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E  D  I  T  O  R  I  A  L
Com a participação do Lions Clube de São Paulo – Tre-
membé, Grupo Escoteiro Kayapó e Revista Pé da Serra, co-
meçamos no ano Passado a construir, no mês de dezembro, 
uma Árvore de Natal, com materiais reciclados, na Praça 
Da. Mariquinha Sciascia no centro de Tremembé. O objeti-
vo óbvio é dar conhecimento à população de nosso bairro, 
em primeiro lugar, da importância da reciclagem de ma-
teriais não perecíveis aproveitáveis para as mais diversas 
 nalidades, além de diminuir o volume do lixo de difícil 

deterioração na natureza, transportado para os aterros sa-
nitários, muitos destes, com sua capacidade de armazena-
mento já esgotada, além de reduzir o número deles e as-
sim fornecer materiais para a nossa nascente indústria de 
reciclagem. Em segundo lugar, tem o objetivo de formar 
opinião de parte de nossa população ainda não conscien-
tizada para o grande problema do lixo doméstico lançado 
nas ruas, nas praças e pasmem, até nos córregos e riachos 
abundantes em nossa região, causando entupimentos da 
canalização e as consequentes enchentes e criando as con-
dições para a formação de focos de ratazanas, baratas, mos-

DIA DA BANDEIRA 
Na página 4 encontra-se a matéria com fotos do dia da Bandeira 
comemorado por nosso Lions em parceria com o Grupo Escoteiro 
Kayapó e a Revista Pé da Serra.

Estamos no último bimestre do ano. É 
uma época de balanço, de veri  car o 
que realizamos, nossos acertos e tam-

bém nossos erros. Ações boas que  zemos e 
ações que não realizamos. O presidente de um 
clube de prestação de serviços como o nosso 
Lions SP-Tremembé tem a responsabilidade de 
liderar seus companheiros em todas as ativi-
dades do Clube. É necessário também que haja 
um recíproco reconhecimento dos esforços fei-
tos e se não atingimos os resultados esperados 
examinar cada um, onde falhou e onde poderia 
ter melhor contribuído para o sucesso de to-
dos. Quando vemos as di  culdades que atribu-
lam nosso povo face à situação econômica que 
a  ige a cada brasileiro, torna-se motivo para 
mais e mais procurarmos nos colocar a serviço 
de nossa comunidade, de nossa cidade de nos-
sa nação. Con  antes contemplamos as monta-
nhas à nossa frente e cada dia procuremos uma 
nova montanha para escalar (New Mountain to 
Climb) Lema do Chanceler Bob Corlew, Pre-
sidente da Associação Internacional de Lions 
Clubes. Boas Festas e con  antes, Feliz 2017.

cas e mosquitos, principalmente pernilongos e o tão peri-
goso Aedes aegypti; em terceiro lugar, mostrar à população 
que existem em nosso bairro e suas periferias, entidades 
como o Lions Clube de SP-Tremembé, o Grupo Escoteiro 
Kayapó e a Revista Pé da Serra, entre outros, que se pre-
ocupam com o grave problema do lixo que, infelizmente, 
não é tratado como deveria por nosso poder público o qual 
insiste em não construir usinas de tratamento que é,  hoje 
em dia, prática regular em países desenvolvidos; e  nal-
mente, para criar um atrativo não só para a população do 
bairro como para todos os que por aqui passam. Neste ano, 
continuamos a saudável prática de instalar na nossa prin-
cipal Praça a Árvore de Natal cuja foto encontra-se abaixo.  
Boas Festas e um novo ano de ordem e progresso para que 
nosso país volte a ser a grande Pátria da Nação Brasileira. 



