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Caros amigas e amigos
Assumimos no mês de julho a Presidencia do Lions Clu-
be de S, Paulo – Tremembé para a gestão 2016- 2017. 
Permitam-me recordar meus passos no percurso que me conduzi-

ram até o cargo que ora assumo. Ingressei no movimento leonístico em Junho 
de 1986- sendo meu padrinho o amigo e companheiro Leão, Jordão Rodrigues 
de Freitas Jr., completando neste ano 30 anos de associado desse grande Clube. 
Nestes trinta anos participamos das realizações dos eventos em prol de nossa 
comunidade e também do empenho para termos uma sede. Com a participa-
ção da comunidade do bairro e esforços de nossos companheiros conseguimos 
a cessão pela prefeitura do terreno sito a R. Dr. José Vicente, 228. Após luta ár-
dua e com apoio de todos do bairro, edi  camos neste terreno o prédio que se 
tornou nossa sede. Este edifício sempre esteve colocado a disposição de nossa 
comunidade, onde se realizaram solenidades de formaturas de escolas da região, 
mutirões de saúde, atividades para a terceira idade tais como ginastica laboral, 
palestras sobre cuidados com a saúde, ensaios de coral, exposições  latélicas e de 
arte.  Também cedemos nossas dependências para o Tribunal Regional Eleitoral 
para treinamento das equipes de mesários que trabalhariam durante eleições e 
do Instituto Brasileiro de Geogra  a e Estatística durante levantamentos em nos-
sa região. O bairro era pequeno.  O Clube empenhou-se em postular melhorias 
quer nos transportes quer no sistema viário, como foi o alargamento da av. Nova 
Cantareira. A par disso destacamos os des  les da Semana da Pátria organiza-
dos pelo Lions, dos quais participavam os estudantes das escolas locais. Quan-
tas vocações não surgiram nesses jovens participantes? Também quero lembrar 
os grupos de escoteiros do bairro e que sempre nos apoiaram nesses eventos.
Quanto a ecologia e meio ambiente as preocupações com a coleta de 
esgotos, canalização do córrego Tremebé e prevenção de enchentes, fo-
ram e são objeto de ações junto aos poderes públicos.  A obra do Trecho 
Norte do rodo-anel  mereceu o nosso  mais amplo repudio pelo traça-
do escolhido pelo governo do Estado. Os danos ao meio ambiente já se 
fazem sentir além de colocar em risco a maior  oresta urbana respon-
sável pela manutenção de parte dos mananciais que compõem o Sis-
tema Cantareira, que prove 50% do abastecimento da grande S.Paulo.
Devo mencionar o clube de Mães Dirce Arnoni, que com o empenho de 
nossas esposas, agora denominadas Domadoras e Companheiras Leão, 
levavam as pessoas que dele participavam, semanalmente, ao lado de ati-
vidades artesanais e artísticas, conhecimentos sobre higiene e economia 
domestica. Nossa bandeira tem as Faces opostas de dois leões. Uma con-
templa as realizações que  zemos no passado, a outra  o que faremos no 
futuro. Após recordar nossa trajetória ao longo desses trinta anos, com 
nossos sucessos  e fracassos, vamos volver nossa fronte para a frente.
Lembrando -me de todas as realizações de tantos valorosos compa-
nheiros que me antecederam,  vejo a responsabilidade que recai sobre 
minha pessoa. Não pouparei também esforços para realizar e conduzir 
o nosso Clube para seu grande destino. Conto com o apoio de todos, 
companheiros e amigos, para atingirmos  nossos objetivos. Obrigado!
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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.
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Distribuição gratuíta

