
Olá, Queridos Leões!!! 
Meu nome é Maria Lúcia Sommer Iglesias de Lima, sou do Lions Clube de Bertioga, Distrito 
LC5 PIP Augustin Soliva – DG João Claudino – Brasil. 
Como, quando criança, também fui carente de alguns desejos e tive ajuda de várias pessoas, 
posteriormente, já numa certa idade veio o desejo de também ajudar crianças e pessoas, 
assim como também fui ajudada. Há 45 anos meu esposo Marco Antonio Iglesias de Lima foi 
convidado por um grande amigo a fazer parte de Lions Clube, na ocasião o Lions Clube São 
Paulo Santana. Nessa época pouco pude fazer, pois além de sair para trabalhar, (sou 
Professora Primária, hoje já aposentada), tinha três filhas pequenas em idade escolar, mas 
sempre participei como Domadora, na medida do possível de Atividades e Campanhas! Após 
as filhas já casadas, fomos morar em Bertioga e a primeira coisa que fizemos, foi procurar o 
Lions Clube local e fizemos nossa transferência. Daí sim pude me dedicar um pouco mais, 
logo em seguida na gestão do PDG Roberto Weingrill me associei como Leão do Clube, aliás 
minha Posse foi em uma Convenção do Distrito Múltiplo LC, no Rio de Janeiro com posse 
conjunta em 2001/2002 dada pelo na época o Presidente Internacional J. Frank Moore III, 
que se fazia presente nessa Convenção! A partir daí, já no mês de julho já fui secretária do 
Clube e no ano 2004/2005 fui Presidente de Divisão, na gestão do PDG Waldir Nascimento, 
sem antes ter sido Presidente de Clube, mas no ano 2006/2007 fui Presidente do Lions Clube 
de Bertioga. Na Presidência, conseguimos implantar como Atividade permanente o Banco de 
Enxovais para recém-nascidos, todos os meses quando as mamães estavam no 7º mês da 
gestação, entregávamos os Kits na Sede Social com oferecimento de um chá para todas.  
Como secretária fiquei quatorze anos servindo ao Clube e ao mesmo tempo cuidando das 
Assembleias Festivas inclusive os jantares. Fui mais uma vez Presidente de Divisão na gestão 
da PDG Margareth e tive a oportunidade de fundar o Lions Clube Guarujá Enseada, após 
vários cursos feitos como Leão Orientador. Nessa época me transferi para esse Clube para 
poder dar mais atenção, fiquei dois anos e retornei para o LC Bertioga e daí não mais sai. No 
ano seguinte, com todo treinamento de vários cursos voltamos meu Leão e eu a nos 
preocupar na fundação de Clubes e fundamos o Lions Clube Peruíbe Praia, onde o LC Bertioga 
é o Padrinho. A nível de Distrito fiz várias Assessorias: Concurso Distrital (várias gestões), 
Livro Pena de Ouro(que o PDG Antonio Gaúcho na época Governador, ganhamos no Distrito 
Múltiplo), Lions Quest (membro) e a nível de Clube: secretária, assessoria de associados, 
Assessoria do Cartaz da Paz(o Clube ganhou no Distrito LC5, no Distrito Múltiplo indo 
concorrer a nível Internacional), diretora social, organizei desde a primeira a décima Noite 
do Queijo&Cia, Atividade anual do nosso Clube com ótima presença de pessoas da 
Comunidade, desde o ano 2000 participei ativamente da Festa da Tainha (que é nossa 
Atividade maior do Clube),  orientando a cozinha e a preocupação com a alimentação dos 
voluntários e prestadores de serviço. Na medida do possível visitei muitos Clubes nas Festivas 
de Visita do Governador. Participei de todas as Convenções do Distrito LC5 e quase todas do 
Distrito Múltiplo LC. Sou Companheira Melvin Jones. Para tudo isso tive o apoio do meu 
esposo e nas dúvidas eu consultava o mestre eterno o PDG Wilson Pinto. Sendo Leão me 
sinto feliz, mais feliz ainda quando vejo que posso ajudar os novos Leões na orientação. Eu 
também faço parte dos Leões que servem com garra e amor. Eu tenho o Lions Clube no meu 
coração!!!!       
 
 