  DIRIGENTES DO AL 2016/2017

Diretor Internacional
Ramiro Vela Villareal- Nuevo 
Leon- México

PRES. do CG DMLC
CC CL Wilson Roberto Pinto 
Rodrigues/CaL Elizabeth 
LC Santos-Pta. da Praia
Rua Cel Arbues,186/42
Tel.: 13 3273 4067/9 9711 1227

DG DO DLC 2
MJF CL João C. Belda
CaL Ivone
Rua Juquis, 225/132
CEP04081-010
Tel.:11 5542 8232 / 99425 1990
E-mail:jc.belda@bol.com.br

1º V.Gov.: CL Rubens Mesadri
Al. dos Heliotrópios,89
18055-145 - Sorocaba SP
Tel:15 3217 6050 / 99716 4927
E-mail: bensmesadri@hotmail.
com -Conj.Dom Marilene

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

Editor: CL Afi une Jorge
Endereço: Rua Eduardo, 345 – Ant. 232
Bairro de Tremembé – São Paulo SP
CEP 02371-010 – Tel. 0xx11 2203 0660 
Cel. (11) 99877 2414
Tiragem: 100 exemplares por edição e
 edição eletrônica
E-mail: afi unejorge@uol.com.br
Registrado no CG do DMLC sob o n° 29
Jornalista Responsável:
CL Silvonei Amaro MTB 35.403
 Site do Lions SP-Tremembé:
 www.lionssptremembe.com.br

EXPEDIENTE DO BOLETIM
O LEÃO DA CANTAREIRA

FUNDAÇÃO LIONS DLC-2
CNPJ 46.550.927/0001-04
Rua Botucatú, 979
Vila Clementino-SP
CEP 04023-060
Telefax: 5081 6732/6301
www.fundacaolions.org.br
administracao@
fundacaolions.org.br

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

COORD. DA REGIÃO D 
MJF Rosa Maria Marchi 
Macedo
COORD. DA DIVISÃO D-1
CL Katia Regina Teixeira

CLUBES DA DIVISÃO D-1
SP - Pary 
SP - Santana,
SP - Tremembé
SP - Tucuruví 
SP - Vila Maria

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

PIP Dr. Jitsuhiro Yamad
Japão

1º IVP Naresh Aggarwal
Delhi, India

  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

ÍNDICE

Pg.1-Mensagem do Presidente Pedro - EDITORIAL

Pg.2-Autoridades Leonísticas - Expediente do Clube -  Expediente do 
boletim- Aniversários e índice .
Pg.3 - Palestra Leonística - Atividades do Clube, Cartaz sobre a Paz
Pg.4 - Comemoração do ]dia da Bandeira
Pg.5 - Saúde 
Pg.6 - Palestra Leonística e Meio Ambiente
Pg.7-  Economia e boletins recebidos
Pg.8 - Humor

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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Distribuição gratuita
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 anos: CL Camila 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

NOVEMBRO
Dia 30 - AC da CaL Maria Regina e seu Conj. Daniel Bazan

DEZEMBRO
Dia 12 - AC do CL Armando Benetollo e Dom Maria Antonieta
        18 - AC do CL João Alexander e sua Dom Simone
        30 - CL Silvonei Amaro 

 NÓS SERVIMOS      
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ATIVIDADES DO CLUBE

EDUCAÇÃO

O Concurso de Cartaz sobre a Paz é um Conclave Internacional 
que incentiva as crianças de 11 a 13 anos a expressar com cria-
tividade o signi  cado da paz, mais precisamente o que a paz 
signi  ca para elas. O tema do concurso 2016/2017, é “Uma Ce-
lebração da Paz”. O Concurso oferece a oportunidade aos estu-
dantes 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. Nes-
te ano, concluímos o concurso no âmbito do Clube e a alu-
na Julia Fonseca Bezerra do Colégio Cantareira foi a premia-
da e seu cartaz enviado à Governadoria do Distrito LC2 para 
concorrer com os demais vencedores de clubes do Distrito.