ANIVERSÁRIOS

DIRETORIA  PARA  A  GESTÃO   2016/2017

Presidente  - CL Pedro Liguori

Ex-Presidente Imediato- CL  Silvonei Amaro

1º.Vice-Pres.   - CL Getúlio Fernandes Rodrigues

2º.Vice-Pres.  - CL João Alexandre Gonçalves Nunes

 3°- Vice-Pres.   - CL José Maciel de Faria

1º Dir. Secr.     - CLArmando Benetollo

1° Dir. Tes.      - CL  Jean Braga

2° Dir. Tes.      -   

1° Dir. Social     - CaL Maria Regina Barros Pontes

2º Dir. Social     - CaL Camila Santos da Silva

Dir. Anim.          -  CL Rodrigo Felipe Lucizano

Dir.de Associados - CL Silvonei Amaro

Vice-pres.         -  CL  Getúlio Fernandez Rodrigues

Membro:            - CL A  une Jorge

Dirs.Vogais p/1 ano: CCLL  Zélia Furlan de Faria, Leontina C. Margari-
do,Reynaldo U.Lopes Alves

Diretores Vogais p/2 CLCamila Santos da Silva, Assad mohamad Taha e 
Rita de Cássia Furlan de Faria Pereira

2º V. Gov.: Oberlan R.Meneses
Conj. CaL Katia Maria      >>>

>>>Rua Aclamado, 50 - 02524-000
LC SP - Casa Verde
Tel.:11 3966 61/9 9568 6799
E-mail: oberla@ig.com.br

JULHO/16 
09 – Dom Miriam do CL Pedro Liguori
13 – Dom Simone do CL João Nunes
16 – AC da CaL Rita de Cássia/Luiz C.Pereira
23 – CL Getúlio Fernandez Rodrigues
AGOSTO
Sra. Anna Eliza D’adio Costi
12 – CL Pedro Liguori

NÓS SERVIMOS
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PALESTRA LEONÍSTICA

CL José Maciel de Faria ATIVIDADES DO CLUBE

DOAÇÕES
Para o Projeto Cidadania ao Alcance de Todos do Jar-
dim das Pedras:
Pagamento de 2 meses de aluguel da sala do projeto,
fornecimento de alimentos e lanches para as crianças 
atendidas no período, roupas e calçados, brinquedos di-
versos, jogos infantis, livros diversos, agasalhos para os 
alunos skatistas.
Para o Centro Espirita de Januária MG 
Roupas e calçados.
Para a Paróquia de Nossa Senhora de Aparecida da 
Vila Albertina: 
67 cxs. de  medicamentos
Para uma Pessoa necessitada:
Uma cadeira de rodas.
Trabalhos de preparação da XVII Feira de Saúde do 
Clube e Cartaz sobre a paz.
Cirurgia de Catarata
O Sr. Hélio Ferreira por nós encaminhado à Fundação 
Lions do DLC 02 pra cirurgia, já foi operado com su-
cesso.
Cirurgia de doença grave nos olhos
Encaminhamos também a jovem  ailane para cirur-
gia de doença grave ao Instituto Suel Abujamra

CARTAZ SOBRE A PAZ
O Concurso de Cartaz sobre a Paz é um Conclave In-
ternacional que incentiva as crianças de 11 a 13 anos 
a expressar com criatividade o signi  cado da paz, mais 
precisamente o que a paz signi  ca para elas. O tema 
do concurso 2016/2017, é “Uma Celebração da Paz”. 
O Concurso oferece a oportunidade aos estudantes 
de compartilhar as suas distintas imagens de paz com 
outras pessoas e assim nos tornamos mais toleran-
tes e adquirimos maior compreensão internacional. 
Já estamos dando andamento aos trabalhos junto às 
escolas cujos alunos vão participar do Concurso do 
Cartaz Sobre a Paz patrocinado pelos Lions Clubes 
de todo o mundo. Já estivemos em algumas escolas 
orientando as Professora indicadas para organizar o 
Concurso em sua escola. No Concurso do ano passa-
do, duas escolas foram premiadas no âmbito do Clube.

