
Olá, sou Marli Mattos do Lions Clube Mogi das Cruzes, Distrito LC 5 PIP Augustin Soliva, 
DG CL João Claudino.  

Mogiana, aos 61 anos, tenho o prazer de estar na presidência durante o ano leonístico de 
2022/2023 e vou dividir um pouco da minha história com vocês.  

Sempre fui uma mulher batalhadora, de família humilde, e através de muito trabalho 
cresci profissionalmente e pessoalmente. 

 Crio minhas três filhas sozinha desde que fiquei viúva em 2011 e atuo como gerente 
financeira há mais de 20 anos em uma indústria química. Sempre estive à frente de 
trabalhos sociais e servir ao próximo é o que me dá forças para encarar a vida! 

 Em 2015 recebi o convite de companheiros para participar do clube, e enxerguei aquilo 
como uma oportunidade de me doar a um propósito maior. Afinal, os filhos crescem, o 
tempo passa e a nossa vida precisa continuar. E qual seria a graça de uma vida sem um 
propósito?  

Nestes anos, contribui para o clube em cargos como tesoureira, diretora social e 
atualmente presidente. Foram inúmeras ações: Campanha do Câncer Infantil, Olímpiadas 
Especiais, Almoços Comunitários, Campanha da Fome, Dia das Crianças e outros. 

 É nosso dever mostrar aos mais vulneráveis e menos favorecidos que TODOS somos 
dignos de necessidades básicas e amor. Esses pequenos atos podem começar quando 
tratamos de maneira igualitária todos que estão à nossa volta. Sem distinção.  

Hoje sou uma pessoa mais ativa, feliz e realizada. Escolhi o tema "O Poder do Agora" 
porque é justamente no presente em que podemos fazer mudanças. E são essas 
mudanças pró sociedade que pretendo continuar ensinando às minhas filhas, hoje 
adultas, e também à minha neta.  

Servir e ajudar como um Leão é motivo de muito orgulho. O Lions Clube me presenteou 
com companheiros que se tornaram verdadeiros amigos e isso não tem preço. Que todos 
nós, unidos, tenhamos forças para continuar este trabalho maravilhoso com muita 
dedicação e amor.  

Com carinho,  

Marli. 


