
Queridos Leões, 

Me chamo Giuliana Cristoni Pereira da Silva, sou do LC Bertioga, Distrito LC5 - DG CL João 

Claudino e CaL Fátima- Brasil.  

Durante mais de 20 anos trabalhei como empresária no ramo de comércio e manutenção de 

máquinas juntamente com meu marido. Sou formada em Arquitetura e Urbanismo atualmente 

trabalho na Secretaria de Obras e Habitação, como Chefe do Setor de Planejamento 

Habitacional, no trabalho, exerço várias atividades voltadas à Habitação Social e Regularização 

Fundiária, atendo em meu trabalho pessoas da comunidade de Bertioga, núcleos urbanos 

informais, onde estamos realizando a Regularização fundiária para estas famílias. 

Minha paixão é a dança, em todos os seus ritmos, faço dança do ventre, dança de salão, 

Styletto e tudo mais que eu possa me conectar com minha essência. Quando Danço Sou 

Exatamente Quem Eu Gostaria de Sempre Ser. 

Já erámos conhecidos por ajudar várias entidades em Bertioga, e por este perfil eu e meu 

marido fomos convidados a entrar no Lions. 

Sempre tive conhecimento do trabalho do Lions Clube Bertioga, que faz um atendimento 

belíssimo em nossa cidade, fui convidada a participar e aceitei prontamente, por compreender 

ser uma maneira de conseguir trabalhar por nossa sociedade, uma forma de unida ao Lions 

atender a população carente de nossa cidade. 

Uma andorinha só não faz verão, assim acredito que juntos possamos fazer a diferença, 

confesso que não sou assídua em relação aos compromissos formais do Lions Clube, o que me 

move e me inspira, é por a mão na massa, atender a população, quando temos os mutirões de 

atendimento, ajudar na Festa da Taínha, onde o nosso clube consegue arrecadar de maneira 

objetiva para ajudar em várias frentes de atuação. 

Aprendi em minha jornada, que viemos a este mundo para servir, e no Lions encontrei a forma 

de ajudar sem que eu precise aparecer, o mais importante é o resultado, quem deve aparecer 

são os resultados não o bem feitor; ``não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita; 

Mateus 6:3 