UMA LEMBRANÇA IMPORTANTE
O Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo 
LD, reunidos na XVII  Convenção realizada na cida-

de de Foz de Iguaçu, no Estado do Paraná, representando as as-
sociações dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul, manifestaram publicamente seu inconformismo com 
a situação presente em que os autointitulados movimentos so-
ciais afrontam escancaradamente as instituições constituídas, 
depredando os patrimônios públicos e privados, impedindo o 
direito de ir e vir das pessoas, provocando grande instabilidade 
de segurança à população e causando sérios danos à economia, 
na certeza da impunidade de seus atos em razão da inexistên-
cia de ações por quem de direito. Orientados pelos propósi-
tos do Movimento LeonÍstico de promover o bom governo, a 
paz e a boa cidadania e, também, interessar-se pelo bem-es-
tar cívico, cultural, social e moral da comunidade, rogou às 
autoridades governamentais competentes, ações enérgicas de 
proibição desses tipos de  manifestações, por entender que sua 
continuidade levará o país a situações con  ituosas mais sérias, 
que poderão levar até a lutas com derramamento de sangue 
entre irmãos brasileiros, com consequências imprevisíveis.
Tais atos atingem toda a população brasileira, em qualquer 
parte do país, e devem ser repudiados por todos os Com-
panheiros e Companheiras Leões, tendo em vista o  Có-
digo de ética, que prometemos cumprir: “Ter sempre pre-
sente meus deveres de cidadão para com minha localidade, 
meu estado e meu país, sendo-lhes constantemente leal em 
pensamento, palavras e obras, dedicando-lhes, desinteres-
sadamente, meu tempo, meu trabalho e meus recursos”.
O Papa Francisco, na Celebração do Dia Mundial da Paz re-
alizada no dia 1 de Janeiro de 2016, entre outras a  rmações, 
disse: “Variadas são as razões para crer na capacidade que a 
humanidade tem de agir, conjunta e solidariamente, reco-
nhecendo a própria interligação e interdependência e ten-
do a peito os membros mais frágeis e a salvaguarda do bem 
comum. Esta atitude de solidária corresponsabilidade está 
na raiz da vocação fundamental à fraternidade e à vida co-
mum. A dignidade e as relações interpessoais constituem-
nos como seres humanos, queridos por Deus à sua imagem 
e semelhança. Como criaturas dotadas de inalienável dig-
nidade, existimos relacionando-nos com os nossos irmãos 
e irmãs, pelos quais somos responsáveis e com os quais agi-
mos solidariamente. Fora desta relação, passaríamos a ser 
menos humanos. É por isso mesmo que a indiferença cons-
titui uma ameaça para a família humana. No limiar dum 
novo ano, quero convidar a todos para que reconheçam 
este fato a  m de se vencer a indiferença e conquistar a paz”.
No próximo mês de setembro será realizada na Cidade 
de Santos/SP, a I Reunião do Conselho de Governadores 
do DMLC – AL 2016/2017, nos dias 1,2 e 3, com a presen-
ça de aproximadamente 15.000 mil convencionais, e será 
um dos maiores encontros leonisticos do ano. Esperamos 
que o exemplo dos nossos companheiros, reunidos na Con-
venção de Foz do Iguaçu, seja seguido pelos nossos pares.    

EDUCAÇÃO
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ASSEMBLEIA CONJUNTA DE POSSE DOS LIONS CLUBES DE SP - TRE-
MEMBÉ, TUCURUVÍ E VILA  MARIA 

