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Caros companheiros e amigos
Estamos dando os primeiros passos desta gestão, cheios de esperança, de conseguirmos um Clu-
be unido, com companheiros aguerridos no objetivo de “SERVIR” a nossa comunidade, a nos-
sa cidade e a nossa nação. Ao lerem essa mensagem já teremos encerrado nossa participação no 

concurso promovido por Lions Internacional do Cartaz da Paz. Não foram poupados esforços para que 
a ação de nossos companheiros junto à comunidade das escolas participantes e principalmente dos alu-
nos e professores atingissem um patamar tão elevado ou maior que aquele observado em anos anteriores.
Quanto ao Projeto Cidadania ao Alcance de Todos, teve continuidade pela abnegação de nosso CL Getú-
lio F. Rodrigues. Aguarda-se a conclusão da sala de informática, para atendimento dos jovens do Jardim 
das Pedras. Entre as atividades realizadas semanalmente temos aulas de capoeira. Realizam-se, duas ve-
zes por semana, aulas de reforço escolar. A Pastoral da Criança realiza no último domingo de cada mês 
a pesagem das crianças. Este mês tivemos no ultimo dia 15 a festa da entrega das faixas aos participantes 
da turma da capoeira. No dia 16 foi festejado o dia das crianças com distribuição de brinquedos e doces.
Estamos nos preparando para festejarmos, no próximo mês de Novembro, a semana do aniversário do 
bairro do Tremembé. Já está agendada a missa Festiva de abertura das comemorações no dia 13 p.f.
na Igreja de S. Pedro as 10 h. No dia 19, Dia da Bandeira, teremos a solenidade do hasteamento da ban-
deira às 12h na  Praça Mariquinha Sciascia. Os demais eventos serão informados oportunamente.   
Conclamamos a presença de toda a comunidade do Tremembé para esses eventos cívicos. Chegou o 
momento de demostrarmos publicamente a nossa crença no futuro de nosso país. Compareça e tra-
ga seus  lhos e amigos para estes atos. Queremos participar desse novo Brasil que unidos almejamos.

Tenho escrito algumas vezes neste boletim sobre moral, ética, 
civismo, patriotismo. Acho que, nestes dias em que se desen-
volve em nosso país, felizmente, a “OPERAÇÃO LAVA JATO”, 
muito oportuno escrever novamente sobre as lembranças de 
minha infância nos idos de 1940, quando no então curso pri-
mário, ou grupo escolar ou o que hoje chamamos de fundamen-
tal, a disciplina chamada Educação Moral e Cívica ainda fazia 
parte do currículo, moldava o comportamento das crianças. 
Cantávamos os hinos, Nacional, à Bandeira, à Independência 
e muitos outros mais. Os professores nos ensinavam bons cos-
tumes, entre eles, sempre falar a verdade, disciplina no sentido 
lato da palavra, respeito aos mais velhos, amor à pátria, en  m, 
tudo no sentido de fazer com que as crianças, desde a infância, 
começassem a trilhar os bons caminhos. Com isso os profes-
sores eram respeitados e seus ensinamentos eram facilmente 
assimilados. Quando adultas, as crianças se comportavam 
como pessoas civilizadas.  Pois bem, com o passar dos anos, 
não sei se por força das diversas reformas do ensino, se por 
causa do período ditatorial pelo qual passamos, ou por mui-
tas razões que não cabe aqui enumerar, esses princípios foram 
sendo abandonados, a ponto de se perderem totalmente em 
diversos segmentos de nossa população. Por incrível que pos-
sa parecer, ainda existem escolas públicas, principalmente nos 

