO,
Lions Clube de Botucatu, Gregorio Fazzio Neto, jan/
fev/mar/2018**O LEÃO DO OESTE PAULISTA, Lions
Clube de Presidente Venceslau, Sergio Bueno, mar/
abr/2018**DLC 01*O LEÃO COMPRIDO, Lions Club
e do RJ - Rio Comprido,Armênio Santiago Cardoso,
mar a abr e mai a jun/18**DLC 03*TRAÇO DE UNIÃO
,Lions Clube de Piracicaba - Centro,Del m Sergio
Freire da Rocha, nov a fev/2018**DLC 06*A VOZ DO
LEÃO ,Lions Clube de Rib.Preto-Centro, João Rodini
Luiz, jan a mar/2018**DLC 08*O LEÃO DE MARIA
CHICA, Lions Clube de Penápolis, Antonio José Paro,
mar,abr,mai de 2018**DML C*THE LION DMLC, Distrito Múltiplo LC, Denise Rodrigues, set/out/2017

BOLETINS RECEBIDOS VIA
INTERNET
DLA 03 * CENTRO-AVANTE, Lions Clube de RecifeCentro, José Aristóteles Falcão Araújo, 07/08-2019**
DLB 01* Lions Clube de Naviraí, Ivair Ximenes**DLC
01* Leão em Bom Sucesso, Lions Clube do Rio de
Janeiro – Bom Sucesso * DLC 12, Leão do Vale, Lions
Clube de João Monlevade – Centro Maria Helena, 08;09
e 10- 2019

CRIAÇÃO DO CONCURSO
NACIONAL DE BOLETINS
Nome com que foi batizado o nosso atual
CONCURSO NACIONAL DE PUBLICAÇÕES
LEONÍSTICAS – CNPL, NA SUA FUNDAÇÃO
PELO NOSSO COIRMÃO, LIONS CLUBE DE
LORENA EM 07 DE AGOSTO DE 1974. Resolvi
escrever esta matéria, para dar conhecimento aos
nossos novos editores, que com toda a certeza
não sabiam como se iniciou este nosso concurso
que agora atinge sua 46ª Edição. Fundado e Conduzido com êxito na sua primeira edição, tinha
32 concorrentes e cujo primeiro ganhador foi o
Lions Clube de São Bernardo do Campo-Riacho
Grande com o Boletim URRO DO RICACHO.
A brilhante iniciativa do CL Rubem Botelho
Guimarães, prosperou de tal forma, com grande
êxito, que perdura por estes 46 anos, estabelecendo um sadio intercâmbio de boletins, atingindo todo o território nacional. Ao conseguir
conquistar o primeiro lugar no XV concurso,
minha maior satisfação foi, naquele feito, ter participado com um boletim de tiragem bimestral,
onde até então, segundo me consta, conseguiam
ganhar os concorrentes de tiragem mensal,
porque a pontuação para estes é bem maior do
que aos demais. Bem, deixando o nosso O LEÃO
DA CANTAREIRA de lado, vamos continuar
esta história até chegarmos à criação do atual ao
ENEPL, que continuarei na próxima edição .

EMPRÉSTIMO DE DUAS CADEIRAS DE RODAS A PESSOAS IDOSAS E CARENTES
Entregamos aos Srs. Ewerton Augusto do Nascimento e à sua irmã Kelly, no dia 22/10/2109, como empréstimo por tempo
indeterminado, uma cadeira de rodas que será usada pelo pai Srs. José Augusto do Nascimento de 81 anos, acometido por Mal
de Parkinson, impossibilitado de se locomover, uma vez que a família carente não conta com recursos para aquisição da referida
cadeira.
Entregamos ao Sr. João Alexsander Gonçalves Nunes, como empréstimo por tempo indeterminado, uma cadeira de rodas que
será usada pelo Sr. Donizal Joaquim da Silva que se encontra com problemas cardíacos e nefrológicos e impedido de car de pé e
de se locomover. O Sr. Alexsander cou responsável pela devolução da cadeira quando não for mais necessária.
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