No dia 8/07/16, realizamos a AGO conjunta de transmissão de posse dos Lions Clubes de SP-Tremembé, Tucuruví 
e Vila Maria no Super Grill da Vila Maria. Presidida pelo CL Silvonei Amaro, então presidente da Divisão Norte 
D-1 e presidentes dos três clubes que terminam suas gestões e os que iniciarão seus mandatos e prestigiada pelos 
MJF João Carlos Belda, DG Cal Maria Luiza da Cunha Marques e seu cônjuge, MJF CL Roberto João Genta, 2º 
vice-governador CL Oberlan Ramos de Meneses e sua cônjuge CaL Katia Maria, com a presença dos CCL, CCaLL 
e Dom dos três Clubes e de diversos convidados, transcorreu em clima de sadio companheirismo, cumprindo com 
êxito, o seu objetivo, qual seja, de transmitir as posses dos presidentes dos respectivos Clubes. Cada presidente que 
transmitia a posse ao seu sucessor, em breves palavras, fazia um resumido relato de sua gestão, agradecia a cola-
boração dos Companheiros de seu Clube e passava a palavra a seu sucessor que por sua vez, apresentava resumi-
damente os seu programa para sua gestão que se iniciava e pedia em seguida, a cooperação de seus Companheiros 
para o cumprimento de se plano de gestão. Após o que ouvimos a oração da Companheira Maria Luiza da Cunha 
Marques, agradecendo a todos os Companheiros(as) presentes pela missão concluída, desejando aos novos presi-
dentes que cumprissem com êxitos suas respectivas missões. A seguir mostramos algumas senas de nossa Reunião.
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S   A  Ú  D  E 
Colaboração do Dr. 
Jorge Barros A  une 
- Pneumologista

DIABETES, UMA AMEAÇA SILENCIOSA -
CONTINUAÇÃO
Conforme prometido, nesta edição do Leão da Canta-
reira falaremos um pouco sobre o diagnóstico laborato-
rial, complicações e tratamento do Diabetes.  A glicose 
pode ser medida no sangue através de um exame sim-

ples. Considera-se, atualmente, a taxa normal de glicose no sangue entre 60 e 110 miligramas (mg) por decilitro (dL).  
Os seguintes valores apontam para alta probabilidade de presença de DM:
 a-Glicemia de jejum (8 horas) acima de 126 mg/dL;
 b-Glicemia colhida em qualquer momento, independente de jejum, acima de 200 mg/dL;
 c-Glicemia após 2 horas da ingestão de 75 gramas de glicose, acima de 200 mg/dL.
Em qualquer destas situações, o exame deve ser repetido e, se con  rmado o resultado, está feito o diagnóstico e o paciente 
deve começar seu tratamento.  Pessoas com glicemia de jejum entre 110 e 126 mg/dL e aqueles com glicemia entre 140 e 
200 mg/dL após teste de sobrecarga de glicose, devem ser acompanhadas de perto pois têm grande chance de desenvolver 
a doença e já devem começar dieta, exercícios físicos e, às vezes, medicamentos para prevenir o aparecimento do DM.  As 
complicações crônicas do DM acontecem principalmente sobre os pequenos vasos sanguíneos e os nervos. As alterações 
nos vasos sanguíneos vão, ao longo do tempo, causar perda de função em vários órgãos como o rim, os olhos, o cérebro e 
o coração. Isto implica em que, se não cuidado adequadamente, o paciente diabético pode ter insu  ciência renal, podendo 
chegar à diálise, cegueira, AVC e infarto do miocárdio. Além disso, a di  culdade de irrigação dos membros, principal-
mente os inferiores, pode levar até a amputações.   As alterações nervosas, em seu estágio avançado, levam a di  culdade 
de funcionamento de vários órgãos, como os do sistema de digestão, perda de sensibilidade nas extremidades do corpo e 
outras alterações.   Mas, não há motivo para pânico!   Nada disso acontece se o DM for bem controlado e, hoje, no Brasil, 
há totais condições de se conseguir isso.   O tratamento inclui, antes de mais nada, mudança nos hábitos de vida. Exercícios 
físicos melhoram a utilização periférica da glicose, através da diminuição da gordura abdominal, diminuindo os níveis gli-
cêmicos. Além disso, a atividade física estimula o surgimento de novos vasos sanguíneos, o que ajuda a compensar o dano 
ao sistema circulatório causado pela doença. Ainda, a cessação do tabagismo retira fator de risco adicional ao surgimento 
de complicações cardiocirculatórias. A alimentação balanceada e saudável, com restrição de açúcares e gorduras, auxilia 
o controle da doença e diminui também o risco de infarto e AVC.   O tratamento medicamentoso é feito, inicialmente, 
com comprimidos e, hoje, há vários deles que, associados às medidas que citei acima, controlam a maioria dos pacientes 
portadores de DM tipo 2 de forma muito satisfatória.   Se os comprimidos não são su  cientes para o controle, pode-se 
usar a insulina. Se antes havia apenas insulinas obtidas de animais, hoje existem as fabricadas por biotecnologia, mais pu-
ras, mais precisas e mais seguras. Há muitas formulações e tipos diferentes de insulina, que permitem manter os níveis de 
glicose dentro do recomendado.   Os portadores de DM tipo 1, em função da maior gravidade da doença, normalmente 
já iniciam seu tratamento com insulina.   Fundamental, ainda, é a chamada automonitoração da glicemia, que consiste 
na dosagem, pelo próprio paciente, dos seus níveis sanguíneos de glicose, através de  tas e aparelhos miniaturizados, que 
permitem saber como estão as taxas a qualquer momento do dia e instantaneamente. Isto facilita muito o controle da 
doença.   Muitas das medicações e aparelhos de medição de glicose, para alguns pacientes, são fornecidos gratuitamente 
pelo sistema público de saúde.   Não perca tempo! Os exames são simples e podem ser realizados em qualquer laboratório, 
com resultado no mesmo dia. Quanto mais precoce o diagnóstico, menos complicações haverá e o portador da doença 
poderá ter uma vida normal com muita qualidade.   Vale relembrar: o Lions Clube SP Tremembé realiza, periodicamen-
te, feiras de saúde em nossa região, quando, além de outras coisas mede, gratuitamente, a glicemia dos participantes.

