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MENSAGEM DO
PRESIDENTE

As festas de ﬁm de Ano se aproximam. O comercio lança suas ofertas por toda a mídia. Uma euforia, um correcorre contamina a todos. As confraternizações se sucedem por toda parte, nas famílias, nas empresas. O Governo
tenta aprovar a reforma da Previdência, garan ndo que sem ela não há solução para as contas governamentais.
No panorama internacional em vez de ouvirmos mensagens de paz, chegam no cias de novos conﬂitos, em
várias partes de nosso pequeno planeta. Nós dos Lions Clubes trabalhamos pelos nossos planos de “servir”.
Enfrentamos os desaﬁos de crescer em número de sócios, como atrair novos sócios, qual seriam as soluções para
o “déﬁcit” de novos talentos, como deixarmos de pensar no “meu problema” e encararmos os “nossos”. Quais
serviços poderemos programar. Está na hora de volvermos nossos olhares para tantos que sofrem pela miséria,
pelo desemprego, e principalmente pela falta de esperança. Vamos contemplar a mensagem de amor que nos
chega pelo nascimento de um menino há mais de 2000 anos atrás, para o bem da humanidade. Boas Festas!
CL Afune Jorge

ENaDregião
I Tnorte
O daRMetrópole
I A L

Em 27 de setembro de 2018, o Lions Clube de
SP-Tremembé estará completando 50 anos
de existência e juntamente com o Clube,
este editor, único fundador ainda a vo, obviamente,
completa também 50 anos de vida leonís ca. Como o
editorial de um jornal deve expressar o pensamento do
editor, pretendo, sem falsa modés a, contar pequena
parte da história que vivi nestes 50 anos de leonismo,
que nada mais é do que a história do Clube. Escrevo
este bole m há 47 anos, poucas vezes falei de minha
pessoa, de minhas realizações no bairro onde vivo há
67 anos. Chegando aos 86 anos de idade, me permito,
neste editorial, com a licença de meus leitores, contar
a minha pequena história se que confunde, em parte,
com a grande história do nosso Lions Clube e do nosso
bairro de Tremembé. Bem, vou começar pela estrada
de ferro Cantareira que foi construída para transportar
material até o Parque da Cantareira, onde se construiu
a captação, tratamento e distribuição de água potável
para a zona norte de São Paulo. É evidente que não
ﬁz parte desta história porque ela começou em 1890,
juntamente com começo da urbanização do Tremembé.
Mais tarde foi construído o ramal para atender a base
Aérea de Cumbica, o qual passava pelo Jaçanã, bairro
que ﬁcou marcado pela música “trem das onze” do
admirável Sambista Adoniran Barbosa. Já exis am: o
Parque Estadual Alberto löfgren também chamado Horto
Florestal; A Igreja de São Pedro de Tremembé; o Grupo
Escolar Arnaldo Barreto, hoje Colégio Estadual Arnaldo
Barreto. Passamos a contar a história das boiadas que
eram tocadas pela SP 8, Rodovia Estadual, cuja parte

inicial, hoje Av. Cel. Sezefredo Fagundes, par a da
Av. Tucuruvi em direção norte do Estado: A baia,
Bragança, Serra Negra e região. As boiadas que eram
conduzidas por essa estrada,passavam pelas Ruas de
Tremembé em direção aos abatedouros da Lapa. Até há
pouco tempo, a Rua Ten. Júlio Prado Neves por onde
as boiadas também passavam era conhecida como
estrada ou corredor da invernada. Algum tempo depois,
fundamos o Lions Clube de São Paulo Tremembé. Eu
e mais 21 Companheiros cuja foto consta da página
inicial do site www.lionssptremembe.com.br. Fomos
considerados fundadores, dos quais eu, como já disse,
sou o único associado a vo remanescente. A par r
de então começamos a trabalhar a vamente para o
desenvolvimento do bairro, dando apoio às escolas, na
época, muito mal amparadas pelos Estado e Município,
fornecendo material escolar, uniformes, agasalhos
e calçados para os alunos mais carentes. Fizemos
dezenas de feiras de saúde encaminhando as pessoas
doentes para os postos de saúde. Reivindicações
de serviços públicos precários no bairro, tais como
alargamento e iluminação das Avs. Nova Cantareira,
Maria Amália Lopes de Azevedo, Senador Ermírio
de Moraes, entre outras. Transformação do bairro
em Zona 1, estritamente residencial. Construimos a
primeira Base de Segurança da região norte de São
Paulo no Tremembé. Dezenas de desﬁles da Semana
da Patria no Bairro, Hasteamento das Bandeiras no
dia da Bandeira até este ano. Tudo isso proporcionado
por nossas gestões no Lions de SP-Tremembé. Esta
foi uma pequena parte de nossas contribuições para
o nosso querido bairro de Tremembé da Cantareira.
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DIRIGENTES DO AL 2017/2018
IP - Dr. Naresh Aggarwal
Delhi, India/Navita
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Ilinois - 60523-8842 - USA
Tel 00xx630 571 8890
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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.Dom 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.