AULAS DE CAPOEIRA em parceria como o ”GRU-
PO CANTO E MAGIA”, O QUAL MINISTRA aulas 
três vezes por semana. No dia 15/10/2016, foram 
entregues as primeiras faixas para doze alunos do 
Projeto. O Grupo que ministra as aulas no Projeto 
tem como mestre, Ricardo, mestrando Holli  eld 
e os professores Cobra e Anderson. Foi Notado o 
impressionante companheirismo dos membros 
que vieram de diversos Grupos para abrilhantar o 
evento. Chamou a atenção de todos os presentes, 
as palavras proferidas pelo mestre Ricardo que 
 nalizou dizendo que capoeira é arte e não briga. 

No encerramento do evento foi oferecido a todos os 
presentes um saboroso lanche.   

No dia 16/10/2016, a Igreja Adventista do Sétimo 
Dia do Jardim Cachoeira Liderada pela Sra. Cami-
la Garcia juntamente com os membros da referida 
Igreja, realizou a festa do dia das crianças para os 
participantes do Projeto Cidadania ao Alcance de 
todos. Foi oferecido às crianças, presentes, pintu-
ras, cama elástica, pula pula, um completo serviço 
de som que alegrou toda a população que lá com-
pareceu, além de um gostoso lanche.   
Aulas de reforço para as crianças, aulas de ca-
poeira, Rua de lazer aos domingos, Pesagem das 
crianças da “PASTORAL DAS CRIANÇAS”, distri-

PROJETO CIDADANIA AO ALCANCE DE TODOS 
DO JARDIM DAS PEDRAS

buição de roupas e brinquedos e Início de aulas de 
zumba para as Senhoras. Houve também pesagem 
de crianças, como ocorre normalmente no Projeto

CARTAZ VENCEDOR A NÍVEL DO CLUBE

DEMAIS CONCORRENTES
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O DIA DA BANDEIRA (19/11) FOI COMEMORADO NO TREMEMBÉ, COMO TODOS OS ANOS

Neste ano o Lions Clube de SP-Tremembé, presidido pelo CL Pedro Liguori, em parceria com o Grupo Escoteiro Kayapo, 
que tem como um de seus Chefes, nosso CL Felipe Rodrigo Lucizano, procederam à comemoração do Dia da Bandeira. 
A Cerimônia de hasteamento foi cumprida de acordo com o protocolo do Hasteamento para esse dia. Logo após, o CL 
Rodrigo fez entrega de Certi  cado de Responsabilidade Social emitido pelos Escoteiros do Brasil em reconhecimento 
aos relevantes serviços prestados aos escoteiros e à comunidade do bairro do Tremembé, pelo Lions ao Presidente do 
Clube, CL Pedro Liguori. Como inovação e aproveitando a oportunidade o Grupo Escoteiro Kayapo deu andamento 
ao seu Projeto Mensageiros da Paz: com uma Caminhada pelo bairro realizada pelos escoteiros, abordando pessoas 
da comunidade e levando-as a re  etir sobre a Paz, entendimento e compreensão das diferenças e apresentando as três 
entidades ativas do bairro que trabalham por uma sociedade melhor: Grupo Escoteiro Kayapó 570/ SP, Lions Clube de 
São Paulo – Tremembé e Casa da Cultura do Tremembé. Finalizando a caminhada com trabalhos numa Horta Comu-
nitária, fazendo Limpeza e plantio de verduras para consumo dos frequentadores da Casa da Cultura do Tremembé.

Horta Comunitária

Horta Comunitária

Abaixo, fotos do Hasteamento

CAMINHADA  DOS ESCOTEIROS 
PELO BAIRRO
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S   A  Ú  D  E 
Colaboração do Dr. 
Jorge Barros A  une 
- Pneumologista

