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EDITORIAL
Prezado Leão,
Os Leões fazem coisas inspiradoras. Por 100
anos, estamos unidos para mudar a vida
daqueles que precisam dentro da nossa
comunidade e de populações carentes ao
redor do mundo. E este é um motivo para
comemorar. A comemoração do Centenário do
seu clube é a oportunidade perfeita para
compartilhar as suas realizações e divulgar o
Chanceler Bob Corlew que os Leões fazem na sua comunidade.
Presidente Internacional Quando as pessoas souberem sobre a
diferença que você está fazendo como Leão, sei que ficarão inspiradas
para acompanhá-lo no servir. E há tantas maneiras de incluir a sua
comunidade na comemoração. Convide a família e os amigos para
servir com você no próximo projeto do Desafio de Serviços do
Centenário para que possam vivenciar a força do serviço.
Planeje um Projeto de Legado para expor o seu clube e se conectar
com a comunidade. Realize uma comemoração especial do
Centenário que destaque as suas realizações, projetos e
oportunidades de servir com você. Crie o seu legado de Leão
planejando um Projeto de Legado e realizando
uma cerimônia de inauguração para
apresentá-lo à comunidade. Convide os
membros da sua comunidade e da imprensa
local para assistir, e não se esqueça de usar
itens da marca Lions, como chapéus e camisas
para mostrar o seu orgulho de ser Leão.

O mês de outubro tem um significado
muito importante para nós Leões, pois
é o mês que marca o nascimento da
Associação Internacional de Lions.
Foi no dia 10 de outubro de 1917 que se
realizou a primeira convenção internacional de Lions Clubes quando foi
oficializada a Associação Internacional de Lions Clubes. Assim, neste ano,
Editor: CL Fernando B. Silva LCI completa 99 anos anos e dá partida
para seu centenário que já vem sendo comemorado
entusiasticamente por todos nós desde 2015.
Não bastasse tanto júbilo pela chegada do centenário de LCI, o
nosso clube, o Lions Clube de João Monlevade Sobral, também
está em festa, pois no dia 24 de outubro completou 40 anos de
fundação, tendo sido fundado neste dia, no ano de 1976, quando
era presidente internacional, o brasileiro, do LC de São Paulo
Belém, o CL João Fernando Sobral.
O nosso presidente internacional, conforme mensagem dele a
todos nós, não se cansa de exaltar a chegada do centenário de
LCI e nos conclama, entre outros, a criar um projeto de legado
como forma deixar a marca do clube em nossa comunidade.
Nesta edição estamos também, divulgando uma mensagem de
nosso governador na qual ele busca motivar os clubes do LC-12
a participarem do concurso distrital, pois a esta altura, três
meses após o início do AL 2016/2017, apenas 30% dos clubes se
inscreveram para o referido concurso. Na mensagem, o Governador salienta a importância dos clubes divulgarem suas atividades, de modo que os outros clubes conheçam seus projetos
que, inclusive podem ser de interesse deles. O importante, é, na
verdade, o compartilhamento de informações entre os clubes
sem o sentido de competição entre eles.
Enfim, não poderíamos deixar de homenagear nossas mulheres,
companheiras e domadoras, que no mês de setembro recebem
de todos nós o reconhecimento pela sua importância no dia a
dia de nossos clubes. A nossa Instrução Leonística traça a rota
da mulher no Lions desde a sua fundação.
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MENSAGEM DA PRESIDENTE AL 2016-2017 - CaL Rosilene Machado
Companheiras, companheiros e domadoras.
Hoje venceremos cada obstáculo que surgir em
nosso caminho! Resistiremos ao pessimismo e
conquistare-mos o mundo com um sorriso, uma
atitude positiva, esperando sempre o melhor!
Hoje, usaremos o tempo para ser feliz!
Se carimbarmos em nós mesmos a ideia de que
as coisas são difíceis, provavelmente, elas serão.
Quando se repete continuamente, ‘eu não posso’ ou ‘eu não vou
conseguir’, as chances de que isso realmente aconteça, serão
muito grandes.
Portanto, para permanecer longe da influência dos comentários
e visões pessimistas dos outros, ative o seu potencial otimista.
Uma pequena chama em uma sala escura é muito mais forte do

que toda a escuridão.
Que Deus continue iluminando mais essa etapa.
Contar com todos os companheiros, companheiras e
domadoras, está sendo fundamental para o nosso sucesso
neste mandato.
E é o conjunto das habilidades individuais que faz do Lions
Clube de João Monlevade Sobral um grupo de pessoas
determinadas em unir para servir, porque:
Juntos somos mais!
Juntos servimos melhor!
Um abraço a todos.
CaL Rose Machado
Presidente AL 2016/2017