FUNDAÇÃO LIONS DLC-2

CNPJ 46.550.927/0001-04
Rua Botucatú, 979
Vila Clementino-SP
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CL Francisco Barbosa do
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Presidente - CL Pedro Liguori (repetindo
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 Lucizan
Dir.de Assoc. - CL Aﬁune Jorge
Vice- Pres.Assoc. CL Getúlio F. Rodrigues
Dirs.Vogais p/1 ano: CCLL Zélia Furlan de Faria,

CL ,Reynaldo U.Lopes Alves
CL Caetano Galdi Neto(15/01) Diretores Vogais p/2 anos: CL Assad Mohamad Taha e
CaL Nanci Toniolo Galdi
CaL Rita de Cássia Furlan de Faria Pereira
(30/05)
Lions Clube de SP-Casa Verde
EXPEDIENTE DO BOLETIM
COORDENADOR. DA DIVISÃO E-1
O LEÃO DA CANTAREIRA
CL Júlio de Oliveira Miguel
(14/07)
Editor: CL Aﬁune Jorge
Conj. Dom. Fátima Regina de
Endereço: Rua Eduardo, 345 – Ant. 232
S. Miguel(24/12)
Bairro de Tremembé – São Paulo SP
Lions C. de SP-Santana
CEP 02371-010 – Tel. 0xx11 2203 0660
COORDENADOR DA REGIÃO E

CLUBES DA DIVISÃO E-1

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
Dom Miriam Pastorelli Liguori
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.

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

NOVEMBRO
30 – AC da CaL Maria Regina e Sr.
Daniel Bazan
DEZEMBRO
12 – AC do CL Armando Benetollo
e Dom M. Antonieta
30 – CL Silvonei Amaro
ÍNDICE
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boletim- Aniversários, Declarações e Indice .
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Pg.5 - Comemorações do aniversário do Bairro
Pg.6 - 2ªReunião do CD-DLC 2 - Meio Ambiente -Instrução Leonística
Pg.7- Educação - Re exões para o Natal
Pg.8 - Humor e Boletins recebidos
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ATIVIDADES DO CLUBE
CAMPANHA DE PREVENÇÃO E TRATAMENTE DO DIABETES
Neste novembro, mais precisamente no dia 10, o Lions SP-Tremembé, comemorou o 127º aniversário
de existência do bairro que surgiu no ano de 1890. Para festejarmos este aniversário, o clube, como
prestador de serviços que é, fez no dia 18, das 8:00 às 13:00 h, uma jornada de testes de diabetes, com a
parceria da Escola Técnica Frei Galvão e o Supermercados SONDA da Av. Maria Amália Lopes de Azevedo
nº 1251. Ressaltamos que o 14/11, foi marcado como dia mundial de prevenção e combate da doença
que acomete 1,5 milhão de pessoas no mundo por ano. Na ocasião foram subme das ao teste 320
pessoas. As que estavam com porcentual alto de glicemia foram orientadas a procurarem seus respec vos
médicos e/ou as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da região.

