
Queridos Leões, 

Me chamo Lucy Ellen Rimonato, sou do LC Bertioga, Distrito LC5 - DG CL João 

Claudino e CaL Fátima- Brasil.  

Já me mudei de cidade e até de estado algumas vezes, e há quase 11 anos moro em 

Bertioga, sou formada em Pedagogia e trabalho na Secretaria de Educação de 

Bertioga, como professora, sou professora de corpo e alma, nasci para exercer esta 

função, amo meu trabalho, acredito mesmo que isso seja um chamado na minha vida, 

sou filha, sou mãe de Fabiano (26), Luciano (23) e Sarah (11), Leão e dona de casa. 

 No ano de 2018, na escola que eu trabalhava na época recebemos a visita de um 

Leão com um convite para uma palestra no LC Bertioga, direcionada à possíveis 

novos associados. Este convite foi direcionado à diretora da escola que o estendeu a 

mim e a outra colega de trabalho, no dia marcado fui sem saber absolutamente nada 

do que me esperava, ao final da palestra da Cal Luíza Marinheiro minha visão de Lions 

tinha modificado completamente e um novo horizonte se abriu em minha vida, assim 

como na Educação acredito que tenha sido mesmo um chamado, servir me 

proporciona por si só crescimento, como pessoa e como cristã, estava decidido, me 

tornaria Leão.   

Na época do meu ingresso estava acontecendo a implantação de Lions Quest, 

programa ligado à educação, que me conquistou de imediato, mesmo perdida e com 

muito cuidado, observando o desenrolar das coisas no clube mergulhei de cabeça no 

projeto, após este chegamos à Festa da Tainha que é um evento apaixonante. 

De lá pra cá participei de vários outros eventos igualmente significativos, (mesmo que 

a Festa da Tainha seja o momento de brilho, harmonia e companheirismo que mais 

me encanta) brigamos juntos e rimos juntos, um grupo que nos acolheu com carinho 

(eu e meus filhos) e cada dia me ensina o valor do outro, o valor da caridade e a 

grandeza que é doar-se aos seus pares, desmontando todas as minhas antigas 

ilusões sobre doação e servir, descobri que meu tempo para muitos é tudo que 

precisam.  

 

 