interiores de nosso imenso país, que mesmo sem ter a “moral 
e cívica” seus/suas abnegados (as) diretores (as), professores 
e professoras, adotam as práticas salutares dos anos 40, edu-
cando e formando crianças e adolescentes de boa índole, nos 
desejáveis padrões de povos civilizados. Antes de quaisquer 
reformas, nossos legisladores deveriam visitar esses exem-
plares estabelecimentos, procurarem usar seus métodos para 
suas reformas. Hoje, estamos pagando o preço do abandono: 
jovens desrespeitando professores, idosos, até mesmo seus 
próprios pais, cometendo os mais diversos crimes.  Muitos 
ao atingirem a idade adulta, tornam-se bandidos cruéis da 
pior espécie. Por incrível que pareça conseguem até ingres-
sar na vida política, levando consigo esses maus costumes, 
tornando-se péssimos administradores, políticos desones-
tos, que lesam o país e todas as suas estruturas, como vem 
acontecendo hoje em dia. Por isso ao se tentar fazer reformas 
do ensino, principalmente o fundamental e o médio, nossos 
legisladores devem atentar para não deixarem brechas para 
que esse processo continue evoluindo de forma perigosa, 
contaminando ainda mais nossa política, nossa administra-
ção pública, nossas empresas, en  m, nossa sociedade. O pro-
fessor precisa ser prestigiado recebendo bom salário, tendo 
oportunidade de se reciclar a  m de estar sempre atualizado.
Do Editor, CL A  une Jorge.
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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 PRO-
MOVER A COMPREENSÃO MUNDIAL ATRAVÉS DOS LIONS 
CLUBES.
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SETEMBRO
02 - AC dos CCLL Silvonei e Camila
07 -Dr.Luiz Carlos Pereira, Conj.CaL Rita de Cássia
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11 - CaL Camila Santos da Silva
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ATIVIDADES DO CLUBE
DOAÇÕES

Para o Projeto Cidadania ao Alcance de Todos do Jardim das Pe-
dras:
Pagamento de 2 meses de aluguel da sala do projeto(set e out), 
fornecimento de alimentos e lanches para as crianças atendidas 
no período, roupas e calçados, brinquedos diversos, jogos infan-
tis, livros diversos. Fornecimento de 30 agasalhos para as crianças 
do Projeto.
Para a Paróquia de Nossa Senhora de Aparecida da Vila Alber-
tina: 
67 cxs. de  medicamentos
Para irmâ do Prof. Heleno da EMEF Prof. Esmeralda S. P. Ramos, 
Uma cadeira de rodas.
Cirurgia de doença grave nos olhos
Encaminhamos a jovem  ailane para cirurgia de doença grave 
ao Instituto Suel Abujamra

CARTAZ SOBRE A PAZ
O Concurso de Cartaz sobre a Paz é um Conclave Internacio-
nal 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 es-
tudantes de compartilhar as suas distintas imagens de paz com 
outras pessoas e assim nos tornarmos mais tolerantes e adqui-
rirmos maior compreensão internacional.  No Concurso do 
ano passado, foram premiados no âmbito do Clube alunos das 
escolas. Colégio Cantareira e Colégio Edi  cando. Neste ano, 
concluímos o concurso no âmbito do Clube e a aluna ... do Colé-
gio Cantareira foi a premiada e seu cartaz enviado à Governado-
ria do Distrito LC2. Estamos aguardando o resultado, agora, no 
âmbito do Distrito. Logo que tivermos o resultado nesse nível, 
comunicares à escola e consequentemente à aluna vencedora. O 
Lions Clube de São Paulo -Tremembé, concluiu com êxito mais 
esta missão, a serviço da comunidade escolar de nosso bairro. 
Com certeza, nosso Clube participará novamente convidando as 
escolas do bairro a se inscreverem no próximo Concurso “Cartaz 
sobre a Paz do ano 2017”. Na oportunidade voltaremos a assunto 
e esperamos contar com a adesão de maior número de escolas. 