A FESTA DAS CRIANÇAS DO PROJETO CIDADANIA AO ALCANCE DE TODOS
A 2ªCia do 43º BPM-M realizou a Festa de integração com o Projeto Cidadania ao Alcance de
todos com o apoio total da Cia que forneceu todos os ingredientes e organizou a festa.
Foi realizada, também, na Rua em frente à sala do Projeto a festa de Natal para as crianças, no
dia 17 de dezembro com o apoio da 2ª Cia do 43º BPM-M, da Pedreira Cantareira e de alguns
Colaboradores. Foram distribuídos muitos brinquedos, doces e guloseimas natalinas. Como
sempre a Senhora Carminha, comandou as ações junto com os membros da PM, e do Lions
Clube, através do CL Getúlio Fernandez Rodrigues.
Pagamento do aluguel da sala do Projeto Cidadania ao
Alcancede Todos, no valor de R$300,00-nov/dez/17
Aulas diárias de reforço para as crianças do Projeto Cidadania ao Alcance de Todos no valor de
R$ 3.250,00, lecionadas por CCaLL do Lions. durante
novembro. Todas as crianças foram aprovadas
TOTAL DAS DOAÇÕES NO PERÍODO
R$ 3.830,00.

MELVIN JONES
FUNDADOR DO
LEONISMO
HÁ
CEM ANOS
1917

Foi feita pesagem das crianças da Pastoral da
Criança todos os domingos de novembro e
dezembro de 2017, na sala do Projeto.
Despesas com alimento para crianças do mesmo Projeto no valor de R$280,00 - no período nov/dez17
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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Dr. Jorge B. A une
- Pneumologista
UFA... MAIS VIROSES A VISTA!

S A ÚD E

Tem sido tema desta coluna, uma série de doenças causadas por vários vírus. Alguns novos, vindos de
con nentes distantes como os da Zika e Chikungunya. Outros já conhecidos, que vão e voltam, como dengue.
Mas, há dois vírus que há muito estavam, de certa forma, controlados e que voltaram a dar o ar de sua graça no Brasil.
São os vírus da febre amarela e o da hepa te A.
Sobre a febre amarela, já escrevi em fevereiro e novembro de 2017. A novidade é que o vírus, de existência quase que
exclusivamente silvestre, em função da natureza dos seus vetores, aproxima-se , cada vez mais, das regiões urbanas,
par cularmente nas regiões do Estado de São Paulo e outros estados, adjacentes à Mata Atlân ca, como escrevi na coluna de
novembro de 2017.
Nós, moradores dos bairros da Zona Norte de São Paulo, estamos entre as populações de maior risco. A entrada da febre
amarela nas cidades é fenômeno que desde 1942 não se via no Brasil. Mas, com a possibilidade de transmissão através do Aedes
(que pode se contaminar picando os macacos e humanos portadores do vírus), esta ocorrência está prestes a se concre zar.
Para evitar maiores estragos, vacinação ampla da população (ainda que fracionada porque não há vacinas suﬁcientes) e combate
insistente aos criadouros dos mosquitos, são fundamentais. Para que não tenhamos a febre amarela urbana, que é igualzinha à
silvestre, mas com poder de disseminação muito maior, em função da proximidade das pessoas nas cidades.
Bom, sobre a febre amarela, basta assis r a algum jornal das TVs abertas, ou ouvi-los nas boas rádios e ainda na internet, que
teremos informações razoavelmente conﬁáveis sobre ela.