INSTRUÇÃO LEONÍSTICA: Setembro, mês da Domadora e da Mulher no Lions
A designação “Domadora” foi criada em 1952 por
Armando Fajardo. Isto ocorreu quase que imediatamente à fundação do leonísmo no Brasil” e visava
substituir a expressão “Leona” usada pelos Clubes
de idioma espanhol. Segundo Armando Fajardo, a
expressão “Domadora” não significaria aquela que
doma, mas sim, aquela que junto com o Leão
realizaria e participaria de atividades do Lions.
No entanto, essa designação só começou a se tornar
oficial na reunião do Conselho de Governadores no
dia 29 de junho de 1.955 e foi aprovada durante na 4a
Convenção Nacional em 1.957, no Rio de Janeiro.
Na 8a Convenção Nacional em Porto Alegre, através
de moção do LC São Paulo Indianópolis, foi aprovado
o mês de setembro como “Mês da Domadora”.
Há de se considerar, no entanto, que até então não
era permitido o ingresso da mulher no Lions, como
associada, como é hoje, como companheira Leão.
O caminho para o ingresso da mulher como socia do
Lions foi árduo e só viria se concretizar em 1987.
No AL 1976/1977, o então presidente internacional, o
brasileiro CL João Fernando Sobral, apresentou à
Diretoria Internacional proposta para o ingresso da
mulher como associada, porém a mesma foi rejeitada

INVOCAÇÃO A DEUS

pelo Comitê. No AL 1985/1986 durante a 69a Convenção Internacional, em Nova Orleans, EUA, foi
apresentada proposta para o ingresso das
mulheres, não sendo aprovada por não atingir o
“Quorum” necessário de 66%. Finalmente, no AL
1986/1987, no dia 4 de julho, dez anos após a
tentativa do presidente CL João Sobral, durante a
a
70Melvin
Convenção Internacional, realizada em Taipei
Jones
/Taiwan a proposta de ingresso da mulher, apresentada no ano anterior foi aprovada com o
“Quorum” de 77% dos votos dos delegados.
Neste mesmo dia, 4 de julho de 1987, aconteceu
a admissão da então domadora Maria Nydia
Manzano do LC de Assis, SP, Distrito L-12, como
primeira brasileira a se tornar Companheira Leão,
designação esta que só viria a surgir na 36a Convenção Nacional, em 1989, em Belo Horizonte.
No AL 1997/1988, o CG, Conselho Nacional de
Governadores do Distrito Múltiplo L, determinou
que o mês de setembro passaria a ser o “Mês da
Domadora e da Mulher no Leonísmo”.

Senhor,
Nós vos agradecemos o estar aqui
reunidos para nos conhecermos
melhor e assim, poder servir melhor
aos nossos semelhantes.
Dai-nos a Humildade, Sabedoria e
Força necessárias para cumprir
nossos deveres com entusiasmo e
tenacidade.
Dai-nos bondade e tolerância para
respeitar a opinião dos demais e
alimentar a aspiração de todos a
servir a humanidade que sofre.
Protegei nossa grande família
leonística, a qual trabalha hoje e
sempre pelo culto da amizade, do
amor ao próximo e do serviço
desinteressado.
Velai Senhor, pelos destinos do
Brasil e bendizei nosso trabalho.
Assim Seja!

Autor: PDG Fernando Barcelos Silva - LC João Monlevade Sobral
Fontes de Consulta: Leão Sabido - PID Áureo Rodrigues; Dúvidas, Controvérsias
e Curiosidades Leonísticas - PDG Alexandre Campos Costa e Costa; Bússola Leonística - CaL Maria Emília Moreira Souza (LC Ipatinga Liberdade).

Obs: Esta Invocação a Deus foi
recomendada como “Oficial” pelo CNG,
de acordo com a resolução 14/63.