INSTRUÇÃO LEONÍSTICA
CL José Maciel de Faria

EDUCAÇÃO

O vocábulo missão pode ser entendido como encargo, incum-
bência, tarefa, obrigação, compromisso, delegação e representa-
ção. No leonismo é compromisso, pois a missão nos Lions Clubes 
é “Capacitar os voluntários para que possam servir às suas co-
munidades e atender às necessidades humanas, fomentar a paz e 
promover a compreensão mundial através dos Lions Clubes”. É o 
Compromisso que aceitamos quando nos  liamos ao leonismo. 
Ora, se o trabalho leonístico não é um encargo e não é uma 
obrigação, como explicar a rotatividade de companheiros nos 
clubes, se a adesão ao movimento dá-se espontaneamente  e im-
pulsionada pelo desejo de servir, intrínseco em cada um de nós? 
Nestes trinta anos de  liação vimos com pesar excelentes com-
panheiros e companheiras deixarem o clube sem um questiona-
mento necessário, sem uma explicação plausível. Simplesmente 
abandonaram o movimento e esqueceram o compromisso que 
assumiram, Por quê?  As Equipes, Global de Aumento de Asso-
ciados (GMT) e Liderança Global (GLT) trabalham juntas para 
identi  car, desenvolver e estimular oportunidades para líderes 
atuais e futuros do Lions, e para gerar aumento de associados 
por meio de serviços e comprometimento. Deveria existir uma 
Equipe que desenvolvesse um estudo e trabalho visando expli-
car e abortar a fuga de companheiros dos clubes. O tema da 
Gestão 2016/2017, nos parece adequado à questão em debate. 
“O serviço nos aproxima, o Respeito nos une, e a Ética nos for-
talece”. Cada Leão seja ele companheiro ou companheira é um 
líder nato, emprestando ao clube a sua capacitação pro  ssional 
aos serviços dedicados ao próximo e a comunidade; portanto 
deve merecer o respeito de seus pares. A ética aliada ao bom 
companheirismo deve imperar sempre. Nesse sentido convém 
lembrar o Código de Ética do Leão: “Decidir contra mim no 
caso de dúvida quanto ao direito ou a ética de meus atos pe-
rante o meu próximo”, e “Ser comedido na crítica e generoso no 
elogio: construir e não destruir”. Finalizando vamos recordar 
as palavras do PMJF Prof. João Fernando Sobral: “Faça o seu 
semelhante sentir-se necessário”. Experimentemos colocar no 
lugar do semelhante, o termo “Companheiro ou companheira”.

ALGUNS DOS PROPÓSITOS DOS LIONS 
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.
MOTO : LIONS
Liberdade, Igualdade, Ordem, Nacionalismo e Serviço.

LEMA : NÓS SERVIMOS.
         

OUTUBRO ROSA
O Câncer de mama é a doença neoplásica mais comum entre 
as mulheres. Estima-se que, anualmente, perto de 60 000 novos 
casos da doença aconteçam no Brasil.
Mas, quando diagnosticada precocemente, a doença tem cura. 
Porém, para que isto aconteça, as mulheres devem estar atentas 
aos sinais iniciais e procurar regularmente seus ginecologistas.
Para conscientizar a população, surgiu, nos Estados Unidos, 
disseminando-se depois para o mundo todo, incluindo o Brasil, 
o outubro rosa, campanha que, através da imagem de um laço 
rosa, procura lembrar as mulheres sobre as ações preventivas do 
câncer de mama. É outubro! E, para que ele seja rosa, procure 
seu ginecologista!                              Colaboração do Dr. Jorge B. A  une.
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ASSEMBLEIA COMEMORATIVA DE 48 ANOS DO LIONS CLUBE DE 
SP - TREMEMBÉ 

No dia 22/09/2016, realizamos a AGO conjunta para comemorar o 48º aniversário de fundação do Lions Clube de SP-Tremem-
bé, na Rosteria Nonno Macrini, na Parada Inglesa. Presidida pelo CL Pedro Liguori e com a presença de nossa ex-Governado-
ra Imediata MJF CaL Maria Luiza da Cunha Marques, do 2º vice-governador CL Oberlan Ramos de Meneses e sua cônjuge CaL Katia 
Maria, da presidente da Divisão D 1, CaL Kátia Regina Teixeira,  dos CCLL  Anibal Teixeira, Francisco Parra, Flávio Yunan Chacur  e 
Júlio Miguel, presidentes dos Lions Clubes de SP- Pary, SP-Tucuruvi,  SP-Vila Maria e SP- Santana, respectivamente, este último, nos-
so Clube Padrinho, além de muitos Companheiros do Santana e do Tucuruví que nos prestigiaram com suas honrosas presenças.
O nosso  presidente CL Pedro Liguori, iniciou a Assembleia com de praxe,  dando informações sobre os serviços que estavam sendo exe-
cutados pelo Clube, como o apoio Projeto Cidadania ao Alcance de todos, a Feira de saúde realizada no dia 28 de agosto passado, o Cartaz 
sobre a Paz, doação de Cadeira de Rodas para a irmã do Professor Heleno da Escola Esmeralda Sales Pereira Ramos, entre muitos outros. 
Enfatizou a necessidade de aumentarmos o numero de sócios do Clube para promovermos mais campanhas de arrecadação de recursos,
para prestarmos mais serviços às nossas comunidades mais carentes, numerosas em nossa região.
Em seguida ouvimos pronunciamento da Companheira Maria Luiza da Cunha Marques,  que elogio os tra-
balhos do Clube. O CL Pedro, agradecendo a todos os Companheiros(as) presentes encerrou a Assembleia.
 A seguir mostramos algumas cenas de nossa Reunião.

