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Este boletim informativo fecha o ciclo da gestão do querido e estimado DG Edson das Neves
que ao lado de sua PDG Margareth e familiares trabalhou com o coração pela harmonia e
qualidade do servir no Distrito LC-5.
Assim como o coração tem seu próprio “marca passo natural”, que envia impulsos elétricos
regulares, que viajam por meio de “caminhos elétricos” fazendo com que o sangue circule por
todo o organismo, nosso governador fez deste Distrito um só coração pungente.
Mesmo tendo enfrentado percalços pessoais, neste ano pandêmico, não mediu esforços e com
a ajuda de um marca passo monitorou o próprio coração , enviando estímulo e regularizando
os batimentos do Leonismo de todo o distrito, honrando o Lions Clube Internacional.
O “gran finalle” desta gestão acontecerá dia 12 de junho e desejamos que seja uma despedida
memorável e receba desta humilde companheira leão os votos de saúde plena e sucesso
sempre nos seus futuros sonhos e realizações.

Junho no Brasil lembra Festas Juninas, que acontecem em homenagem a três santos
populares: Santo Antônio, São Pedro e São João.

Os festejos tiveram início a partir do século 16, quando as tradições populares na Península
Ibérica (Portugal e Espanha) foram trazidas para cá pelos portugueses durante o processo de
colonização.
As festas desembarcaram no Brasil e aos poucos foram se misturando com elementos próprios
do interior do país e das tradições sertanejas.
Comidas típicas, danças e enfeites utilizados nas festas de hoje são uma junção de partes da
cultura africana, europeia e indígena.
A nossa quadrilha tem origem nos bailes franceses, no século XVIII, que por sua vez veio de
uma dança inglesa. Essa tradição camponesa foi trazida para o Brasil pelos portugueses. Por
aqui a festividade se espalhou bastante e hoje é comemorada em todos os estados, cada um à
sua maneira!
É tempo de se ouvir “Caminho da roça... Olha a chuva! É mentira! A ponte quebrou! “É
mentira...”
A decoração de Festa Junina feita com bandeirolas, fogueira, brincadeiras e práticas às quais os
convidados são submetidos: pau-de-sebo, lavagem dos santos, correio elegante, casamento
caipira e outros.
Atualmente, há uma grande valorização das festas juninas na região Nordeste. Em Campina
Grande, na Paraíba, por exemplo, acontece o maior festejo do país, com queima de fogos,
fogueira gigante, concurso de quadrilhas e diversas barracas típicas com jogos e comidas.
Há também outras comidas com nomes bem peculiares, como mané pelado, pé de moleque,
maçã do amor, canjica e cachorro-quente. Nesse universo, destaca-se também o quentão, uma
espécie de chá feito com gengibre, canela e cachaça.
“Olha, isso aqui tá muito bom
Isso aqui tá bom demais
Olha, quem tá fora quer entra
Mas quem tá dentro não sai, pois é
Olha, isso aqui tá muito bom
Isso aqui tá bom demais
Olha, quem tá fora quer entra
Mas quem tá dentro não sai”
(...)
Compositores: Moraes De Jose Domingos / Correia Fernando Manoel
Letras de Isso Aqui Tá Bom Demais
https://www.youtube.com/watch?v=ZVDTe1i6-_k
Atividade Cultural e Atividade Comunitária: - Dia 01 : Dia de Helen Keller –inclusão social
Em 1971, a diretoria internacional do Lions Clubs International declarou que o dia 1º de
junho seria lembrado como o Dia de Helen Keller. Nesse dia, Lions clubes de todo o mundo
colocam em prática projetos de serviço relacionados à visão.
“A oportunidade que trago para vocês, Leões, é a seguinte: Fomentar e patrocinar o trabalho
da Fundação Americana para os Cegos. Vocês me ajudarão a chegar ao dia no qual não
teremos mais cegueira evitável; no qual nenhuma criança surda ou cega ficará sem escola; no
qual nenhum homem ou mulher cega ficará sem ajuda? Faço um apelo para vocês, Leões.
Vocês que podem ver, vocês que podem ouvir, vocês que são fortes, corajosos e bondosos.
Vocês se tornarão os Paladinos dos Cegos nessa cruzada contra a escuridão?”

Helen Keller (1880-1968) foi uma escritora e ativista social norte-americana. Cega e surda
formou-se em filosofia e lutou em defesa dos direitos sociais, em defesa das mulheres e das
pessoas com deficiência. Foi a primeira pessoa cega e surda a entrar para uma instituição de
ensino superior.
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