Praticar a amizade como um  m e não como um meio. 
Sustentar que a verdadeira amizade não é o resultado 
de favores mutuamente prestados, dado que não requer 
retribuição, pois recebe benefícios com o mesmo espírito desinteres-
sado com que os dá.
Ter sempre presente meus deveres de cidadão para com minha loca-
lidade, meu Estado  meu País, sendo-lhes 
constantemente leal em pensamento, palavras e obras,
dedicando-lhes, desinteressadamente, meu tempo, meu
trabalho e meus recursos.
Ajudar ao próximo, consolando o a  ito, fortalecendo o débil e socor-
rendo o necessitado.
Ser comedido na crítica e generoso no elogio;
construir e não destruir.

CRIAR e incentivar o espírito de respeitosa considera-ção entre os povos do  mundo,  mediante o estudo dos problemas  das relações internacionais.INCENTIVAR o estudo e a prática de bom governo e da boa cidadania.INTERESSAR-SE ativamente pelo bem-estar cívico, social e moral da comunidade.MANTER os associados unidos pelos liames da  ami-zade, do  companheirismo e  da compreensão mútua.PROPORCIONAR condições favoráveis para a livre discussão de todos os assuntos de interesse público, somente excetuando os da  política partidária e do sec-tarismo religioso.ENCORAJAR a efi ciência e promover altos valores éticos no desempenho dos negócios e das profi ssões, uma vez que Clube algum poderá portar-se  de modo a atender  ao benefício pessoal de seus associados.MOTO : LIONSLiberdade,Iigualdade, Ordem, Nacionalismo e Serviço.
LEMA : NÓS SERVIMOS.