O IDOSO E A SAÚDE NO BRASIL – PARTE 2
Falando do acesso aos serviços de saúde, especi  camente 
aqui no bairro, há três unidades básicas municipais de saúde 
(UBS): a Mariquinha Sciacia, perto da igreja, a do Horto, na 
esquina da Rua do Horto com Gentile de Laet e a da Vila Al-

bertina, perto do cemitério Horto Florestal. Segundo a Prefeitura de São Paulo, das três, apenas a UBS 
Mariquinha tem serviço de atenção ao idoso. Além delas, há o Centro de Referência do Idoso (CRI), este, 
da Secretaria Estadual de Saúde, na Voluntários da Pátria, em Santana, dentro do Complexo Hospitalar 
do Mandaqui. A atenção às pessoas idosas deve prever as características desta população. O objetivo do 
cuidado com os idosos deve ser o de lhes proporcionar uma vida saudável, produtiva e prazerosa. Acres-
centar vida ao tempo e não tempo à vida... Em primeiro lugar, as características  siológicas devem ser 
respeitadas. Acessibilidade, acolhimento, paciência e perseverança dos pro  ssionais de saúde devem fa-
zer parte deste atendimento, para que o cuidado seja o melhor possível. Considerar a mobilidade, visão, 
audição e até capacidade de entendimento, reduzidas, é o primeiro passo para que o idoso tenha uma 
boa assistência à saúde. Sem contar com o fato de que muitos de nossos idosos, como eu disse na última 
edição do “Leão”, não são alfabetizados. A seguir, como o idoso, via de regra, tem várias doenças, ele 
toma vários remédios. E o que pouca gente leva em consideração, é que alguns destes remédios podem 
interferir na ação de outros. O médico deve então proceder a uma história clínica bem feita, identi  can-
do todos os problemas de saúde do paciente, bem como os medicamentos em uso. Além disso, a equipe 
de enfermagem da UBS deve realizar atividade de pós consulta, isto é, após o atendimento do médico, o 
pro  ssional de enfermagem deve checar medicação, formas de usar os remédios, assegurar-se do ade-
quado entendimento pelo paciente do seu diagnóstico e das orientações, agendar a coleta de material 
para exames e o retorno ao médico, sempre respeitando as limitações do paciente. No Brasil, apenas em 
poucos lugares se faz assistência farmacêutica. Esta atividade, realizada por farmacêuticos (que deveriam 
existir nas UBSs), consiste na orientação adequada sobre a tomada das medicações, dispensação corre-
ta dos remédios e atenção para a possibilidade de interação negativa entre os vários medicamentos. A 
atenção ao idoso não se dá apenas com remédios. Orientações nutricionais,  sioterápicas, odontológi-
cas, psicológicas, grupos para discussão de vários temas de interesse como lazer e educação  nanceira, 
além de orientação para atividades físicas, são cuidados que devem compor esta atenção. O CRI norte 
realiza estas atividades. Mas não é perto da comunidade do Tremembé. E, certamente, algumas destas 
atividades devem estar próximas pois algumas delas incluem a ida frequente do usuário à unidade de 
saúde. Será que nossas UBSs  estão preparadas para isso? Se não estão, vale uma conversa com os seus 
gestores. Mas, será que esta responsabilidade é apenas dos serviços de saúde? Será que nosso tecido so-
cial local não poderia contribuir? Empresários locais, igrejas, Clubes de Serviço, academias, escolas e os 
cidadãos com disponibilidade de tempo podem organizar-se para melhorar a vida dos idosos. Há muito 
por fazer! Temos organizações locais com potencial para isso. O Lions, que há mais de 47 anos realiza 
trabalhos valorosos de defesa dos interesses da comunidade do Tremembé, poderia incorporar esta ati-
vidade ao seu extenso portfólio de serviços propondo ação comunitária neste sentido.  A  nal, todos nós 
(tomara) seremos idosos... Excelentes festas a todos e um 2017, quem sabe, mais fácil para os idosos do 
nosso bairro! Abaixo, a relação dos endereços e telefones dos equipamentos de saúde citados na matéria.