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 desinte-
ressado com que os dá.
Ter sempre presente meus deveres de cidadão para com minha 

ALGUNS ITENS DO CÓDIGO DE ÉTICA DO LEÃO

localidade, meu Estado  meu País, sendo-lhes constantemente 
leal em pensamento, palavras e obras,dedicando-lhes, desinte-
ressadamente, meu tempo, meu trabalho e meus recursos.
Ajudar ao próximo, consolando o a  ito, fortalecendo o débil e 
socorrendo o necessitado.
Ser comedido na crítica e generoso no elogio;
construir e não destruir.
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S   A  Ú  D  E 
Colaboração do Dr. 
Jorge Barros A  une 
- Pneumologista

A PRIORIDADE DO SANEAMENTO
Com esse título o Jornal O Estado de S. Paulo publicou em 16out16, oportuno artigo expondo o descaso do Poder Público, das três áre-
as e dos três poderes de governo com relação ao saneamento básico em todo o País. Não obstante o disposto na Lei nº 11.445/07, que 
atribuiu à União a responsabilidade de elaborar o Plano Nacional de Saneamento Básico, com “os objetivos e metas nacionais e re-
gionalizadas, de curto, médio e longo prazo, para universalização dos serviços de saneamento básico e alcance de níveis crescen-
tes de saneamento básico no território nacional”. Continua o artigo informando que o Plano Nacional de Saneamento Básico en-
globa abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem das águas pluviais urbanas.
O Plano Nacional de Saneamento Básico, aprovado em 2014, estabelece como meta a universalização do abastecimen-
to de água até 2023 e o atendimento de 92% da população com rede de esgoto até 2033. No entanto, informa esse arti-
go, em fevereiro deste ano, o governo federal admitiu que o País “terá di  culdades” no cumprimento das metas. Era o reco-
nhecimento antecipado da derrota, deixando transparecer a falta de comprometimento estatal com o saneamento básico.
Mais do que nas palavras, porém, o desleixo do Poder Público é evidente quando se olham os fatos. Segundo recente diagnóstico, mais de 42% 
da população urbana brasileira não é atendida por redes coletoras de esgoto. Com esse quadro, não devem causar surpresa, portanto, as di  -
culdades encontradas para combater a proliferação de Aedes aegypti, responsável pela recente epidemia de zika no País. Trata-se, portanto, 
de mais uma consequência desse conhecido modo de fazer política que, indiferente às reais prioridades nacionais, resume-se a promessas.
Essa disparidade entre discurso e realidade foi justamente o que ocorreu com o PAC – Programa de Aceleração do Crescimento. Desde sua primei-
ra edição o saneamento básico foi listado como uma prioridade da infraestrutura urbana nacional. Os dados das várias edições revelam, porém, 
outra ordem de valores. De acordo com a entidade Contas Abertas, o PAC 1 (2007 a 2010) e o PAC 2 (2011 a 2014) previram R$ 62 bilhões para in-
vestimentos em saneamento. Foram gastos, no entanto, apenas R$ 4,2 bilhões, representando menos de 7% da previsão anunciada. Assim, o sane-
amento teve o pior resultado entre todos os setores do PAC. É um lamentável indicador da pouca preocupação dos governos petistas com o tema.
Em divulgações anteriores no O Leão da Cantareira alertamos essa irresponsabilidade governamental pelo saneamen-
to básico, cuja indiferença se faz presente nos governos Federal, dos Estados e dos Municípios, incluindo os respecti-
vos Poderes Executivos e Legislativos, pois estes são completamente omissos, tanto na execução das propostas de orça-
mento quanto no acompanhamento da execução orçamentária. Aliás, dessa obrigação eles nem tomam conhecimento, 
omitindo-se de uma das principais atribuições dos parlamentares, senão a principal. E essa habitual omissão expõe a indiferença deles 
pelas próprias obrigações, pois são eleitos para representar a sociedade, além dos seus eleitores, e não para tratar dos próprios interesses.
É certo que essa obra exige planejamento para execução em alguns exercícios, mas de acordo com programação que apresen-
te o interesse de executá-la o mais rapidamente possível, pois é absolutamente necessária, inclusive para a saúde. A socieda-
de espera que o Poder Público se conscientize dessa urgente necessidade e passe a executar o Plano Nacional de Saneamen-
to Básico sem mais delonga. CL Armando Benetollo -Diretor Secretário do Lions Clube de São Paulo-Tremembé-16out16       