ALGUNS ITENS DO CÓDIGO DE ÉTICA 
DO LEÃOPROPÓSITOS DOS LIONS CLUBES

.
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OS LIONS SÃO CLUBES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HUMANITÁRIOS

XVII FEIRA DE SAÚDE DO LIONS CLUBE DE SÃO PAULO TREMEMBÉ
No dia 27 de agosto deste ano, organizamos e realizamos mais uma Feira de Saúde patrocinada por nossa Lions 
Clube. Desta feita foi na Escola Estadual Pref. Izac Silvério, situada na Rua Bitencourt Silva 218, na Vila Alberti-
na. Tivemos a colaboração de diversas Organizações, entre as principais, foram: a Diretora da Escola, Profª Edna 
Maciel Benedito que cedeu o prédio do estabelecimento para a realização da Feira; a  Inspetoria do Canil, a Su-
binspetoria de Jaçanã-Tremembé ambas da GCM, a primeira com uma bela apresentação dos cães adestrados e a 
segunda com guarnição que executou a segurança no recinto da Feira; a Academia Maria Amália, esta com uma 
bonita apresentação de Tae Kwon do; Escola de Enfermagem Frei Galvão dirigida pelo Prof. Meucci que junta-
mente com a professora Denise Saito  trouxe seis alunos da escola que executaram com perfeição os testes de dia-
betes e medição de pressão arterial; os Drs. Rochael Marques de Oliveira, Marcelo Augusto Mannis, Roberto de 
Blasio ,Samanta Pereira de Souza, Patrícia Alpionezza, Cirurgiões Dentistas,  zeram os procedimentos dentários 
com os pacientes que se apresentaram com muita abnegação e desprendimento;  os Companheiros Getúlio e Jean 
com os testes de acuidade visual, o Companheiro Maciel atendeu a diversa consultas jurídicas; o CL Rodrigo Felipe 
Lucizano Che  ou o Grupo Escoteiro Kayapó, os Companheiros Pedro Liguori, presidente do Clube, Maria Regi-
na Barros Pontes, Direto Social e seu conj. Daniel Bazan, A  une Jorge, Profª Denise Vice-diretora da Escola e a 
funcionaria Cida Cuidaram da infraestrutura, lanches e etc. Portanto caros leitores, este foi mais um serviço total-
mente gratuito prestado pelo Lions de SP-Tremembé junto a todos os beneméritos colaboradores acima citados. 

ODONTOLOGIA

INSCRIÇÕES

CONTINUA NA PG 7

ACUIDADE VISUAL P/COMPA-
NHEIROS GETÚLIO F.RODRI-
GUES E JEAN BRAGA

ACONSELHAMENTOS JURÍDI-
COS PELO COMPANHEIRO 

JOSÉ MACIEL DE FARIA



                         O   LEÃO DA  CANTAREIRA Nº 211 - MAIO/JUNHO DE 2016                    Pg. 07 
CONTINUAÇÃO DA PG.6  - FEIRA DA SAÚDE  DO CLUBE

INFRAESTRUTURA P/ COMPANHEIROS  PEDRO LIGUORI, PRES.DO CLUBE, AFIUNE JORGE, MARIA RE-
GINA E SEU CÔNJUGE DANIEL BAZAN, RODRIGO LUCIZANO , PROFª DENIZE E FUNCIONÁRIA CIDA

COMO SEMPRE FAZEMOS EM NOSSAS FEIRAS DE SAÚDE, TIVEMOS A APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE 
CÃES DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA  QUE PRESTIGIOU NOSSO EVENTO E DA ACADEMIA MA-

RIA AMÁLIA, AMBOS COM PRIMOROSA APRESENTAÇÃO CONFORME PODEMOS VER ABAIXO.

INFELIZMENTE NÃO TIVEMOS A IMPORTANTE PRESENÇA DA CAL DRA. LEONTINA DA CONCEIÇÃO 
MARGARIDO POR ESTAR EM MISSÃO FORA DE SÃO PAULO, DO CL JOÃO NUNES, POR ESTAR DOENTE , E 

DO CL. SILVONE TAMBÉM FORA DE SÃO PAULO.

