
Olá, meu nome é Alécio Ferreira Guimarães, tenho 57 anos, faço parte do Lions Clube Santa Isabel Distrito LC 

5 - PIP  Augustin Soliva. Clube com 44 anos de muito trabalho pelas comunidades de nossa Cidade e Distrito, do qual 

tenho muito orgulho.  

É importante lembrar, que há 12 anos quando ingressei no Movimento Leonístico, não tinha a noção do 

quão grande e importante era o trabalho exercido pelos Lions Clube e seus Leões, não somente no meu Distrito, mas 

em todo o mundo.  

Fui convidado junto a minha esposa e atualmente CaL Rosa, pelo amigo e Leão Mario Rodrigues Barbosa, a 

conhecer o Lions através das reuniões  e atividades do clube. Depois de um período conhecendo o funcionamento 

do Clube, fui convidado a ingressar no movimento. No entanto, pedi mais um tempo pois tenho a convicção de que 

quando nos propomos a fazer algo, devemos dar o máximo para fazer bem feito e o melhor possível. Na época, 

nossos três filhos cursavam faculdade e precisávamos conciliar a vida profissional e familiar, o que ocupava quase 

todo meu tempo.  Continuei trabalhando como voluntário. Porém não tardou para aceitar o convite a ingressar no 

Lions Clube Santa Isabel, tendo meu amigo CL Mario como meu padrinho, no AL 2011/2012 e no AL seguinte minha 

esposa CaL Rosa ingressou também. Desde então não paramos um minuto em criar oportunidades e maneiras de 

servir junto ao meu Clube e Distrito. Participei da minha 1ª Convenção Distrital AL 2010/2011 do querido e saudoso, 

então DG naquele AL, PCC CL Wilson Pinto, em Águas de Lindóia.  Um mês depois estava em Araxá na minha 1ª 

Convenção do DMLC. Lá o PDG CL Américo Cortopassi  apresentou-me ao conterrâneo ilustre, na época ainda 

candidato a 3º VIP CL Fabrício de Oliveira, hoje nosso 2º VIP.  Nesse dia o CL Fabrício, me parabenizou,  pois eu tinha 

acabado de receber o prêmio de Leão mais novo no Leonismo e disse que a partir dali eu nunca mais sairia do 

movimento,  pois quando você é picado pelo mosquitinho do Leonismo, você não abandona nunca e que um dia eu 

ainda seria Governador e talvez muito mais. No meu Clube ganhei dois professores do Leonismo, como gosto de 

citar; os saudosos CL Geraldo e CaL Guiomar. Durante aproximadamente 3 anos recebi orientações diárias sobre o 

Movimento Leonístico, todos os dias passava em sua casa e me encantava cada vez mais com o Lions.  Nesse período 

realizamos o  2º CD (hoje RCGD) no AL 2011/2012 onde o   CL Antonio “Gaúcho” era o Governador. Evento que eu e 

minha CaL Rosa junto aos incansáveis CCLL dos LC Clube Santa Isabel realizamos com a graça de Deus e que foi um 

sucesso.  Durante esta reunião, uma passagem ficou gravada na memória. Perguntei para o PDG CL Paulo Rogério 

por que tanta dedicação. Sua resposta está vívida até hoje: "Por amor ao leonismo" e continuou "quando você 

conhecer mais sobre o  movimento leonístico,  você vai perceber que quanto mais a gente conhece, mais a gente 

ama".   Após isso, continuei servindo cada vez mais junto ao meu Clube e abracei as oportunidades de 

desenvolvimento. Com isso, foram surgindo os convites para colaborar com o Clube e Distrito. Onde ocupei as 

funções de Diretor de Patrimônio, Presidente do Clube duas vezes, Conselheiro LEO do Clube, Assessor de Marketing 

Clube, Assessor de LCIF Clube.  Servi como Leão Orientador para o Distrito por duas vezes. Atuei como Orientador 

para Diretoria Social na escola de Dirigentes AL 15/16 (DG  CL Américo Cortopassi). Fui convidado para Capacitação 

para Obtenção de subsídio em LCIF, Capacitação para Lions Quest, Capacitação para Voluntariado em Special 

Olympics. Fui indicado para Instituto Regional de Liderança Leonística em Campinas, Instituto Avançado de Liderança 

Leonística em Santa Cruz de La Sierra na Bolívia. Oportunidades estas que me trouxeram atualização para colaborar 

cada vez mais com meu Clube e Distrito. Exerci o cargo de Presidente de Divisão por duas vezes, Presidente de 

Região por duas vezes. Como Assessor de Alerta Lions, requisitamos junto a Assessoria de LCIF e Projetos, subsídios 

no valor de U$ 10.000,00 para atender demanda de catástrofe.  Nesta atual gestão, tive a oportunidade de ser 

orientador na Escola de Dirigentes para Secretários de Clube e atualmente,  honrosamente  a convite do DG João 

Claudino, exerço a função de Secretário do Gabinete Distrital. Todas estas oportunidades de aprendizado me fazem 

entender que precisamos ser agentes multiplicadores, inovadores e de transformação.  Será que sou uma Nova Voz? 

Acredito que sim, pois a história do Lions tem 105 anos, a minha história só tem 12 anos e ainda quero aprender 

muito e servir onde for necessário e  fazer parte disso que é muito maior do que podemos imaginar. Através do 

Leonismo, sonhar e realizar,  levando diariamente esperança para muitas pessoas.  Continuar aprendendo  e 

cooperando com os Leões que estão há muitos anos servindo  e dar meu exemplo de vontade e de garra  para Novos 

Leões, Novas Vozes que estão surgindo. 

    
 