O IDOSO E A SAÚDE NO BRASIL
A população brasileira está se tornando mais idosa. Dados do IBGE mostram que 
nos últimos 150 anos as faixas etárias mais jovens diminuem sua participação na 
composição da população enquanto que a população acima dos 50 anos, e particu-
larmente acima dos 60, tem um crescimento rápido e constante. Em 2030, daqui a 

apenas 14 anos, portanto, nossa população maior do que 60 anos terá ultrapassado a população de 0 a 17 anos! Estamos, pois, nos tornando 
um país de idosos. Fruto de diminuição do número de  lhos por casal, evolução cientí  ca da medicina, aumento do acesso à saúde, vacinação 
para adultos com menor mortalidade por doenças evitáveis, melhores hábitos de vida, melhor acesso a informação e alimentação etc. Bom 
por um lado, mas preocupante por outro. Entre outras necessidades especí  cas, o idoso tem mais doenças e precisa mais dos serviços de saú-
de, portanto. Será que nossa cidade, nosso bairro e nosso sistema de saúde estão preparados para isso? Vamos entender melhor estas necessi-
dades e re  etir um pouco sobre o que oferecemos aos nossos idosos. Nesta primeira parte da matéria, vou falar sobre as características bioló-
gicas da população idosa. Na próxima edição do Leão da Cantareira, vamos pensar um pouco sobre os equipamentos que o Tremembé oferece 
a esta população e o que poderia ser feito a mais para melhorar a qualidade de vida dos nossos pais, tios e avós e para nós mesmos, quando 
chegarmos lá! O idoso tem uma  siologia diferente. Tem mobilidade diminuída, o que o torna uma população com menor capacidade de 
acessar os serviços de saúde. Audição e visão idem. Além do que, o analfabetismo entre os idosos é três vezes maior do que na população geral, 
o que di  culta o entendimento das instruções com relação às suas doenças e medicações. É mais desnutrido e sua imunidade é, naturalmente, 
menos e  ciente do que a dos jovens, o que o deixa mais vulnerável a doenças infecciosas e tumores. É uma população que, por força da idade, 
tem mais doenças crônicas, decorrentes do próprio envelhecimento dos seus órgãos e sistemas. Hipertensão arterial, Diabetes, doenças do 
coração e dos pulmões, reumatismos, depressão e doença de Parkinson são apenas algumas das doenças com as quais o idoso convive. E todas 
elas têm consequências importantes para o funcionamento do organismo e para a vida do idoso. Não bastasse tudo isso, o idoso, no geral, tem 
problemas sociais importantes. Falta lazer adequado, companhia com os mesmos interesses, o que aumenta a insatisfação com a própria vida. 
Temos que considerar, ainda, que nosso país é grande, heterogêneo e também ainda muito desigual. Vale dizer que apenas uma pequena parte 
da nossa população idosa assemelha-se à de países desenvolvidos em relação às condições de vida. Mas, em sua maior parte, nossos idosos 
ainda carecem de recursos básicos para sua sobrevivência, mesmo em cidades mais desenvolvidas. É isso. O idoso é um ser com necessidades 
especí  cas. E tem direito a uma vida digna e com o mínimo de qualidade, o que signi  ca que estas necessidades têm de ser minimamente sa-
tisfeitas. Será que estamos cuidando bem de nossos idosos? Como disse, no próximo número do Leão, vamos falar um pouco sobre isso. Até lá!
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OS LIONS SÃO CLUBES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HUMANITÁRIOS

