
Queridos Leões 

Meu nome é Ana Cristina Poli, sou do LC Arujá. Distrito LC5 - DG João Claudino e Ca.L. Fátima - 

Brasil 

 

Desde minha infância, trago doces e imprescindíveis lições de amor e respeito ao próximo, 

ensinadas por meus avós e pais. Meu avô paterno adquiriu uma gleba de terras, no início da 

década de 1950, transformando parte do local em sítio e a outra em indústria de tijolos. 

Na época, morávamos distante do local, mas aguardava com ansiedade, os finais de semana e, 

principalmente, os períodos de férias, para brincar de Escolinha, com as crianças que residiam 

no local e região, pois estas, pouco eram alfabetizadas e eu gostava de atuar como professora. 

Com o avançar do estudo, passei a ajudar também colegas de sala, que apresentavam 

dificuldade de entendimento, principalmente em Matemática, que em épocas de provas e 

avaliações,  iam até minha residência, para a revisão dos conteúdos. Grande era a alegria e 

acolhida dos mesmos por parte também, de meus pais, passando assim segurança e exemplo 

para nós, os filhos. Com o passar do tempo, após conclusão das graduações, passei a lecionar 

em Curso Técnico e Ensino Médio e, com isto, fazia muitos projetos com os alunos, ligados a 

aperfeiçoamento profissional. Com o tempo, fui eleita Vereadora, na Cidade de Arujá e 

constantemente, participava e apoiava alguns Eventos do Clube, onde passei a conhecer 

diversas pessoas, associadas ao mesmo. Assim, por reconhecimento do trabalho desenvolvido 

pelo Lions Clube, no Município,  no final de meu Primeiro Mandato, elaborei e desenvolvi um  

Projeto denominado Semana Lions Clube, para que pudesse  tornar a Entidade ainda  mais 

conhecida na Cidade, principalmente através das Áreas de Educação, Saúde, Esportes etc. 

Atraída pelas ações  desenvolvidas e a convite do CL.  Fernando Mello, passei a ser Ca.L. onde 

completarei 18 anos, neste ano, propiciando intensificar, desta forma, juntamente com os 

demais CLs. e Ca.Ls,   as referidas ações de voluntariado, realizadas  pelo mesmo, ocupando 

atualmente, o Cargo de Presidente, sendo que,  em maio deste ano,  o Lions Clube de Arujá, 

completará 60 anos de existência, com grandes e valiosos trabalhos prestados, que 

colaboraram e colaboram para transformar para melhor,  a vida de muitos arujaenses, fato 

este que muito me orgulha de  ser Leão. 