CURIOSIDADES LEONÍSTICAS: Expansão do Lions

REFLEXÃO SOBRE O LEMA PRESIDENCIAL

A Associação Internacional de Lions Clubes não era nada internacional
quando se formou em Chicago em 1917. No início, cerca de duas
dúzias de clubes foram fundados na região central dos Estados Unidos
em lugares como Arkansas, Colorado, Illinois, Oklahoma e Texas. Três
anos depois, em 1920, Lions tornou-se realmente internacional, com a
criação de seu primeiro clube além das fronteiras norte-americanas em
Windsor, Ontário, Canadá. Localizada do outro lado do rio em frente a
Detroit, Michigan, Windsor era uma cidade movimentada na fronteira
em 1920, beneficiando-se da crescente indústria automotiva da região.
Detroit, o berço da acelerada linha de montagem automobilística,
recém tinha formado o seu próprio Lions clube no início daquele ano e a
notícia sobre a associação rapidamente se espalhou. O Governador
Anthony Menke do Distrito 11 em Michigan era conhecido pelo seu
dinamismo nos círculos de negócios da área, e estava ansioso para
tornar o Lions clube canadense em realidade. Sob a sua orientação, o
Lions clube de Detroit patrocinou o clube de Windsor, que entrou em
ação e logo começou a atuar. O clube de Windsor deixaria mais tarde a
sua marca apresentando aos canadenses a bengala branca, uma
ferramenta de verificação de segurança para os deficientes visuais.
Depois de fundar o clube de Windsor, no Canadá, os Leões se
expandiram para a China e México. Em 1926, estabeleceu-se o
primeiro Lions Clube da China. Um ano depois, o Clube Nuevo Laredo
Fundadores do México entrou para a associação com a ajuda de Leões
do outro lado da fronteira na vizinha Laredo, Texas, EUA.

ESCALAR NOVAS MONTANHAS
A expressão “Escalar montanha” é uma metáfora usada para muitas
situações diárias que enfrentamos. Diz-se, quando há algo difícil e
trabalhoso para ser realizado. Portanto, figurativamente, quer dizer
que somente escalando novas montanhas poderemos realizar uma
determinada tarefa, pois cada montanha representa um novo desafio.
A cada dia, nós Leões nos deparamos com novos desafios, novas
oportunidades para servir ao próximo. A cegueira, sarampo, outros
riscos à saúde, a insegurança alimentar, falta de água potável,
consumo de drogas, guerra e distúrbios civis, representam desafios
para muitas pessoas em todo o mundo, mas representam
oportunidades para os Leões servirem em busca de melhoria para
suas comunidades.

O LEÃO DE AÇO
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FEIRA DE CIDADANIA

ASSEMBLÉIA FESTIVA DE ANIVERSÁRIO
No dia 24 de outubro o Lions Clube de
João Monlevade Sobral realizou
assembléia festiva visando,
principalmente, comemorar os 40
anos de atividades do clube que foi
fundado neste dia no ano de 1976.
A CaL Rose Machado iniciou a reunião
se dizendo muito orgulhosa por estar
no cargo de presidente em uma data tão importante para o clube.
Perguntou, entre os presentes quem era o mais antigo associado do
clube e foi informada ser o CL José Xisto com 29 anos. Porém, foi informada que o clube, apesar de não ter em seu quadro nenhum dos
sócios fundadores, tinha como associado mais antigo o PDG CL Josué
Silva abreu afiliado desde maio de 1981, tendo, portanto, mais de 35
anos de clube. A reunião prosseguiu normalmente e chegada a ora da
instrução leonística foi convocado o PDG CL Fernando Barcelos para a
mesma. A instrução preparada pelo CL Fernando não poderia ser outra
senão sobre a história da fundação do clube. Mais adiante, a diretora
social CaL Cida também falou sobre os 40 anos do clube, inclusive
lendo uma mensagem enviada pela CaL Geralda Abreu. Após a reunião todos se reuniram em outra sala para um jantar seguido de bolo
comemorativo, sucos e refrigerantes.

Em outubro, o Lions Clube de João Monlevade Sobral comemorou o
dia do Serviço Leonístico, em parceria com Secretaria Municipal de
Saúde e Serviço Social, Casa de Cultura, Hospital Margarida, Procon,
e outras entidades quando diversos tipos de serviço foram ofertados
ao público presente, tais como medida de pressão, orientação sobre
câncer de mama, vacinações diversas, DST, salão de beleza, etc.
A Academia de Dança da
CaL Rose Machado também presente promoveu
shows de danças diversas
para o publico presente na
praça do povo onde foram
realizados os eventos.
Acima, na foto da esquerda, membros do Lions Sobral fazem medidas de pressão e
na foto da esquerda, alguns dos participantes da feira de cidadania.

