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Mês: Fevereiro 
Assessoria de Atividades Culturais e Comunitárias – AL 2021-2022 
Escreve: CaL Olga Arantes 
 
Mês de Fevereiro: Mês dos ex-Governadores 
 
Melvin Jones nosso fundador, inspiração e líder nos deixou uma frase que vale a pena 
ser lembrada neste mês dedicado aos ex-governadores: 
 
 “Poucas vezes, no decorrer da vida rotineira, surgem oportunidades para exercer 
liderança dentro do grupo. Tal ensejo, porém, é oferecido aos associados dos Lions 
Clubes”. 
 
Quem se associa ao Lions torna-se parte integrante de uma equipe de líderes que 
está presente em quase todas as partes do mundo. 
 
Quando uma pessoa de boa reputação e idoneidade é convidada para ingressar no 
movimento leonístico, com certeza seu padrinho identificou nela um líder no seu 
círculo social e de amizade. 
 
Por isso, devemos exercitar a liderança em toda sua plenitude, quer estejamos 
ocupando cargo na diretoria do Clube, no Distrito ou como membro de uma das 
comissões do Clube. 
 
Os ex-governadores merecem toda nossa gratidão, pois quando foram indicados e 
aceitos para a liderança aceitaram cumprir as tarefas que lhes foram confiadas cientes 
do pertencimento na maior instituição de serviços do mundo. 
 
Nosso LC- 5  teve um grande mestre PIP Augustin Soliva e nossos ex- governadores 
que puderam conhecê-lo e servir ao seu lado são pessoas privilegiadas.   
 
Esta assessoria cumprimenta todos os PDG”s e  de modo especial a PDG  Margareth 
Lúcia Álvares Lopes das Neves e PDG Edson José Lopes das Neves (AL 2016/2017) 
e atual DG, por circunstâncias do momento que atravessamos neste AL 2021/2022. 
 
O mês de fevereiro nos traz um calendário variado em comemorações, desde 
homenagens a profissionais, artistas, à conscientização acerca de doenças. 
Em fevereiro temos o  Dia mundial do câncer, conscientização sobre 
Lúpus,Fribromialgia , Mal de Alzheimer, conscientização sobre Leucemia .  
Efemérides como do pianista e compositor fluminense Ernesto Nazareth - um dos 
grandes nomes do choro e do maxixe; Morte do pintor holandês Piet Mondrian um dos 
nomes do Modernismo que criou o estilo Neoplasticismo; Nascimento da pianista 
paulista Guiomar Novaes - conhecida pelas suas interpretações das obras de Chopin 
e Schumann; importante divulgadora de Villa-Lobos no exterior. 
Dia 9 de fevereiro é marcado pelo nascimento da atriz e cantora luso-brasileira 
Carmen Miranda. 



 

 
 
Maria do Carmo Miranda da Cunha nasceu em 9 de fevereiro na cidade de Marco de 
Canaveses, em Portugal, mas se radicou no Brasil desde os dez meses de idade. 
A artista sempre se identificou como brasileira e entristecia-se quando alguém lhe 
lembrava que tinha nascido em outro país. Além disso, não gostava ser chamada de 
artista latino-americana ou sul-americana. 
Trabalhando em pleno centro do Rio de Janeiro, no boêmio bairro de Lapa, cresceu 
entre artistas que davam vida ao samba nas primeiras décadas do século XX. 
Essa influência fez com que aos 14 anos começasse a se aproximar da música 
popular e que, dois anos depois, abandonasse os seus estudos para trabalhar e 
buscar oportunidades no mundo artístico. 
A artista contagiou o público de alegria e se transformou em um icônico símbolo em 
Hollywood, marcada pelos seus exóticos vestidos e os turbantes com frutas que usava 
na sua cabeça. A cantora, ainda hoje  é reconhecida como um símbolo internacional 
do Brasil. 
 

 
 
 
Atividade Cultural: certifique-se de que seu clube tenha um registro dos ex-
governadores de sua região. 
Que tal fazer um concurso de turbante estilo Carmem Miranda na reunião festiva do 
mês? 
Assistir ao documentário CARMEN MIRANDA: BANANAS IS MY BUSINESS (Brasil 
1995 – 91 min). 
 
Atividade Comunitária: Conscientizar comunidade sobre Fevereiro Roxo /Laranja; 
visita às entidades que cuidam de pacientes com câncer para atender suas possíveis 
necessidades. 
 
 
_____________________________________________________________________ 



 

 
Até o próximo boletim! 
 

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

                                                    
 
 

 
 
 


