Boletim nº 08/22-

Mês: Março
Assessoria de Atividades Culturais e Comunitárias – AL 2021-2022
Escreve: CaL Olga Arantes
Mês de Março: Mês das Prévias Eleitorais
Março no Lions é mês de pensar em rodízio de lideranças: Mês da Prévia Eleitoral.
As eleições e vagas em conformidade com o Estatuto Social dos dirigentes de clube,
com exceção do ex-presidente imediato são eleitos da seguinte forma, em nível de
dirigentes de clubes:
1. Nomeia-se uma comissão de preferência composta por ex-presidentes para indicar
os nomes dos candidatos aos vários cargos da diretoria ( até a 1ª quinzena de março);
2.A apresentação dos indicados pela Comissão de indicação deverá acontecer 15 dias
antes da Assembleia de Eleição (máximo final de março);
3. A Assembleia de Eleição será realizada antes de 15 de abril e os eleitos tomarão
posse a partir de 1 de julho , para um mandato de um ano.
Todo associado deve conhecer os Estatutos de nossa Associação. Afinal, LIONS é
uma força global voltada para o bem. Atingimos todos os pontos do planeta.
O serviço dos Leões está em mais de 220 países e áreas geográficas, somos 48.000
clubes e 1,5 milhão de associados ajudando os outros e melhorando as comunidades.
Estamos fazendo 70 anos no Brasil!
No Brasil, o Leonismo foi fundado em Abril de 1952, no Rio de Janeiro, então a capital
da República. O sócio brasileiro número 1 foi o empresário Armando Fajardo.
Atualmente, são cerca de 50 mil associados brasileiros, presentes em todos os
estados do país.
Trabalhamos em várias Causas Globais, desafios significativos para a humanidade.
São elas:

Diabetes

Visão

Fome

Meio Ambiente

Câncer Infantil

Juventude

Socorro em catástrofes

Esforços humanitários

No Calendário civil lembramos que o nome "março" surgiu na Roma Antiga, quando
era o primeiro mês do ano e chamava-se Martius, de Marte, o deus romano da guerra.
Em Roma, onde o clima é mediterrânico, março é o primeiro mês da primavera, um
evento lógico para se iniciar um novo ano.
O mês de março possui datas bem familiares aos leões e as ações globais:
 15 de março - Dia da Escola.
 20 de março: Dia do Contador de Histórias.
 21 de março - Dia Internacional das Florestas.
 21 de março — Dia Mundial da Poesia.
 22 de março – Dia Mundial da Água.
 23 de Março — Dia Mundial da Meteorologia..
Na primeira quinzena temos uma data especial 08 de março: Dia Internacional da
Mulher
O Dia Internacional da Mulher foi instituído em 1975 pela Organização das Nações
Unidas (ONU), tendo como objetivo lembrar as lutas e conquistas sociais, políticas e
econômicas das mulheres nos mais diversos países. A ideia de criar o dia das
mulheres surgiu no final do século XIX e início do século XX, nos Estados Unidos e na
Europa.
As primeiras manifestações por direito das mulheres eram uma união do movimento
socialista, que buscava igualdade de direitos econômicos, sociais e trabalhistas, com o
movimento sufragista, que lutava por igualdade de direitos políticos.
O dia 8 de março é muitas vezes associado aos recorrentes incêndios em fábricas no
início do século XX. O incidente mais conhecido foi o ocorrido na fábrica da Triangle
Shirtwaist, em 25 de março de 1911, matando 125 mulheres e 21 homens. Entretanto,
já havia um processo de instituição de um Dia Internacional da Mulher desde anos
antes, sendo proposto em 1910 pela líder socialista alemã Clara Zetkin, mas à época
sem uma data específica definida. O incêndio mencionado foi muito importante para os
movimentos operário e feminista, mas não foi o responsável direto pela celebração do
dia das mulheres.
Também deixo registrado neste informativo que estamos celebrando Cem anos do
movimento artístico literário e cultural da SEMANA DE ARTE MODERNA realizada
nos dias 13,15 e 17 de fevereiro de 1922, na cidade de São Paulo. O evento mudou o
cenário cultural do Brasil e ajudou a tornar a capital paulista uma cidade com grande
influencia no país no campo da cultura.

São várias as artistas que deixaram seu legado na arte moderna brasileira, entre elas,
Pagu, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Regina Graz e Zina Aita. Mas apenas algumas
delas participaram da semana que chocou a população da época ao pregar a
liberdade de expressão, a ruptura com o passado e a renovação da linguagem. Anita,
Regina e Zina foram as únicas artistas femininas que apresentaram suas obras no
evento. A quarta, a pianista Guiomar Novaes, foi convidada a se apresentar, apesar de
estar distante do movimento e ainda atrelada à música clássica.

Atividade Cultural: Convite alguém em sua comunidade para uma palestra sobre A
Semana de Arte Moderna.
Você conhece a poesia Acalanto do Seringueiro de Mario de Andrade?
Eis um trecho:
Seringueiro brasileiro,
Na escureza da floresta
Seringueiro, dorme.
Ponteando o amor eu forcejo
Pra cantar uma cantiga
Que faça você dormir.
Que dificuldade enorme!
Quero cantar e não posso,
Quero sentir e não sinto
A palavra brasileira
Que faça você dormir...
Seringueiro, dorme...
Seringueiro, seringueiro,
Queria enxergar você...
Apalpar você dormindo,
Mansamente, não se assuste,
Afastando esse cabelo
Que escorreu na sua testa.
Algumas coisas eu sei...
Troncudo você não é.
Baixinho, desmerecido,
Pálido, Nossa Senhora!
Parece que nem tem sangue.
Porém cabra resistente
Está ali. Sei que não é
Bonito nem elegante...

Macambúzio, pouco fala,
Não boxa, não veste roupa
De palm-beach... Enfim não faz
Um desperdício de coisas
Que dão conforto e alegria.
Atividade Comunitária: distribua rosas para as mulheres de seu clube e/ou de sua
comunidade; prepare bolsas ( kit de limpeza, bijuterias e maquiagem) para as
mulheres das Casas de Repouso; faça parceria com salão de beleza para corte de
cabelo de mulheres de uma instituição da cidade.

_____________________________________________________________________

Até o próximo boletim!

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

.