TESTES DE ACUIDADE VISUAL
Em setembro, o Lions Sobral, em parceria com a Secretaria Municipal
de Saúde, realizou durante 6 dias testes de acuidade da visão em
crianças de 6 a 10 anos, na Escola Estadual Antônio Papini. Cerca de
535 crianças foram examinadas e entre as mesmas, 24 foram
encaminhadas para o oftalmologista. O Lions Clube Sobral doará
óculos para as crianças que passarão a usá-los ou para as que
necessitarem fazer troca dos mesmos, no caso dos que já fazem uso.

A assembléia festiva contou com boa presença de associados do clube
Acima, à esquerda, os alunos recebem explicações preliminares sobre os testes e à
direita, as CaL´s Edna, Rose, Cida e Graça aplicam os testes nas crianças.

LAR SÃO JOSÉ: Dia do Idoso
No dia do idoso, membros do Lions Sobral estiveram no Asilo Lar São
José para comemorar a data com os internos da instituição. Foi uma
tarde mito alegre, com música, lanches e sobremesa. Algumas CaL´s
montaram salões para unha e penteado, juntamente com particulares.

Ao término dos trabalhos da assembléia todos se dirigiram para outra sala quando foi
servido um macarrão com molho seguido de bolo, sobremesa, sucos e refrigerantes.

ANIVERSÁRIO do LC de JOÃO MONLEVADE SOBRAL
O LC de João Monlevade Sobral completou 40 anos de atividades no
dia 24/10/2016. O clube foi fundado por iniciativa do LC de João Monlevade que cedeu ao novo clube 5 de seus associados, entre os quais os
CL´s Antônio Loureiro e Levy Tavares, padrinhos do novo clube.
A solenidade de fundação, no dia 24 de outubro de 1976, foi realizada
no Social Clube, com a presença do governador do Distrito L18, CL
Manoel Francisco Loureiro, que oficializou a fundação do novo clube.
Memória
Na foto ao lado, no dia 24
de outubro de 1.976, na
sede do Social Clube, o
CL Antônio Loureiro, principal articulador da fundação do Lions Clube de
João Monlevade Sobral,
observa, com orgulho, o
estandarte do novo clube
de João Monlevade.
O LEÃO DE AÇO

Acima, a CaL Ignês e a domadora Ana Lúcia cuidam de cabelos e unhas de internas.

Acima, Rogério Salomão, mais uma vez animou a festa e a CaL Rose Machado animou o baile, dançando animadamente com um dos internos.
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DISTRITO LC-12: II CD - Muriaé - MG

DISTRITO MÚLTIPLO LC - AL 2016/2017

ANO LEONÍSTICO 2016/2017

I Reunião do Conselho de Governadores
DMLC - AL 2016-17 - Santos - SP
Dias 1,2 e 3 de setembro de 2016

Casal Governador - AL 2016/2017
CL Jorge Eduardo / CaL Maria Inez

I CG - SANTOS - SP

II Conselho Distrital - Ano Leonístico 2016/2017
Cidade: Muriaé – M. G.
Data 12/13 de novembro 2016
Local: SESC
Endereço: BR 356, Km 269 – saída para Itaperuna
Referência: Estádio do Nacional Futebol Clube.
Telefone: 32-35117110 / 35117108
Empenho, organização, criatividade e entusiasmo fazem parte dos
Clubes organizadores... Tudo está sendo preparado com muito
capricho para esse encontro!