VISITA DO GOVERNADOR À REGIÃO D EM 21 10 2016

No dia 21/10/2016, a região D Coordenada pela MJF CaL Rosa Maria Marchi Macedo, composta pelos Lions Clubes de SP – Pary, Santana, 
Tremembé, Tucuruví, Vila Maria, Anhembi, Cachoeirinha, Casa Verde, Imirim e Pirituba, recebeu em reunião Festiva realizada no Super 
Grill, na Vila Maria, em visita O  cial, o MJF CL João Carlos Belda Governador do Distrito LC2. Estiveram presentes Companheiros Le-
ões de todos os Clubes da Região além de visitante de outros Clubes e Distritos. Coube ao CL José Maciel de Faria do Lions Clube de São 
Paulo Tremembé, fazer a saudação ao CL Belda e a fez com sua peculiar maestria. O CL Júlio Miguel presidente do LCSP-Santana, Fez 
a apresentação resumida das realizações dos clubes da Região, como é de praxe nessas ocasiões. A CaL Rosa fez sua oração agradecendo 
a maciça presença dos CCLL e visitantes, exaltando o sucesso da recepção. Como não podia deixar de ser, o CL Belda fez seu estimulan-
te discurso apresentando as metas de sua gestão na administração do Distrito, agradeceu pala calorosa recepção e encerrou sua oração 
entregando pins, comendas e diversos certi  cados que alguns CCLL  zeram jus por suas ações nos seus respectivos Clubes. Encerrada 
a parte formal da recepção ao CL Belda, aconteceu o jantar de confraternização dos Companheiros do Distrito. Abaixo fotos do evento.
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              INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA SUBINSPETORIA AMBIENTAL DA CANTAREIRA
Atendendo ao convite da GCM Ambiental para a inauguração da Subinspetoria de Jaçanã – Tremembé, no dia 26/10/2016, o Lions Clube de 
SP-Tremembé compareceu representado, pelos CCLL Pedro Liguori, Presidente, e A  une Jorge, Relações Públicas do Clube. A Cerimônia 
que contou com as presenças do Comandante Geral da GCM - Inspetor de Divisão Gilson Pereira de Menezes, Comandante Superintendente 
– Inspetor de Divisão Roberto Crisóstomo, do Subprefeito de Jaçanã-Tremembé, Sr. Niwton Gilberto de Jesus, Subprefeito da Casa Verde Sr. 
Marcelino Atanes Neto, Vereadores Conte Lopes e Ushitaro Kamia. Após as palavras dos diversos oradores, o Comandante Geral Gilson Pe-
reira de Menezes, discursou enfatizando a importância da GCM em geral e da Subinspetoria Ambiental da Cantareira em particular, através 
de sua ação no importante ambiente de sua Jurisdição.  Em Seguida houve a cerimônia do descerramento da placa inaugural da Subinspetoria.

DLA 04* O DENTE DO LEÃO,Lions Clube de Fortaleza-Tiradentes, Epifanio Menezes de Oliveira,Mar; ago/16**DLB 01* O LEÃO DO OESTE 
PAULISTA,Lions Clube de Presidente Venceslau,Sérgio Bueno, Jul/ago/16* LEÃO BOTUCUDO, Lions Clube de Botucatu, Gregorio Fazzio Neto, 
Jul a set/16**DLC 01* O LEÃO COMPRIDO, Lions Clube do RJ - Rio Comprido, Armênio Santiago Cardoso,Jul/ago/16**DLC 03* LEÃO BARRA 
LIMPA - Pres., Lions Clube de Conchas, Carlos Roberto Marcos Garcia, Jun/16**DLC 06* A VOZ DO LEÃO, Lions Clube de Rib.Preto-Centro, 
João Rodini Luiz, Jul a set/16**DLC 11* LEÃO DO ITABIRA, Lions C.de Cach.de Itapemirim, David Alberto Loss, Mai/jun/16**DLC 12* LEÃO 
DO VALE, Lions Clube de João Monlevade - Centro, Maria Helena da Silva Campos Cruz, Jul/16**DLC 12* O LEÃO DE AÇO, Lions Clube de Joao 
Monlevade-Sobral, Fernando Barcelos Silva, Mai/jun; jul/ago/16**DLC 12* 14-BIS, Lions Clube de Santos Dumont, dson Teixeira/DM Alman-
dina, Abr/jun/16***DLD 03* Ao EGD,Lions Cllube de Penápolis, Antônio José Paro,Set; out/16*DML Sudeste, Denise Rodrigues, Jul/ago/16.