Mas, surpresa do verão do sudeste brasileiro é o ressurgimento da Hepa te A. O Rio de Janeiro tem, neste ano, mais de 70 casos
conﬁrmados de Hepa te A, enquanto que em todo 2017, foram apenas 119.
Hepa tes virais são doenças infecciosas que causam uma inﬂamação no gado, determinadas por cinco vírus diferentes, dos
quais A, B e C são os mais comuns. Clinicamente as hepa tes são muito semelhantes: olhos e pele amarelos, urina escura e fezes
claras. Pode haver febre, náuseas, vômitos e dores abdominais e musculares. Nas crianças os sintomas são brandos, podendo
simular uma gripe.
O que diferencia os vários pos da doença são a forma de transmissão e seu prognós co. A transmissão da A acontece pela via
feco oral, ou seja, o paciente elimina os vírus pelas fezes que podem contaminar alimento, água ou as mãos. Aí, os indivíduos
sadios podem ingerir o vírus quando comem alimentos ou água contaminados pelas fezes ou manipulados por mãos, digamos,
não muito limpas...
As crianças são tão infectantes quanto os adultos pois, mesmo que com poucos sintomas, também eliminam os vírus pelas fezes
Em condições de higiene baixa ou de ausência de saneamento básico adequado, portanto, esta possibilidade aumenta muito.
O surto no Rio de Janeiro acontece na comunidade do Vidigal, favela que, como todas as outras, apresenta exatamente este
ambiente propício. Lá, foram isoladas amostras de água contaminada de bicas da comunidade e, até, de garrafões de água
vendida como “mineral”.
São Paulo também apresentou, em 2017, um surto de hepa te A, com caracterís cas um pouco diferentes do surto carioca.
Aqui, os indivíduos que apresentam os quadros de hepa te, na sua maioria são homens que fazem sexo com homens, em função
de prá cas sexuais em que há contato da boca com o anus ou com o pênis após relação anal sem preserva vo. O aumento dos
casos foi de quase 1000% em relação a 2016. Ah... países europeus, nos úl mos anos, também veram aumento nos índices de
hepa te A. Do modelo de transmissão paulistano...
Faltou falar do prognós co. A hepa te A é a mais branda de todas, não levando, ao contrário da B e da C, a doença crônica do
gado. Entretanto pode, em alguns, felizmente, poucos casos, causar o que chamamos de hepa te fulminante em que o gado é
destruído rapidamente e o portador só sobrevive se subme do a um transplante hepá co.
Na maioria dos casos, os sintomas duram cerca de dois meses e a cura é completa, com imunidade para o resto da vida.
Não há tratamento. A proteção é feita com a vacina, dada em dose única e que, desde 2015 faz parte do calendário de vacinação
do Ministério da Saúde.
Por ora, chega de viroses. Mas ﬁcam novamente os alertas: vacina e medidas para impedir a proliferação de mosquitos, para a
proteção contra a febre amarela. E, higiene (enquanto o saneamento básico não chega para todos), com sexo seguro, para evitar
a hepa te A.
Excelente (e saudável) verão a todos
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127º ANIVERSÁRIO DO BAIRRO DE TREMEMBÉ
MISSA DO ANIVERS[ÁRIO DO BAIRRO