MENSAGEM DO GOVERNADOR DO DLC-12
Concurso Distrital
Qual o significado? Declarar Guerra ou
Competição? Estimular a Rivalidade?
Talvez, por se basear nestas indagações e por saber que seu clube não vai
conquistar o status de melhor, é que
alguns não se interessam em participar.
O CL/CaL alega ter consciência do
dever de Leão, que seu clube faz a
diferença na sua comunidade e, para
Governador CL Jorge E. Tavares ele/ela, isto basta.
Para que não se tenha este objetivo é que a gestão 16/17 promoveu
algumas mudanças significativas no seu concurso. A premiação será
por Região, onde o primeiro classificado será premiado e, haverá
premiação geral para os três primeiros clubes classificados.
Enaltecemos a amizade e o companheirismo e nestes dois tópicos não
cabe a competição, mas sim a cooperação pois o companheiro quer e
necessita de alguém ao seu lado, ombro a ombro, estando prontos
para ajudar o carente o próximo.
Entendemos que o concurso não é meio de disputa e sim de divulgação, onde nossas campanhas bem sucedidas ou não, estão à disposição dos outros clubes para serem executadas dentro da realidade de
cada um, servindo de estímulo aos nossos companheiros. Assim, iremos desenvolver nosso crescimento interno podendo servir cada vez
mais e melhor ao externo, pois nossas comunidades carentes necessitam de Leões de braços dados para “Crescer Servindo”.
Caros companheiros e companheiras, vamos participar, vamos divulgar, nos colocar à disposição dos nossos clubes irmãos, contribuindo
assim para o crescimento e desenvolvimento do nosso LC-12.
Conto com todos.
Saudações Leonísticas.
DG CL Jorge Eduardo Tavares - AL 2016/2017
O LEÃO DE AÇO

Colegiado Magia - Da esquerda para direita: LC12, LC11, LC8, LC6, CC Wilson Pinto
e CaL Beth, LC5, LC4, LC3, LC2 e LC1.

REUNIÃO DE COMITÊ CONSULTIVO
No sábado, 22 de outubro, foi
realizada a 1a Reunião de Comitê Consultivo da Divisão
C3, na sede dos Lions
Clubes de João Monlevade.
Participaram da reunião os
Acima, o Coordenador da Divisão C3, CL Paulo LC´s de João Monlevade
Roberto e os PDG`s Fernando Barcelos, Pedro Centro e Sobral, Itabira e
Abib, Idagmar Andrade e Fernando Barcelos.
Guanhães. Ausente, apenas
o LC de Rio Vermelho que não enviou justificativa. Também presente
na reunião a IPDG CaL Idagmar Andrade, Coordenadora da Região C
e o CL PDG Pedro Abib. Considerou-se bastante produtiva a reunião
presidida pelo CL Paulo Roberto Reis, Coordenador da Divisão C3,
que teve muita participação dos cerca de 25 presentes. Cada clube
teve oportunidade de expor suas realizações, seus problemas e
recebeu sugestões dos participantes, principalmente dos PDG´s
presentes. O PDG Fernando Barcelos atuou como secretário da
reunião. A 2a reunião será realizada em Guanhães, em novembro.

JUL/AGO 2016

Ao final da reeunião
CL´s e CaL´s dos
Clubes presentes
participaram de uma
confraternização
seguida de lanche
permitindo a prática
de alguns instantes
de companheirismo.
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EDUCAÇÃO: Reforma do Ensino Médio

SAÚDE: Combate ao Câncer de Mama

O que é Câncer de Mama?
É um tumor maligno que se desenvolve na mama como consequência
de alterações genéticas em algum conjunto de suas células que passam a se dividir descontroladamente. Ocorre o crescimento anormal
das células mamarias, tanto do ducto mamario quanto dos glóbulos
mamarios. Esse é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres em
todo mundo, sendo 1,38 milhões de novos casos e 458 mil mortes pela
doença por ano, de acordo com a Organização Mundial de Saúde.
A proporção em homens e mulheres é de 1:100; ou seja, para cada 100
mulheres afetadas, um homem terá a doença.
Fonte: (Internet) www.minhavida.com.br/saude/temas/cancer-de-mama

