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Ressignificar!   Adoro esta palavra! 

Trabalhando com educação, cinema, literatura, contação de histórias esta assessoria foi pensada  

como uma colaboração em ressignificar as atividades comunitárias em parceria com as atividades 

culturais  seguindo datas do calendário leonístico. 

O mês é dedicado ao Feminino e essa assessoria traz um pouco da Mulher no Leonismo e a Mulher 

na Literatura Brasileira ( um pouco da obra de Cora Coralina). 

 

MÊS DE SETEMBRO: Mês das Domadoras 

VOCÊ SABIA que o mês da Domadora é celebrado em setembro, após moção proposta pelo LC São 

Paulo Indianópolis e aprovada na 8ª Convenção Nacional realizada em Porto Alegre? 

VOCÊ SABIA que posteriormente, por decisão do Conselho Nacional de Governadores do Distrito 

Múltiplo L no AL 1997/1998, passou a ser denominado "Mês da Domadora e da Mulher no 

Leonismo"? 

Primórdios: 

Foi uma longa trajetória para que a mulher fosse aceita dentro do Leonismo, apesar de sempre  estar 

ao lado dos esposos Leão. 

Melvin Jones, em 1913, para a fundação do Lions, tinha a seu lado  sua esposa Rose Amanda 

Freeman, que assim marcava a presença da mulher no Lions. 

Durante a 1ª Convenção de Lions realizada em Dallas, Texas, em outubro de 1917  foi aprovado o 

ingresso da mulher como sócia. Entretanto, na 2ª Convenção, em agosto de 1918, em Saint Louis, 

Missouri, a resolução da Convenção anterior foi revogada, suspendendo o ingresso da mulher como 

associada.  

Em junho de 1925, durante a 9ª Convenção, realizada em Cedar Point, Ohio, sob a presidência do 

canadense Harry A. Newmann,  foi outorgado a Helen Keller, o titulo de Sócia-Honorária de Lions 

Internacional, tornando-a assim a primeira mulher a ser sócia. Na mesma ocasião. a distinção foi 

estendida para Ann Sullivan Macy, preceptora de Helen Keller.  

Apesar das muitas tentativas do ingresso da mulher no Leonismo, isso só vai realmente ser aprovado  

no AL 1986/1987, durante a 70º Convenção Internacional, realizada em Taipei, Taiwan. Era então 

Presidente Stan A. Akestann e com o quorum de 77% dos votos dos Delegados, foi aprovado o 

ingresso da mulher no Lions. 



 Em 4 de julho do mesmo ano, Maria Nydia Manzano de Freitas foi a primeira mulher a ingressar 

como sócia num Clube brasileiro, apadrinhada pelo CL Salvador Sindona Filho, do Lions Clube de 

Assis, em São Paulo. 

A primeira Governadora do mundo foi Louise Colombani, do LC Bastia Kalliste, da cidade de Bastia, 

França, Distrito 103-CC, Governadora no AL 1991-1992. 

No Brasil, a primeira Presidente do Conselho de Governadores foi a CaL Maria Rosilene Mestre 
Medeiros, do Distrito LB-2, AL 2003/2004.  
“A designação “Companheira Leão” foi aprovada durante a 36ª Convenção Nacional realizada em 
1989, em Belo Horizonte, quando houve um plebiscito para a escolha do nome da associada do 
Lions”. Na 38ª Convenção, em Porto Alegre, foi ratificada a escolha que passou a vigorar desde 
então. 
Aproveito para dedicar este Boletim a PDG CaL Margareth Neves e a todas as Domadoras e 

Companheiras Leão do Distrito LC 5. 

 

 

PROPOSTA DO MÊS: 132 ANOS DE CORA CORALINA - CAMINHANDO E SEMEANDO, NO FIM TERÁS O 
QUE COLHER... 

     A Cidade de Goiás (ou Goiás Velho) é a cidade de Cora Coralina: o lugar de nascimento e morte da 
escritora considerada um dos grandes nomes da literatura brasileira. As ruas de pedras, os prédios 
históricos e todo o charme da cidade foram inspiração para a  poetisa. A cidade de Goiás  é 
considerada desde 2001, Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade. 

                 

O CÂNTICO DA TERRA 

Eu sou a terra, eu sou a vida. 
Do meu barro primeiro veio o homem. 
De mim veio a mulher e veio o amor. 
Veio a árvore, veio a fonte. 
Vem o fruto e vem a flor. 

Frases de Cora Coralina: 

 Eu me esforço para ser melhor a cada dia, pois bondade também se aprende. 



 Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. 
 O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada.  
 Remove pedras e planta roseiras e faz   doces. Recomeça. 
 Eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e 

plantando flores. 
 Coração é terra que ninguém vê. 

 

Atividade Cultural: Sarau com poemas de Cora Coralina, Mostra de Fotografia de preservação de 

patrimônios do município. 

Em tempo:  

 O concurso de fotografia do meio ambiente deste AL tem como TEMA: “FOCANDO COM UM 

NOVO OLHAR”.  

 A comemoração do mês das Domadoras e Companheiras Leão  do Distrito  foi adiada para 19 

de fevereiro de 2022. 

Atividade Comunitária: parceria com o Conselho Municipal de Meio Ambiente e ou Secretaria do 
Meio Ambiente para acompanhar e participar de suas ações. Plantio de árvores ou Disseminação de 
sementes. Incentivo às hortas comunitárias. Visita às Casas de repouso para entrega de mimos e 
material de higiene. 
O descarte de máscaras cortando os elásticos deve ser contínuo, assim como o descarte correto de 
lixo eletrônico e caseiro. 
 

Lembrete: Aguardamos os registros das Atividades dos diversos clubes no Mylions; reportar as 
atividades de serviço é “Amor em Ação”. 

Até o próximo boletim! 
_____________________________________________________________________________ 


