
Acreditando que o Homem não se limita ao 

mundo natural, pois ele o transcende e o 

transforma constantemente, iniciamos essa 

assessoria ressignificando novas formas de 

entender e fazer as atividades de serviço dos 

Leões do Distrito LC-5 aproveitando as  

manifestações culturais, marca mais tipicamente humana, pois é pela 

capacidade de recriar que o homem se diferencia dos demais existentes. 

O homem é um ser cultural deixando de ser apenas homo para ser sapiens 

(sabedor de si ou consciente), para ser faber, produtor daquilo de que tem 

necessidade para melhor se situar nesse mundo. 

 Assim sendo o homem se humaniza não porque é diferente dos animais 

ou dos outros existentes, mas porque produz e se manifesta na cultura. 

Todos nós somos agentes culturais produtores e mantenedores da cultura  

e como Leões  capazes de agir no mundo não só como ser social, o que só é 

possível na relação com outros humanos, mas como ser criativo.  

O Homem cria significados para o que faz e para o que cria. A palavra 

cultura é derivada de colere, do Latim, que significa “cuidar de” e a palavra 

arte é derivada de ars, do Latim, que significa “técnica”, “habilidade”.  

A cultura é comumente associada com diferentes tipos de artes, como a 

música, o teatro, a dança, a literatura e a pintura entre outras. Sabemos da 

importância da arte como ferramenta humana para expressão de sentimentos e 

sensações e percebemos a manifestação artística acontecendo de diversas 

maneiras nas diversas culturas que existem.  

A importância da arte e da cultura  torna ambas, inspiração para nossas 

ações não só no  LC-5   como também nas ações globais do LCI. 

Somos uma corporação que tem como objetivo promover o entendimento 

entre as pessoas em uma escala internacional, atender a causas humanitárias, e 

promover trabalhos voltados a comunidades locais. 

Conscientes do impacto das palavras de Melvin Jones  "Você não pode ir 
muito longe enquanto não começar a fazer algo pelo próximo", que se tornou 
o principal condutor de pessoas com espírito de serviço humanitário em 
todas as partes do mundo. 

Inspirado no  lema do nosso Presidente Internacional “O Serviço que vem 
do Coração”esta assessoria propõe dentro das metas do Distrito da Equipe 
Global de Serviço – GST – 1 atividade cultural mensal - a resgatar pessoas e 
acontecimentos de nossa cultura para inspirar e ressignificar nossas 
atividades comunitárias locais.  
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Escreve: CaL Olga Arantes 



Neste Início de Ano Leonístico convidamos os Leões para no 

mês de julho, celebrar  MÁRIO QUINTANA - 115 ANOS DO 

POETA, CAMINHANTE  E SONHADOR  E   OS   SEM – 

CASA. 

 

Você sabia que  o poeta Mario Quintana (1906-1994) nasceu 

no dia 30 de julho na pequena cidade de Alegrete, no Rio 

Grande do Sul? 

Você sabia que  o poeta não se casou nem teve filhos e foi hóspede do Hotel 

Majestic, no centro histórico de Porto Alegre, de 1968 até 1980. Desempregado, sem 

dinheiro foi despejado e alojado no Hotel Royal, no quarto de propriedade do ex-

jogador Paulo Roberto Falcão.  

Você sabia que  Mário de Miranda Quintana faleceu em Porto Alegre, Rio Grande 

do Sul, no dia 5 de maio de 1994. Sua casa era um quarto de Hotel o que o levou a 

escrever:  

“Eu  moro 

Em mim mesmo. 

Não faz mal que o 

Quarto seja pequeno. 

É bom, assim tenho 

menos lugares para 

Perder as minhas 

coisas.” 

 

Sugestões do mês: 

Atividade Cultural: Sarau virtual, divulgação e leitura de poemas e pensamentos 

do poeta, nas redes sociais  e ou um momento de poesia durante a Assembleia 

Festiva dos aniversariantes do mês com o slogan: Leões do Distrito LC-5 

comemoram 115 anos de Mário Quintana.  

 

Você conhece o Poeminho do Contra de Mário Quintana? 

 

"Todos esses que aí estão 

Atravancando o meu 

caminho, 

Eles passarão... 

Eu passarinho!" 

 

Você conhece as Frases famosas  do poeta? 

“O verdadeiro analfabeto é aquele que sabe ler, mas não lê.” 

“Não faças da tua vida um rascunho. Poderás não ter tempo de passá-la a limpo.” 

“Uma vida não basta ser apenas vivida: também precisa ser sonhada.” 

Atividade Comunitária: arrecadação e  doação de roupas para moradores de rua, 

parceria com entidades que trabalham com  os sem - casa  
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MÊS DE AGOSTO  

Mês dos Ex Presidentes  

 

Para o mês de agosto temos a seguinte sugestão: 

 

ARIANO SUASSUNA -  

114 ANOS DE  AMOR PELO SERTÃO  E PELA  

LITERATURA,  

HERANÇA DO PAI. 

 

Você sabia que Ariano Vilar Suassuna nasceu no seio de uma 

família abastada, visto que seu pai, João Suassuna, era presidente do 

Estado, cargo que mais tarde passa a ser de governador.  

 

Você sabia que com o assassinato de seu pai em meio a Revolução 

de 30, a família muda-se para Taperoá e mais tarde para Campina Grande, ambas 

cidades na Paraíba. Na adolescência foi viver no Recife, capital de Pernambuco. Ali, 

foi estudante do curso de Direito, na Universidade Federal de Pernambuco formando

-se em 1950. 

 

Frases famosas de Ariano Suassuna: 

“Não troco o meu oxente pelo ok de ninguém!” 

“O otimista é um tolo. O pessimista, um chato. Bom mesmo é ser um realista 

esperançoso.” 

“O sonho é que leva a gente para a frente. Se a gente for seguir a razão, fica 

aquietado, acomodado.” 

 

A tradição e valorização de nosso folclore, seja na música,  no teatro, seja na 

literatura como nos romances de Suassuna ao lado da figura paterna permearão 

atividades dessa assessoria.   

 

 

 

 

Um gancho interessante seria fazer um tributo a vida e obra de PIP 

Augustin Soliva   ( pai do Distrito Augustin Soliva) PIP Augustin 

Soliva 

 

 

 

Atividade Cultural: divulgação no distrito, por meio de fotos de atividades 

folclóricas realizadas em sua cidade; divulgação do folclore de nossa região, 

tropeirismo e outras manifestações culturais; 

Sugestões de filmes:  O auto da Compadecida (Brasil, 2000 ) Direção:Guel Arraes e 



o filme do Oscar desse ano - Meu Pai (2021 ) do diretor Florian Zeller 

 

 

PIP Augustin Soliva Divulgação de Lembranças de Familiares 

e amigos de Augustin Soliva.  

Agendar uma visita ao Memorial Augustin Soliva em São José 

dos Campos, 

Slogan: Leões do Distrito LC-5 prestam tributo à Memória de 

PIP Augustin Soliva 

 

Outra dica: fazer um certificado homenageando os ex-

presidentes do seu Clube enviando a eles e ou familiares agradecendo o serviço 

realizado durante seu ano leonístico. 

 

Atividade Comunitária: visita e doação de fraldas geriátricas para as casas de 

repouso da cidade e outras ações ligadas aos idosos. Parceria com instituições que 

cuidam de idosos e com o  Conselho Municipal do Idoso. 

 

Lembrete: Aguardamos os registros das Atividades dos diversos clubes no Mylions; 

reportar as atividades de serviço é “ Amor em Ação”. 

Até o próximo boletim!  