VISÃO: Semana Mundial de Serviço em Prol da Visão
Os Leões do mundo inteiro se juntarão durante a Semana Mundial de
Serviço Especial dedicada a prevenir a cegueira e a deficiência visual.
Este evento internacional é uma ótima oportunidade para preservar a
visão nas comunidades e apoiar o Desafio de Serviço do Centenário,
que já impactou a vida de mais de 100 milhões de pessoas.
O clube deve realizar um projeto dedicado à deficiência visual em sua
comunidade, como organizar um exame de visão, doar bengalas, ou
realizar um evento esportivo inclusivo. Independente de como quiser
servir, o clube não deve deixar de participar deste evento de Serviço
do Centenário de Lions.
Sugestões aos clubes:
1) Planeje seu projeto - Realize um projeto de serviço que preserve a
visão em sua comunidade durante a semana de 10 a 16 de outubro.
Considere convidar membros de sua comunidade e de outros clubes
de serviço locais para se juntarem a vocês.
2) Promova seu projeto - Divulgue o projeto para exibir o clube e o
poder do serviço. Lembre-se de cobrar dos membros do clube para
usarem os uniformes do clube para aumentar a visibilidade.
3) Registre seu projeto - Registre o seu serviço no Informe de Atividades de Serviço do MyLCI para ajudar LCI atingir a meta do Desafio de
Serviço do Centenário. Não deixando de incluir a data do projeto.
4) Comemore seu Serviço - Compartilhe fotos do seu projeto nas
mídias sociais, para que todos possam ver a diferença que você faz na
comunidade. Utilize o # Lions100 para compartilhamento das fotos na
página do Facebook do LCI.
O LEÃO DE AÇO

No dia 22 de setembro de 2016 o Governo Federal lançou uma medida
provisória visando reformar o currículo do ensino médio em todo o país
a vigorar a partir de 2018. O ensino médio brasileiro, público e
particular, é considerado ineficiente, profundamente ineficaz e
completamente desconectado do século XXI, e é, na opinião de muitos
especialistas, um dos piores do planeta.
Com a reforma, o aluno continuará a percorrer uma grade fixa de
disciplinas, igual para todo mundo, mas ela agora ocupará a metade
do tempo na escola. A outra metade será preenchida pelo estudante
segundo suas predileções. A nova fórmula rompe com a ideia de
separações estanques e permite traçar roteiros tão diversos na escola
que permitirá ao aluno cursar matérias por semestre, como já ocorre
na universidade.
No caso das redes públicas caberá às secretarias estaduais definir
quais opções cada colégio oferecerá, a depender dos pendores locais,
ou seja, quais cursos uma determinada escola poderá oferecer além
da grade fixa. Quanto as escolas particulares, que terão que seguir a
reforma, precisarão fazer mudanças, apesar de muitas delas,
principalmente as melhores, já estarem se flexibilizando.
O governo quer aprovar a reforma do ensino até o final deste ano.
Como funciona atualmente:
Todos aprendem o mesmo conteúdo durante três anos. São treze as
disciplinas obrigatórias: português, matemática, química, física,
biologia, artes, educação física, historia, geografia, filosofia,
sociologia, espanhol e inglês.
Quem quiser optar pelo curso técnico precisa finalizar os três anos do
ciclo médio.
Como funcionará futuramente:
Durante a metade do tempo, o conteúdo continuará igual para todos;
na outra metade, os alunos escolherão as disciplinas que desejam
cursar, dentro das principais áreas de conhecimento. O currículo
obrigatório, ainda a definir, ficará mais simplificado, à exceção de
português e matemática, algumas disciplinas deverão ser subtraídas
da grade fixa.
O ensino técnico poderá substituir disciplinas do ensino médio naquela
metade do tempo reservada à livre escolha do estudante.
Comentários:
Quem tem pendor para humanas não vai mais precisar afundar-se nos
estudos de física ou química. A opção de trilhas na escola, como ocorre
em países com um bom sistema educação, é um primeiro passo para
torna-la atraente.
O Brasil é um exemplo clássico de como o excesso de conteúdo leva
ao baixo aprendizado. Todos os países que disputam o topo do ensino
estão podando seu currículo para ater-se ao essencial.
Muitos jovens desistem da carreira técnica porque não têm tempo nem
interesse de completar o ciclo médio. Ao torná-lo mais acessível, abrese uma porta que já alavancou a economia de muitos países.
As mudanças propostas para reformulação do ensino médio podem
trazer também um novo modelo para o Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem). Com a intenção de flexibilizar a trajetória dos alunos, o
Ministério da Educação (MEC) terá que pensar também em formas de
avaliar as ênfases de formação. Uma das possibilidades é que haja
modelos diferentes de Enem, mais direcionados para o que os
estudantes aprenderam na etapa de ensino
Fonte de consulta: MEC (Internet)