UBS DONA MARIQUINHA SCIASCIA R. DR. 
JOSÉ VICENTE, 39 - TREMEMBÉ CEP: 02370-
080 - FONE: 2203-2489 / 2203-0063 

UBS HORTO FLORESTAL R. DO HORTO X R. 
LUIZ CARLOS GENTILE LAET Nº 603, S/N - 
HORTO FLORESTAL - CEP: 02377-000 - FONE: 
2994-5688 / 2204-8421 

UBS VILA ALBERTINA - DR. OSVALDO MAR-
ÇAL R. ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA, 
224 - V. ESMERALDA - CEP: 02356-020 - FONE: 
2204-9986 / 2204-5773 

CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO (CRI) 
NORTE – RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 4301 
– SANTANA - CEP: 02401-400 – FONE: 2972 9200 
www.crinorte.org.br
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OS LIONS SÃO CLUBES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HUMANITÁRIOS

Primeiro de novembro é o dia da imprensa leonís-
tica, por isso, e mesmo a propósito, resolvi dedicar 
a palestra leonística desta edição (primeira parte, 
dada a extensão da matéria) à comunicação levada 
a sério contida no site de instruções leonísticas de 
autoria do CL Paulo Fernando Silvestre de saudo-
sa memória. Instituição plenamente sintonizada 
com o seu tempo, o Lions há muito compreendeu a 
importância de utilizar os recursos da comunica-
ção, seja como meio de  xar uma imagem positiva 
junto às comunidades de todo o mundo, seja obje-
tivando a expansão de seus serviços e a conquista 
de novos sócios. Realmente o Lions não poderia 
ignorar a verdadeira revolução social, cultural e 
econômica que o desenvolvimento da tecnologia 
das comunicações tem determinado, mudando 
o comportamento dos indivíduos. Hoje não se 
planeja o lançamento de um novo produto, uma 
campanha para arrecadação de fundos, um proje-
to de conservação da natureza, sem levar em conta 
a presença dos meios de comunicação. Através da 
mídia, a sociedade se informa e atua  scalizando, 
cobrando e pressionando. Por isso, é importante 
saber usá-la. Ora o Lions Internacional não po-
deria permanecer alheio a este fenômeno dos no-
vos tempos que é a moderna comunicação. E na 
verdade não permanece. Nosso Past Presidente 
Internacional, Dr Jean Behar, teve como uma de 
suas principais metas de trabalho, uma relação 
pública efetiva entre os Clubes e suas comunida-
des criando uma imagem de qualidade. Dr. Jean 
Behar a  rmara que “O apoio que um Lions recebe 
de sua comunidade é crucial para o sucesso que 
terá em suas atividades de serviço e levantamento 
de fundos. Vivemos em um mundo de intensas co-
municações, onde uma boa imagem que um Lions 
projeta deve ser uma imagem de qualidade e, por 
esta razão, é necessário ter um programa efetivo 
e continuado de Relações Públicas. Os cidadãos 
de uma comunidade devem saber quem são os Le-
ões, as atividades das quais o Lions local e o Lions 
Internacional estão participando e quais os seus 
objetivos para esforços comunitários e humanitá-
rios ainda maiores”.  Ele foi sábio em suas pala-
vras. Utilizar o marqueting racionalmente, trans-
formando-o em veículo auxiliar de ação tem sido 
meta de Lions Internacional nos últimos anos, e 
objeto de um grande esforço. Através da comuni-
cação, mais precisamente da propaganda e de um 
programa regular de Relações Públicas, o Lions 
tem procurado repercutir junto ao público exter-
no, isto é, às autoridades, às lideranças comuni-
tárias e à sociedade como um todo, os ideais, os 

projetos e as atividades que dão sentido ao nosso 
movimento, procurando motivar outras pessoas, 
fora dos nossos quadros, a adotá-las e praticá-las 
ajudando-nos a promover o sublime ideal de servir. 