Nas comemorações do 127º Aniversário do bairro
de Tremembé, o Lions solicitou ao Padre Edmilson
da Silva a celebração de Missa em Ação de Graça
pelo evento, a qual foi realizada no dia 11/11, às
17:00 h, na Paróquia de São Pedro de Tremembé.
À Missa, bastante concorrida, compareceram
alguns Companheiros de nosso Lions Clube. O
Padre Edmilson salientou as qualidades do Bairro
de Tremembé, por suas excelentes condições
ambientais, de clima ameno e habitado por uma
população bastante pacíﬁca e trabalhadora.

DIA DA BANDEIRA
Apesar de o dia da bandeira ter ocorrido, neste
ano,num domingo, não deixamos de comemora-lo.
Assim é que às 12:00 h do dia 19/11, na Praça Da.
Mariquinha Sciascia, com a presença do cabo Lima
e mais dois soldados componentes da Base da Policia Militar, ﬁzemos ao som do hino nacional, o
hasteamento dos símbolos de nossos, país, estado e lions clube. A solenidade cívica foi acompanhada por Companheiros do Lions SP-Tremembé
e alguns cidadãos que estavam presentes na praça

SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO EM TREMEMBÉ
PARA HOMENAGEAR PERSONALIDADES QUE MUITO FIZERAM PELO
BAIRRO.
Ainda durante as comemorações do 127º aniversário
de Tremembé, a Câmara Municipal de São Paulo, sob a
presidência do Vereador Milton Leite, por inicia va do
Vereador Conte Lopes e sob a organização do Prefeito
Regional de Jaçanã/Tremembé, Alexandre Pires,

realizou uma Sessão Solene na Rua Maria Amália Lopes de
Azevedo, 399, para comemorar o evento e homenagear
algumas personalidades que muito ﬁzeram para o
desenvolvimento do bairro. Dentre os homenageados,
constaram o Dr. Hélio Begliomini, diretor do IMUVI e
Presidente do Rotary Club de SP-Tremembé, a Prof. Celina
Faro Caperaviczus, uma das criadoras do ensino municipal
no bairro, o Companheiro Pedro Liguori, atual Presidente
do Lions Clube de SP-Tremembé, a Senhora Maria Cris na
Ielo Belo, outra incansável lutadora pelas causas do bairro.
Foi homenageado, Também, este modesto cidadão Aﬁune
Jorge, que vive em Tremembé há 67 anos brigando também
pelas reivindicações da população da região, entre muitas
outras personalidades merecedoras das homenagens. Foi
realmente uma solenidade importante para o bairro de
Tremembé, muitas vezes esquecido pelas autoridades do
município, talves pelo fato de estar na periferia da maior
Metrópole Sulamericana, orgulho do povo brasileiro.
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SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DO DISTRITO LC2
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, apresentação de moções: 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
COLETOR TRONCO NO BAIRRO DE
TREMEMBÉ
Depois de mais de 40(quarenta) anos e
inúmeras e insistentes reclamações junto
à SABESP, por parte de nosso Lions Clube,
estão fazendo o coletor tronco dos esgotos
do bairro de Tremembé. Como nos referimos
em várias edições de O Leão da Cantareira,
em 1990, o governo do Estado de São Paulo
construiu no bairro a coleta residencial
de esgotos. Entretanto, como ainda não
exis a na região a estação de tratamento
e também não havia o coletor troco, os
esgotos coletados das residências e dos
estabelecimentos comerciais e industriais
nham como des no as galerias pluviais do
bairro, tendo como ﬁnal óbvio, os córregos
e riachos da região, poluindo-os totalmente.
Poucos anos depois, foi construída a estação

de tratamento do Parque Novo Mundo que
era pouco u lizada, permanecendo ociosa
por muitos anos. Agora, mais precisamente
em ﬁns do ano 2016, felizmente, iniciou-se
a construção do tronco coletor para levar os
dejetos até a acima referida estação. Assim,
nos parece que o problema da poluição
destes cursos d’água, córrego Tremembé e
seus numerosos aﬂuentes vai ﬁnalmente ser
resolvido. Como todos os córregos e riachos
da região desaguam no Cabuçú e este por sua
vez no Tietê, uma grande carga de esgotos,
agora tratada, vai aliviar a poluição desse
importante rio que cruza a cidade de São
Paulo, possibilitando até a sua navegabilidade.
Assim, não só o Tremembé, mas também o
Jaçanã e parte de Guarulhos estarão livres
da poluição gerada pelo volumoso esgoto
gerado por esta parte de nossa metrópole.