Nota do Editor:
A Medida Provisória nº 746/2016, que promove alterações no
ensino médio, foi publicada no Diário Oficial da União, em edição extra
nº 184-A, na sexta-feira, dia 23 de setembro.
A MEDIDA PROVISÓRIA No 746, DE 22 DE SETEMBRO DE 2016
Institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino
Médio em Tempo Integral, altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e a
Lei nº 11.494 de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação, e dá outras providências.
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EXPEDIENTE
LIONS CLUBE DE JOÃO MONLEVADE SOBRAL
Clube Padrinho: João Monlevade Centro
Fundação: 24/10/1976 - Carta Constitutiva: 04/11/1976
Reuniões do Clube 1as e 3as 2as feiras às 20 horas na sede.
Endereço da sede: Av. Getúlio Vargas, 3051 - Belmonte
Presidente do Clube: Rosilene Maria Martins Machado
Endereço: Av. Castelo Branco, 431/102 - República
João Monlevade - MG - CEP: 35930-090- Tel: (31) 3851 2745
BOLETIM “O LEÃO DE AÇO” - No Registro DMLC: 161
Periodicidade: Bimestral - Tiragem: 80 Exemplares
Editor: PDG Fernando Barcelos Silva
Endereço: Rua Dirceu da Fonseca, 274 - Mangabeiras
João Monlevade - MG - CEP: 35930-189
Telefones: (31) 3852 5129 - (31) 9.8930-0129
Email: fernandokrupp@yahoo.com.br

DIRIGENTES LEONÍSTICOS - AL 2016/2017
Sede da Associação Internacional de Lions Clubes:
300 W 22nd Street - Oak Brook - Illinois - 60523 - 8842 - USA
Presidente Internacional: Chanceler Bob Corlew

1o VP Internacional: Naresh Aggarwal - Índia
Diretores Internacionais (Área 3):
DI 2015/2017 - Ramiro Vela Villarreal - Nuevo Leon - México
DI 2016/2018 - Luis Geraldo Matheus Figueira - Brasília - Brasil
Presidente do CG/DMLC: PDG CL Wilson Pinto - LC 05
Governador do Distrito LC12: CL Jorge Tavares
Rua Florival Xerem Cruzeiro, 100 - Juiz de Fora - MG - CEP: 36036-390
Lions Clube de Governador Valadares Ilha
1o Vice-Governador DLC-12: CL João Paulo Lima Teixeira
2a Vice-Governadora DLC-12: CaL Léa Maria Burnier Ganimi Costa

DIRETORIA DO LC DE JOÃO MONLEVADE SOBRAL
LEMA: Juntos Servimos Melhor
Presidente ---------------------------- Rosilene Maria Martins Machado
1o Vice-Presidente ------------------ Alcir de Souza Gomes
2a Vice-Presidente ------------------ Simone Magela Santos Reis
1a Secretária ------------------------- Edna Marta Dornas Silva
2a Secretária ------------------------- Aparecida do Carmos Ferreira
1o Tesoureiro ------------------------- Clever Machado
2a Tesoureira ------------------------- Ignês Rita Bicalho Vieira
Diretora de Associados ----------- Ignês Rita Bicalho Vieira
Diretora Social ---------------------- Aparecida do Carmo Ferreira
Diretora Animadora ---------------- Simone Magela Santos Reis
Diretores Vogais: Carlos Alberto Santos, Geraldo Neres Silveira (1o Ano)
Paulo Roberto reis, Mirna Auxiliadora V. Toledo (2o Ano)

DECLARAÇÃO DE VISÃO DE LCI
“Ser líder global em serviços comunitários e humanitários”
DECLARAÇÃO DE MISSÃO DE LCI
“Dar poder aos voluntários para que possam servir suas comunidades, atender suas necessidades humanas, fomentar a paz e
promover a compreensão mundial através dos Lions Clubes.”
PROPÓSITOS DE LIONS CLUBES
Incentivar os princípios do bom governo e da boa cidadania.
Interessar-se ativamente pelo bem-estar cívico, cultural, social e moral
da comunidade.
Unir os clubes pelos laços de amizade, bom companheirismo e
compreensão mútua.
CÓDIGO DE ÉTICA DO LEÃO

Lembrar que, para ser bem sucedido nos negócios ou empreendimentos, não é preciso destruir os dos outros. Ser com os clientes e
sincero consigo mesmo.
Decidir contra mim mesmo, no caso de dúvida quanto ao direito ou a
ética dos meus atos perante meu próximo.

