Boletim nº 09/22-

Mês: Abril
Assessoria de Atividades Culturais e Comunitárias – AL 2021-2022
Escreve: CaL Olga Arantes
Mês de Abril: Mês das Eleições Leonísticas –
Desejamos que as eleições Leonísticas transcorram com transparência e bom companheirismo.
Que os novos líderes venham preparados com o espírito de “ servir suas comunidades e
atender às necessidades humanas, fomentar a paz e promover a compreensão mundial
através dos Lions Clubes.”
O mês começa com a XXIII Convenção – Um Novo Tempo - do Distrito LC-5 PIP Augustin Soliva.
(7,8,9 e 10/04) em Poços de Caldas.
Em abril, temos datas que homenageiam a construção histórica do Brasil: Descobrimento do
Brasil, Tiradentes - um dos líderes da Inconfidência Mineira e símbolo da luta pela liberdade do
país, Joaquim José da Silva Xavier, Dia dos Indígenas - os povos nativos, que tiveram papel
fundamental na formação cultural e étnica da população brasileira.
Também temos o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, 2 de abril, estabelecido em
2007 pela Organização das Nações Unidas (ONU) para ajudar a acabar com o preconceito e
discriminação que cercam as pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA).
No dia 7, é celebrado o Dia Mundial da Saúde. Nessa data, a ONU busca conscientizar a
população sobre a importância dos cuidados com a saúde, alertando sobre as doenças que
mais atingem a população mundial.
No dia 13, celebra-se o Dia do Hino Nacional Brasileiro. A primeira data histórica do mês
relembra a primeira vez que o Hino Nacional foi tocado, na cidade do Rio de Janeiro.
Já na segunda quinzena do mês, há uma data muito relevante para a literatura do país: o Dia
Nacional do Livro Infantil. A data, dia 18, é a mesma do nascimento de Monteiro Lobato e foi
escolhida como forma de homenagear um dos maiores escritores da literatura infantojuvenil
brasileira.
Também teremos a Páscoa que acontece no primeiro domingo após a Lua Cheia posterior ao
Equinócio de Primavera. O critério considera o Hemisfério Norte, pois, no Hemisfério Sul,
trata-se do Equinócio de Outono. É a celebração mais importante do calendário religioso do
cristianismo para marcar a lembrança da prisão, crucificação, morte e ressurreição de Jesus
Cristo.
No dia 22, além da celebração do Descobrimento do Brasil temos o Dia da Terra, comemorado
em diversos países e tem o objetivo de chamar a atenção da população e governantes para
problemas ambientais que afetam nosso planeta.

Atividade Cultural: Realizar um sarau com histórias e fábulas de Monteiro Lobato.
Atividade Comunitária: focar atividades ligadas a literatura infanto juvenil de Monteiro Lobato
e atividades de educação ambiental .
Sugestões: Celebre o Dia da Terra plantando uma árvore, apreciando a natureza, ações de
recolher lixo de uma praça ou parque. Estimular atitudes ecologicamente corretas, tais como
plantar e cuidar de uma hortinha;
O Dia da Terra também é dia de fazer e brincar com brinquedos recicláveis. Embalagens de
papelão, plástico, garrafas pet e tampinhas de refrigerante podem se transformar em
brinquedos divertidos.
_____________________________________________________________________

Até o próximo boletim!

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

.