DLB 01, LEÃO BOTUCUDO, Lions Clube de Botucatu, Gregorio Fazzio Neto, Jul a set/16**DLC 12, LEÃO DO VALE, Lions 
Clube de João Monlevade - Centro, Maria Helena da Silva Campos Cruz, Jul/16*DLC 12, O LEÃO DE AÇO, Lions Clube de 
Joao Monlevade-Sobral, Fernando Barcelos Silva, Mai/jun; jul/ago/16.

BOLETINS RECEBIDOS -IMPRESSOS

-VIA INTERNET

Agradecemos a todos que nos prestigiaram com suas remessas.
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RIR... AINDA É O MELHOR REMÉDIO! 
   

No supermercado:
- Olha,  lho! Uma latinha com o seu nome!
- Eu te odeio, pai! 
- Não diga isso, Mucilon.

A mentira:
O Menino vem correndo e diz à mãe:
- Mãe, você é uma mentirosa!
- Mais por que você diz isso meu  lho?
- Você disse que meu irmãozinho era um anjo!! 
   Eu joguei ele pela janela e ele nem voou...

Um passarinho me contou:
O pai falou pro  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.

 Passarinho morto
Uma morena e uma loira estavam passeando. A morena 
disse: - Veja, um passarinho morto!
A loira olhou pra cima e perguntou- Onde?

Pregando na praça:
Um pastor estava pregando na praça pública dizendo:
- Sai demônio!  Sai Demônio!
E um bêbado responde:
- Não sai não! A praça é pública!

 Mãe grávida:
O  lho chega da escola e repara que sua mãe está um 
pouco mais barriguda e a mãe explica:
- É que seu pai me deu um bebê.
O menino sai correndo, encontra o pai e pergunta:
- Papai, você deu um bebê para a mamãe?
- Sim, meu  lho.
- Pois saiba que ela o comeu.
Velório em tempo moderno:
Um rapaz chegou no velório e a primeira coisa que 
perguntou foi:
- Qual é a senha do Wi-Fi?

Declaração Inesperada
Um homem sentado na varanda de sua casa com a esposa, diz:
— Eu te amo!
 Ela pergunta:
— Esse é você ou já é a cerveja falando?
 Ele responde:
— Esse sou eu… falando com a cerveja.

Carro na Enchente:
Em um dia de chuva e de alagamentos,
 um rapaz avisa para o português. - Manoel,
 a enchente vai levar o seu carro!
 Sem perder a tranquilidade, o Manoel responde: -
Achas que sou burro? A chave esta aqui comigo!

O cara no restaurante: 
O cara pediu um pato assado no restaurante. Quando o garçom trou-
xe , a ave estava dura feito pedra. O freguês, muito brabo, chamou o 
garçom:
- Garçom me faz o favor? Devolve esse pato lá pro canalha do cozi-
nheiro e manda ele en  ar esse pato na boca.
- O senhor vai ter que espera, já tem um frango à Rossini e um  lé à 
Diana na sua frente.
Fonte: Internet.

Um parente incomodado disse:
- Respeite o morto!
E ele perguntou:
- É tudo junto?
O bêbado andando de ônibus
O bêbado entrou no ônibus,  cou em pé, não conseguiu
se segurar e nem passar na catraca. Quando o ônibus 
freava ele ia parar lá no motorista; quando o ônibus 

O bêbado andando de ônibus
O bêbado entrou no ônibus,  cou em pé, não conseguiu
se segurar e nem passar na catraca. Quando o ônibus 
freava ele ia parar lá no motorista; quando o ônibus 
acelerava, ia lá no cobrador. Na hora de descer o 
motorista pergunta:
– Você não vai pagar não? O bêbado responde:
– Pagar o quê? Eu vim caminhando até aqui!

REMETENTE: A  une Jorge - Rua Eduardo, 345 - CEP 02371-010 - São Paulo SP