ABREVIATURAS LEONÍSTICAS
AL: Ano Leonístico ou LEOístico
CC: Comitê Consultivo; CD: Conselho Distrital; CG: Cons. Governadores
CaL: Companheira Leão; CCaLL/CaL´s: Companheiras Leão
CL: Companheiro Leão; CCLL/CL´s: Companheiros Leões
DM: Domadora; DDMM/DM´s: Domadoras
CLEO: Companheiro(a) LEO; CCLEO: Companheiros(as) LEO
CC: Presidente do CG; PCC: Ex-Presidente do CG
DG: Governador de Distrito; PDG: Ex-Governador de Distrito
VDG: Vice-Governador de Distrito (1o e 2o)
ID: Diretor Internacional; PID: Ex-Diretor Internacional
IP: Presidente Internacional; PIP: Ex-Presidente Internacional
IVP: Vice-Presidente Internacional (1o e 2o)
LCI: Lions Clube Internacional; LCIF: Fundação Internacional de L. Clubes
DML: Distrito Múltiplo (A, B, C, D)
AGDL: Associação dos Governadores do DML

AGENDA CÍVICA / LEONÍSTICA
SETEMBRO: Mês da Revista LION - Mês das Domadoras e da
Mulher no Leonísmo.
01 - Dia do Professor de Educação Física.
07 - Independência do Brasil.
21 - Dia da Árvore.
OUTUBRO: Mês do Aumento de Associados.
01 - Dia Nacional do Idoso.
08 - Dia Mundial do Serviço Leonístico.
10 - Fundação de LCI - Final da Convenção de Dallas - 1917.
12 - Nascimento de Armando Fajardo (1893).
27 - Dia Mundial do Combate ao Câncer de Mama.

BOLETINS RECEBIDOS
O Carioca - LC Rio de Janeiro Carioca - RJ - LC1
O Leão da Cantareira - LC São Paulo Tremembé - SP - LC2
O Leão de Maria Chica - LC Penápolis - SP - LC8
Leão de Cataguases - LC Cataguases - MG - LC12
14 Bis - LC Santos Dumont - MG - LC12
Leão Botocudo - LC Botucatu - SP - LC3
A Voz do Leão - LC Ribeirão Preto Centro - SP - LC6
Centro Avante - LC Recife Centro - PE - La3
Boletins Virtuais:
Leão do Itabira (LC11); Leão do Vale (LC12); Centro Avante (LA3);
Liberdade em Destaque (LC12); Celebrando Lions (LC4).

HUMORISMO: Tragédia no Sítio
Era tarde da noite quando Dirceu atendeu o telefone. Era Chico, o
caseiro de seu sítio que disse que estava tentando lhe telefonar há três
dias e não conseguia, talvez, por causa da chuva que estava caindo.
Continuando, o Chico disse ao Dirceu que o motivo do telefonema era
para informar que Barão, o seu cachorro, havia morrido. Dirceu ficou
muito abalado porque gostava muito do cachorro que era uma
excelente cão de guarda e perguntou o que havia acontecido. Chico
disse que Barão morreu por ter comido carne podre. Carne podre?
Perguntou Dirceu. Chico disse que era do cavalo árabe do Dirceu que
havia morrido de cansaço. Mas o meu cavalo estava cansado porque?
Chico disse que ele se cansou de tanto puxar a carroça transportando
água para apagar o fogo. Meus Deus, disse Dirceu e prerguntou: que
fogo? Chico disse que uma das velas do velório caiu no chão, iniciando
o incêndio que queimou toda a casa e a garage, queimando também a
caminhonete Pampa do Dirceu que lá estava. Meu Deus, quanta
tragédia gritou Dirceu desesperado! Mas, velório de quem, Chico? Da
sua mãe, respondeu Chico, já explicando. Era noite, chovia muito, eu
estava na janela da minha casinha pitando um cigarrinho quando vi
que alguém estava pulando o portão. Não pensei duas vezes. Peguei a
minha espingarda e da janela mesmo atirei. Sabe seu Dirceu! Sua mãe
veio sem avisar e como já era tarde e o portão de entrada já estava
trancado ela resolveu pular. A chuva era intensa e não permitia a gente
ver nada. Dai em diante, Chico só ouvia gritos e choros do outro lado
da linha. Desligou o telefone e começou a meditar: “Puxa, esse
pessoal da cidade é mesmo muito complicado. Tanta confusão por
causa de um cachorro morto!”