GUARDA CIVIL METROPOLITANA COM OS CÃES ADESTRADOS

ACADEMIA MARIA AMÁLIA COM SEUS PROF. ALUNAS E A CRIANÇADA PRESENTE

A ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE 
LIONS CLUBES COMPLETARÁ EM 2017, 

UM SÉCULO N Ó S   S E R V I M O S
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RIR... AINDA É O MELHOR REMÉDIO! 

BOLETINS RECEBIDOS - 
-IMPRESSOS

-VIA INTERNET

O AZAR DO LOURIVALDO
CL. José Maciel de faria
 Ser abalroado por um automóvel, uma moto ou até 
mesmo por uma pacata bicicleta, não há nada de extraordiná-

rio. Mas, ser atropelado por uma melancia..., quem diria? O meu amigo Lourivaldo foi. O coitado fraturou a bacia e quebrou pelo 
menos umas duas ou três costelas.  Era uma quinta-feira como outra qualquer, só que nesse dia o Lourivaldo resolveu ir almoçar 
em casa; coisa que ele não fazia há muito tempo, porque trabalhava longe. Por esse motivo ele preferia comer fora e gastar o tempo 
de sobra lendo jornal ou jogando conversa fora com os amigos. Porém, sabe-se lá porque cargas d’água, naquela quinta-feira resol-
veu ir almoçar em casa. Quando ele chegou ao condomínio onde morava, estacionou cuidadosamente o fusquinha branco numa 
vaga de frente para a escada do prédio. Trancou o carro e afastou-se do local carregando em uma das mãos a inseparável pasta de 
executivo, enquanto a outra sustentava o paletó pendurado no ombro, porque o calor era insuportável, de tal maneira que passari-
nho voava com uma asa só, porque com a outra se abanava, lembrando o humor de Juca Chaves. O Lourivaldo morava no segundo 
andar de um pequeno edifício na Zona Norte de São Paulo, por esse motivo achou bobagem esperar o elevador. A  nal, eram ape-
nas dois lances de escada, então resolveu enfrentar os degraus e aproveitar para fazer algum exercício, o que ele não fazia nunca. 
Ademais, era dia de feira no entorno, e o minúsculo elevador do prédio tinha  la de meia hora, devido à quantidade de senhoras 
com sacolas, esperando para subir. Bastou o meu amigo se dirigir a escada, duas mulheres atulhadas de sacolas resolveram subir 
na frente dele; uma delas sobraçando uma enorme melancia. Até ai nada demais, não fosse o infortúnio do Lourivaldo, que en-
veredou escada acima atrás daquelas senhoras. De repente o incauto resolveu dar uma última olhadela no fusqueta, para ver se o 
veículo estava bem estacionado, se não tinha deixado alguma luz acesa. Coisa de motorista chato. Bastou ele girar o corpo para 
vistoriar o carro, pintou o azar. Nesse momento a mulher que subiu sobraçando aquela enorme Curcubitácea; isso mesmo, a me-
lancia é da família das corcubitáceas, resolveu parar para descansar o braço, então colocou a melancia no chão. Foi quando aquele 
meteoro verde resolveu por conta própria rolar escada abaixo, e como um bólido atingiu violentamente o desinfeliz do Lourivaldo, 
que estava inspecionando o fusqueta. Com o impacto, o coitado despencou escada abaixo quebrando a bacia e umas duas ou três 
costelas. O problema foi explicar no Pronto Socorro, que o nexo causal daquele tremendo estrago tinha sido uma inocente melancia.