INSTRUÇÃO LEONÍSTICA
TERCEIRO ITEM DOS PROPÓSITOS DOS LIONS CLUBES, “INTERESSAR-SE ATIVAMENTE PELO BEM-ESTAR
CÍVICO, SOCIAL E MORAL DA COMUNIDADE. ”
Par ndo da suposição de que estes princípios básicos adotados obrigatoriamente pelos associados
dos Lions Clubes, já estejam em uso por grande parte de membros de nossas comunidades, nada
mais oportuno do que o Lions fazer com que os próprios associados par cipem dos diversos grupos,
mostrando-lhes o comportamento desejável diante de aspectos como: cívico, comemorando os dias da
Independências da Bandeira, entre outros, para incu r na mente de nossa população o amor à pátria
através da cultura, com o maior respeito, dos principais símbolos e valores nacionais, comportamentos
que fazem dos cidadãos verdadeiros patriotas, capazes de defender com orgulho nosso torrão natal;
social, promovendo o congraçamento dos membros das comunidades, envolvendo-os num convívio
sadio e solidário em torno de obje vos comuns que beneﬁciem a todos de forma honesta e justa; e
moral, buscando, principalmente, o melhor comportamento é co, onde o respeito pelo próximo seja
a diretriz máxima representada pelo uso unicamente da verdade, ainda que ela possa doer a quem
não a use. A associação leonís ca sobrevive através dos tempos (mais de um século de existência)
harmoniosamente, porque adota entre outros, estes princípios que descrevi de forma bastante sucinta,
como instrução leonís ca desta edição.
CL Aﬁune Jorge
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PESQUISAS DO CL JOSÉ MACIEL DE FARIA SOBRE
AS DEFICIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO NO BRASIL
Da evasão e do abandono escolar no Brasil
Conforme recente publicação do Portal de no cias – G1,
o número de matrículas no Ensino Fundamental e no
Ensino Médio caiu em relação a 2016, segundo o Censo
Escolar da Educação Básica para o ano de 2017. No Ensino
Fundamental (1º ao 9º ano) dos colégios públicos a queda
foi de 17%, num total de 364.474. No Ensino Médio, o
percentual foi de 2,9% e somou 196.247 matrículas a
menos. Nas creches e pré-escolas houve acréscimo de
procura.Segundo dados divulgados pelo Ins tuto Brasileiro
de Geograﬁa e Esta s cas (IBGE), 19,7% das pessoas
não estão no sistema educacional por falta de interesse,
conforme demonstrou a Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Con nua (Pnad Con nua), para o ano de
2016. Por sua vez, o Conselho Nacional de Educação - CNE
declarou que cerca de 24,8 milhões das pessoas de 14 a
29 anos, ou seja, 48% da população nesta faixa etária não
frequentavam a escola ou não haviam passado por todo
o ciclo educacional, até a conclusão do ensino superior. É
uma taxa signiﬁca va, segundo o presidente da en dade.
O mo vo principal para o afastamento das salas de aula
foi o trabalho, citado por 41% dos jovens. A segunda
causa evidenciada foi a atra vidade, um dos principais
desaﬁos da educação brasileira. Um estudo feito pela
plataforma GESTA - Galeria de Estudos e Avaliação de
Inicia vas Públicas, que trata do “Engajamento Escolar”,
publicado em setembro de 2017, elencou outros mo vos
além dos evidenciados, que contribuíram e contribuem
para o aumento dos índices de evasão e abandono
escolar. Segundo a en dade muitos problemas impactam
diretamente a oferta e o acesso à educação desde a falta
de escolas, vagas e a diﬁculdade com os transportes, este,
fatores determinantes e absolutamente decisivos para os
jovens em comunidades rurais e urbanas isoladas.
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Além do trabalho e a atra vidade da escola, outras
questões segundo os estudos apontados inﬂuenciam
a evasão e o abandono escolar, tais como: drogas e
envolvimento em a vidades ilegais com grande apelo
entre os jovens, deses mulando o engajamento escolar.
A pobreza extrema pode barrar o acesso dos jovens às
condições necessárias para um bom aproveitamento
na escola, sendo causa determinante para o aumento
do índice de evasão e abandono escolar. A violência
pra cada na escola, ou em suas redondezas e no
ambiente familiar, podem gerar sérias consequências
sicas e psicológicas comprometendo o aprendizado
e a frequência escolar. Outro fator a ser considerado
é o déﬁcit de aprendizagem. Segundo a pesquisa um
dos mais importantes fatores de desengajamento dos
jovens, seguido pelo déﬁcit de aprendizado acumulado
ao longo da vida, tendendo a ser maior na adolescência,
principalmente na transição entre o Ensino Fundamental
para o Ensino Médio. A qualidade da educação é outro
fator preponderante que decorre da baixa qualidade
dos serviços educacionais, levando a conclusão por
parte dos jovens de que há queda na efe vidade e
no retorno esperado ao inves r tempo nesse serviço.
Outras questões igualmente relevantes e mencionadas
na plataforma têm relação com o clima escolar, que
devia mo var e incen var a permanência dos jovens
na escola. Por derradeiro, a percepção equivocada da
real importância da escola e da educação pelos alunos
ou seus familiares, seja resultado de uma deﬁciência da
própria escola ou de seus professores em comunicar a
u lidade da educação, acaba por incen var a evasão e o
abandono escolar, com grave prejuízo para a cidadania
que é o conjunto de direitos e deveres civis, polí cos e
sociais que cada cidadão deve exercer.
José Maciel de Faria
é professor, advogado e artista plástico.
Faz parte do Lions Clube Tremembé desde fevereiro de 1986