PALESTRA LEONÍSTICA

MEIO AMBIENTE - ESTRAGOS DO RODOANEL 
NORTE

“A reserva estadual da cantareira com quase 8.000ha 
de matas entrecortadas por córregos, banhadas 
por represas, em algumas partes uma verdadei-
ra  oresta virgem na qual vivem animais selvagens, 
desde pássaros até esquilos, bugios e suçuaranas, 
a Reserva Estadual da Cantareira é um verdadei-
ro paraíso junto ao bairro de Tremembé e de signi-
 cativa importância para a cidade de São Paulo.

 Esta Serra, que garante a boa qualidade do 
ar no Tremembé e nas regiões próximas, foi par-
cialmente tombada pelo CONDEPHAAT, Reso-
lução Secretaria da Cultura 18/83, de 4/08/1983, 
constando ainda dos registros das Nações Unidas, 
que tem planos de aproveitamento do local, a se-
rem desenvolvidos com o auxílio internacional da 
FAO-Food and Agriculture Organization (Organi-
zação para Alimentação e Agricultura) da ONU.”
Pasmem caros  leitores, há 33 anos assim como descri-
to acima, era  a Serra da Cantareira, hoje transforma-
da em canteiro de obras de uma dessas empreiteiras 
que não teem a minima consideração com a população 
de nossa querida e delapidada Metrópole paulistana.
Ao ver estas fotos tiradas por minha neta Ga-
briela,  lha do Ricardo (meu  lho), do alto 
da Serra na região de Caieiras, não pude  dei-
xar de estampá-las nesta edição de nosso Bole-
tim, para mostrar aos prezados leitores o que os 
 “cupins chamados homens”  zeram com este patri-
mônio da humanidade. CL A  une Jorge
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BOLETINS RECEBIDOS -IMPRESSOS

-VIA INTERNET

Agradecemos a todos que nos prestigiaram com suas remessas.

 ECONOMIA 
 SOLUÇÃO “PARCIAL” IMEDIATA PARA A ECONOMIA BRASILEIRA
 CL A  une Jorge - Economista
1 – Compete primordialmente ao Executivo, através da área econômica, estimular a utilização da capaci-
dade ociosa da indústria brasileira com a contratação de desempregados para as áreas de maior potencial 
de comercialização, quer interna, quer externamente favorecidos por crédito abundante a juros razoáveis. 
Tratarei inicialmente do problema “crédito ou recursos” para facilitar a comercialização: temos o BNDES 
com suas carteiras de empréstimos disponíveis e a juros subsidiados, e que estão sempre sendo supridas 
pelos recebíveis. Entenda-se como recebíveis os valores das parcelas que veem sendo pagas de emprésti-
mos anteriormente concedidos; o FGTS com suas contas inativas que rendem juros baixíssimos de 3% 
a.a., mais Taxa de Referência; empréstimos dos bancos nacionais e estrangeiros; empréstimos tomados 
de governos de outros países com os quais o Brasil mantém acordos comerciais, entre outros. 2 - Uma vez 
conseguidos os recursos, estes deverão ser canalizados às áreas cujos produtos encontram facilidade de 
comercialização, com compromisso dos tomadores de ativar de imediato seus negócios e assim reativa-
rem a produção com a contratação dos funcionários, de preferência, aqueles dispensados por motivo da 
recessão e que tenham se atualizado em suas respectivas pro  ssões e em outras especialidades. 3 – Como 
consequência do exposto no item “2”, começarão a ser recolhidas as contribuições patronais e pessoais 
ao INSS (parte da solução imediata para a previdência social); e iniciando-se um círculo virtuoso da pro-
dução, comercialização e circulação de mercadorias. Haverá a arrecadação dos Impostos reequilibrando 
as  nanças nas áreas Federal, Estaduais e Municipais. 4 – Isto posto, conclui-se que o PIB, o emprego, o 
comércio, os transportes, en  m todas as atividades começam a crescer de forma harmônica, e que junto 
com nosso agronegócio, que vai muito bem (nota 10), vão tirar o país e a nação brasileira deste marasmo 
em que se encontra, ou seja, da recessão. 5 - Para isto, não precisamos de imediato de Leis, porque o pró-
prio crescimento do PIB gerará os recursos de que o País precisa, neste momento, para sair da recessão. 
6 – As reformas são inegavelmente necessárias, porque muitas de nossas Leis estão ultrapassadas dando 
margem a demandas judiciais que entulham o nosso Judiciário. Além disso, fatos novos estão surgindo a 
cada instante e não temos dispositivos legais para regulá-los. Mas as reformas demandam tempo de ma-
turação e não serão aprovadas com a agilidade necessária para resolver os atuais e graves problemas que 
os brasileiros, principalmente os desempregados, enfrentam. 7 – Continuando, devo dizer o óbvio: que 
o Legislativo deve cuidar das reformas e novas Leis, o Judiciário de julgar rapidamente a montanha de 
processos que se encontram em suas mesas e  nalmente o Executivo, dentro das Leis existentes, cuidar da 
administração do País da forma, de início, expressa. É evidente que as soluções não são tão fáceis, mas se 
nossos administradores dos três poderes da república não cancelarem suas férias, seus recessos e suas fal-
ta de vontade de trabalhar e arregaçarem suas magas para fazer jus aos seus polpudos salários, nada será 
feito mesmo. O país  cará a deriva, exposto à sanha dos corruptos que pululam em nosso tão grande, rico 
e sacri  cado território, onde grande parte da nação brasileira passa fome sem poder usufruir essa enorme 
riqueza que está indo para os sem fundos bolsos dos insaciáveis corruptos. É o que este modesto e patriota 
brasileiro pensa e vê como solução para que este país seja a grande potência que todos os brasileiros tanto 
almejam. Um Feliz Ano Novo para todos e que continuemos a ter esperanças para um futuro melhor. 