**DLA 03*CENTRO-AVANTE,Lions Clube de Recife - Centro,José Aristóteles Falcão de Araujo,Fev/mar; abr/mai/2016-**DLA 04*O DEN-
TE DO LEÃO,Lions Clube de Fortaleza-Tiradentes,Epifanio Menezes de Oliveira,Jan;fev;abr e mai/16-**DLB 01*O LEÃO DO OESTE PAU-
LISTA,Lions Clube de Presidente Venceslau,Sergio Bueno,Mar/abr;mai/jun/16-**DLC 01*O CARIOCA,Lions Clube do RJ - Carioca,Ilza Yndra 
Bispo Prataviera,Mar/abr/16*O LEÃO COMPRIDO,Lions Club e do RJ - Rio Comprido,Armênio Santiago Cardoso,Mar/abr;mai/jun/16-**-
DLC 03*LEÃO BARRA LIMPA - Pres.,Lions Clube de Conchas,Carlos Roberto Marcos Garcia,Mar/16*O MAESTRO,Lions Clube de Campi-
nas-Carlos Gomes,Egon R. Heinrich,Set;out/15-**DLC 06*A VOZ DO LEÃO,Lions Clube de Rib.Preto-Centro,João Rodini Luiz,Jan/mar, abr/
jun/16-**DLC 08*O LEÃO DE MARIA CHICA,Lions Clube de Penápolis,Antonio José Paro,Abr;mai;jun e jul/16-**DLC 11*LEÃO DO ITA-
BIRA,Lions C.de Cach.de Itapemirim,David Alberto Loss,Nov/dez/jan/fev;mar/abr/16-**DLC 12*O LEÃO DE AÇO,Lions Clube de Joao Mon-
levade-Sobral,Fernando Barcelos Silva,Mar/abr;mai/jun/16-**DML  C*THE LION DMLC,Distrito Multiplo LC,Denise Rodrigues,Jan/fev/16.

DLC 1 - ELOS DA VIDA – Lions C .RJ-Princesa do Leme –CL Sérgio Canedo – Jan/jun/2016 *O CARIOCA – Lions Clube do RJ – Carioca –CaL Ilza Yndra 
Bispo Prataviera – Mai/jun/2016**DLC 6 – FRANCA LEONÍSTICA – Lions Clube de Franca – Centro – CL José Gomes Duba Chagas – Mai/jun/2016**-
DLC 12 -LIBERDADE EM DESTAQUE – Lions Clube de Ipatinga – Liberdade – CaL Maria Emilia – Mai/jun/2016**DLD 2 – ABRINDO JANELAS – 
Lions Clube de Venâncio Aires – Melvin Jones – CaL Audrei Evelin Frolio – Abril/mai/jun/2016**FEIBÃO – Wagner Lopes – BrasíliaDF – Maio/2016

Eles são teimosos demais!-1 -
Filhos cujos pais chegam aos 80 ou mais, são unanimes nessa exclamação. Como proteger os pais, acima dos 80, tem sido a preocu-
pação dos  lhos. A teimosia se explica como defesa para quem não admite ou não se preparou para a limitação física. Falo de quem 
sempre dirigiu a casa, trabalhou, fez as compras, pagou contas, fez pequenos consertos e sem se dar conta, chega aos mais de 80 sem 
re  exos rápidos, andando devagarinho. Garantir uma proteção, tem sido o grande desa  o de  lhos que querem manter a autono-
mia e liberdade dos pais, de maneira que a vida não se complique, garantido algum prazer sem grandes con  itos.Como explicar 
que dirigir em idade avançada, pode complicar a vida de terceiros sem tirar a liberdade de ir ao supermercado, ter o rosto ao vento 
e pensar...me sinto ótimo como se ainda tivesse 40 anos.Como podemos duvidar da autorização da carteira de motorista que o(a) 
convoca somente aos 90 anos para sua renovação.Com certeza um(a) acompanhante nos deixaria mais tranquilos para veri  car se o 
fogão foi desligado corretamente ou se não sobrou algum comprimido pelo tapete.Entendo que cuidar dos pais não deva ser um peso, 
com dramas, divisão de trabalho injusta entre irmãos, mas uma convivência sadia, proveitosa saudável e sem perdas desnecessárias.

Colaboração da CaL Maria Regina.