Reﬂexões para o NATAL
Todos sabem que ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de inﬂuência para os demais. Nossos
atos possuem linguagem posi va. Nossas palavras atuam à distância. Achamo-nos magne camente
associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que
espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Q u a n t o s
de nossos gestos insigniﬁcantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções. Quantas frases,
aparentemente inexpressivas, arrojadas da nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos!A cada dia,
emi mos sugestões para o bem ou para o mal.Dirigentes arrastam dirigidos. Pessoas simples inspiram
administradores.Qual o caminho que a nossa a tude está indicando? Na sua Primeira Epístola aos
Corin os, no capítulo 5, versículo 6, o apóstolo Paulo indaga: “Não sabeis que um pouco de fermento
leveda a massa toda?”Um pouco de fermento leveda a massa toda.Diﬁcilmente dispomos de recursos
para analisar a extensão da nossa inﬂuência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial.Devemos
nos acautelar, por isso, com o alimento invisível que fornecemos às vidas que nos rodeiam.Desdobra-se o
des no em correntes de ﬂuxo e reﬂuxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa a vidade, amanhã
voltarão ao centro dessa mesma a vidade.aos nossos queridos amigos,um Santo Natal e um Ano Novo
cheio de esperanças.
CaL Nadir e CL Andriani
Com meus agradecimentos e licença dos CCLL Nadir e Andriani, faço também minha a magniﬁca
mensagem que eles nos enviaram. Um grande abraço do Amigo e CL Aﬁu ne.
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RIR... AINDA É O MELHOR REMÉDIO!
CL josé Maciel de Faria

Fonte: internet.

A TRISTEZA DO PINÓQUIO
A Tristeza do Pinóquio
A Branca de Neve, a Fera e o Pinóquio
encontraram-se na ﬂoresta.
- Sou a mais linda do mundo!!! Diz a Branca de Neve.
- Sou o mais feio do mundo!!! Diz a fera!!!
- Sou o maior mentiroso do mundo!!! Diz o Pinóquio.
Eles entram por uma grande caverna, para falar com o
Sábio, dono do espelho mágico.
A branca de Neve entra e sai toda feliz:
- Sou mesmo a mais linda do mundo!!!
A Fera entra e sai sorridente, toda satisfeita:
- Sou o mais feio do mundo, viva!!!
O Pinóquio entra, mas sai enfurecido... e pergunta:
- PQP!!! Quem é esse tal de “LULA”...?

DECLARAÇÃO DE GUERRA.
Um deputado subiu na tribuna e começou a discursar:
A Alemanha perdeu a guerra e hoje é uma potência. O Japão
perdeu a guerra e hoje é um exemplo de desenvolvimento.
Vejam Israel, foi dominado se libertou e prosperou tão rápido
como um avião. Minha proposta é que devemos declarar
imediatamente guerra aos EUA. Se a gente perder,
DEDUÇÃO
em menos de 10 anos seremos uma potência mundial.
A professora dava aula explicando aos garotos o signiﬁcado da Nesse momento alguém levantou o braço, aparteando:
palavra “dedução”. Em seguida ela perguntou a um aluno:
- E se a gente ganhar...?
— Fabinho! Dê um exemplo de dedução.
— Ontem quando eu cheguei em casa, apenas a Ferrari do meu Esta é do CL Silvonei
pai estava na garagem, então deduzi que ele tinha ido trabalhar Um esgrimista francês, um alemão e um brasileiro
de Mercedes.
estão disputando para ver quem é o melhor. O francês
— Muito bem Fabinho. Agora você Paulinho, dê um exemplo saca o orete:Vou mostrar a vocês. Ele mira uma mosde dedução.
ca que está¡ zumbindo e, com um golpe da lâmina, a
— Professora, eu também cheguei em casa ontem e vi o Fusca
mosca cai no chão cortada ao meio. O alemâo sorri.
do papai na garagem, então eu deduzi que foi trabalhar de
Mira outra mosca e, com dois gopes, ela cai no chão
ônibus.
— Muito bem Paulinho. Agora você Joãozinho, dê outro
sem as asas. Agora é a vez do brasileiro. Erguendo o
exemplo de dedução.
orete, ele dá¡ três golpes na mosca, que rodopia e voa
— Professora, ontem quando cheguei em casa vi minha vó
para longe, intacta. Os
entrando no banheiro com o jornal embaixo do braço. Então
outros riem, mas o brasileiro ergue as mãos, a rmandeduzi que ela ia cagar, porque ela não sabe ler!