DLA 03: CENTRO-AVANTE, Lions Clube de Recife - Centro,José Aristóteles Falcão de Araujo,09/10-16**DLA 04: O DEN-
TE DO LEÃO, Lions Clube de Fortaleza-Tiradentes, Epifanio Menezes de Oliveira,09-16** DLB 01: PARAÍSO DOS LE-
ÕES,LIONS CLUBE DE SAO MANUEL, José Cláudio Dalacqua,07/15 A 06/16*O LEÃO DO OESTE PAULISTA,Lions 
Clube de Presidente Venceslau,Sérgio Bueno,09/10 e 11/12-16**DLC 01: O CARIOCA, Lions Clube do RJ - Carioca, Ilza 
Yndra Bispo Prataviera,09/10-16*O LEÃO COMPRIDO, Lions Clube do RJ - Rio Comprido,Armênio Santiago Cardo-
so,09/10 e 11/12-16**DLC 06: A VOZ DO LEÃO, Lions Clube de Rib.Preto-Centro, João Rodini Luiz,10/12-16** DLC 08: O 
LEÃO DE MARIA CHICA,Lions Clube de Penápolis, Antonio José Paro,09 E 10-16**DLC 11: LEÃO DO ITABIRA, Lions 
C.de Cach.de Itapemirim, David Alberto Loss,09/10-16**DMLC:  e LION, Brasil Sudeste, Denise Rodrigues, 09/10-2016.

DLA 02: LEÃO CAPOEIRISTA, Lions Clube de Salvador-Sudoeste, Dario Oliveira Lopes, Jul/ago e set/out-16** DLA 03: O 
CANAVIAL, Lions Clube de Teotônio Vilela, Francisca Borges Pereira / Rogério, Santos, Out/16**DLA 04: O DENTE DO 
LEÃO, Lions Clube de Fortaleza-Tiradentes, Epifanio Menezes de Oliveira,Set e out/16** DLC 12: LEÃO DO VALE, Lions 
Clube de João Monlevade-Centro, Maria Helena, Out/nov/16* O LEÃO DE AÇO, Lions Clube de João Monlevade-Sobral, 
Fernando Barcellos Silva, Set/out/16.
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RIR... AINDA É O MELHOR REMÉDIO! 
   