do, esta nunca mais procriará.

BOLETINS RECEBIDOS VIA CORREIO
DLA 03*CENTRO-AVANTE, Lions Clube de Recife - Centro, José Aristóteles Falcão de Araujo, 09/10-2017* DLA 04*O LEÃO
ACADÊMICO, Academia Leonís ca de Cultura do Ceará- ALECCE, José Odmar de Lima, 7 a10/2017* O DENTE DO LEÃO, Lions Clube de
Fortaleza-Tiradentes, Epifanio Menezes de Oliveira, 08, 09/2017* DLB 01**O LEÃO DO OESTE PAULISTA, Lions Clube de Presidente
Venceslau, Sergio Bueno,09/10-17* O LEÃO VISÃO, Lions Clube de Pres.Venceslau-Visao, Maria Antônia Soares,07/08/09-2017*DLC
01** O CARIOCA, Lions Clube do RJ - Carioca, Ilza Yndra Bispo Prataviera, 07/08, 09/10-2017* O LEÃO COMPRIDO, Lions Club e do RJ
- Rio Comprid, Armênio San ago Cardoso, 9/10, 11/12/17*DLC 06**A VOZ DO LEÃO, Lions Clube de Rib.Preto-Centro, João Rodini
Luiz, 07 a 09/17*DLC 08**O LEÃO DE MARIA CHICA, Lions Clube de Penápolis, Antonio José Paro, 10- 11- 12-2017*DLC 12**O LEÃO
GARBOSO, Lions Clube de São João Nepomuceno, Edson Amado dos Santos, 7/8/9-2017*14Bis.Lions Clube de Santos Dumont, Edson
Teixeira/DM Almandina, 07/08/09-17* DLD 02**ABRINDO JANELAS, Lions C.de Venancio Aires-M.Jones, Audrei Evelin Frolio, 7/8/92017 e Talentos Literarios(por este, muito bem elaborado, agradeço a gen l dedicatória da CaL Audrei a quem retribuo os abraços).

BOLETINS RECEBIDOS VIA INTERNET
DLA* Bole m Fecomercio 12/17**DLA 02* Leão Capoeirista, Lions Clube de Salvador-Sudoeste, Dario Oliveira Lopes,
09/10-2017** DLA 03* Centro-Avante, Lions Clube de Recife – Centro, José A Falcão, 07/08, 09/10-2017** DLB 01*Bole m
do Lions de Navirai ,Ivair Ximenes Edição 17 de 2017**DLC 01*O Carioca, Lions Clube do RJ-Carioca, Ilza Yndra Bispo
Prataviera 07/08, 11/12-2017* O Leão em Bom Sucesso. Lions Clube do RJ-Bonsucesso, Arisa e Paulo Maurício 11/122017**DLC 06* O Leão de Brodowski, Lions Clube de Brodowski, Antônio Douglas Zapola, 12/2017**Franca Leonís ca,
Lions Clube de Franca-Centro, José Gomes Duba das Chagas, 09/10/2017**DLC 12**Liberdade em Destaque, Lions
clube de Ipa nga-Liberdade, Marluce dos Reis, 10/11/12-20717** Leão do Vale, Lions Clube de João MonlevadeCentro, Maria Helena da Silva Campos Cruz, 09/2017.
AGRADECEMOS A TODOS QUE NOS HONRARAM COM SUAS REMESSAS.