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

Não há melhor momento do que hoje 
para deixar para amanhã o que você não 
vai fazer nunca. 

Morria de medo de avião. Quando lhe perguntavam que 
lugar preferia, ele respondia: 
-  Na caixa preta, por favor. 

Perguntaram para o baiano:
- Como deve ser chamado um tra  cante, que está arma-
do até os dentes?
Sei..., não! É melhor chamar de senhor.

O cara comenta com um amigo:
Dei um jaguar pra minha mulher e acabei  cando  viú-
vo.
Desastre?
Não. Foi o jaguar que comeu ela. 

Minha sogra fala tanto, que quando vai à praia bronzeia 
até a língua.

 O gago abordou o português, que ia passando: 
- O se-senhor sa-sa-sabe, onde  ca a esco-co-la de ga-ga-
gagos?
- Mas para quê...? O senhor já gagueja tão bem! 

Cinco bêbados estavam na estação de trem, se escoran-
do um no outro
Quando o trem apontou todos  caram agitados, se po-
sicionado na porta de um vagão para entrar. Vendo que 
quatro dos cinco amigos bêbados conseguiram entrar 
no trem, e apenas um  cou de fora,  guarda do terminal 
resolveu perguntar.
— E agora, todos os seus amigos foram e só você  cou?
O bêbado respondeu:
— Pois é seu guarda, o pior é que só eu ia viajar, eles 
vieram pra me acompanhar.

Um português, um brasileiro e um americano estavam 
no deserto do Saara quando encontraram uma lâmpada 
mágica. Um deles resolveu esfregá-la e apareceu um gê-
nio, que concedeu um  desejo a cada um. O Americano 
pediu um tanque de água para matar a sede. O brasilei-
ro pediu uma cama de gelo. O português pediu a porta 
de um fusquinha.
Admirados com o estranho pedido, os outros dois per-
guntaram para o português porque  zera tal pedido.
O lusitano deu uma de sabido:
- Com este calor, a água acaba. O gelo derrete, mas eu 
posso abrir o vidro do fusqueta.

 Em uma ensolarada manhã em Buenos Aires, 
um turista comenta:
- Que manhã bonita! –
O argentino que passava a seu lado, não aguentou:
- Obrigado, nosotros hacemos lo que podemos hacer 
de mejor!

Perguntaram para o português:
-Se alguém nasceu na Rússia, cresceu na África, mu-
dou-se para a América e morreu em Portugal, o que ele 
é?
- Um defunto, ora!

P: Porque a roda de trem é de ferro e não de borracha? 
R: Por que se fosse de borracha apagaria a linha!

P: Porque a China tem tanta gente? 
R: É por que eles comem com dois pauzinhos.

P: Qual é o maior país do mundo? 
R: Cuba: tem o território em Cuba, o exército em An-
gola, o governo em Moscovo, e a população em Miami.

O presidente LULA foi conversar com um operário:
— Tudo bem? – Perguntou-lhe.
— Tudo ótimo. Está uma beleza, presidente!
— Tem  lhos?
— Nove: três no primário, quatro no ginásio e o resto 
na universidade.
— Mora onde?
— Num apartamento próprio, que comprei ano passa-
do.
— Sua mulher também trabalha?
— Não. Se ela trabalhar, quem vai deixar os  lhos no 
colégio?
— Não há ônibus?
— Não, ela vai de Uno que comprei para ela.
— O senhor tem outras rendas?
— Não. Vivo só do salário mínimo que o governo de-
cretou e é pago aos trabalhadores de meu país.
— Muito obrigado pelo seu testemunho. Pude ver o 
excelente padrão de vida do operário brasileiro, graças 
à minha política econômica.
— Mas, qual seu nome?
— Mister M, presidente!
Fonte Internet


