
 
Olá queridos Leões, 
Meu nome é Paulinha Andrade, sou do LC Mogi das Cruzes,  Distrito LC5 - DG 
João Claudino e CaL Fatima -  Brasil. 
Aprendi ainda criança com meus pais, a respeitar as pessoas independente de sua 
cor, credo ou classe social. Cresci num bairro simples, onde todos se ajudavam, 
repartiam o alimento quando necessário, onde as famílias estavam sempre atentas 
e dispostas a ajudar a quem precisasse. O tempo passou e eu continuava com o 
propósito de ajudar sempre que houvesse necessidade. Fazia campanhas de 
arrecadação de alimentos em empresas onde trabalhei,  dei aulas de alfabetização 
para idosos, mas sentia que fazia pouco, pois a demanda de pessoas com diversas 
necessidades é sempre grande. Até que um belo dia conheci meu esposo, que já 
era Leão. Ele percebeu que eu tinha perfil e me apresentou ao Lions Clube Mogi 
das Cruzes, onde ingressei como domadora, pois era um clube só de homens. Com 
o tempo, fui conhecendo a dinâmica do clube, aprendendo como o Leão ajuda suas 
comunidades, vivenciando o companheirismo, trabalhando nas campanhas, me 
vestindo como Leãozinho mascote para campanhas com crianças, ou em ações de 
saúde para alegrar e atrair o público para conhecer o Lions Clube. Porém percebia 
que enquanto não fosse uma associada, não poderia contribuir efetivamente com 
as decisões do meu clube. Com isso, meu CL decidiu solicitar à diretoria que 
apresentasse em reunião o pedido para que as Domadoras pudessem se tornar 
associadas. Assim poderíamos atuar nas reuniões com novas ideias, novos 
projetos, ajudando a escolher os dirigentes do clube, fazendo parte das decisões. 
Depois de 50 anos de existência do meu clube, tive a honra de estar entre as 
primeiras mulheres a ingressar como associada, e aos poucos todas as Domadoras 
se associaram, eliminando a lacuna que existia entre homens e mulheres. Com o 
apoio e orientação do meu esposo PDG Paulo Rogério e dos Leões do meu clube, 
me tornei com muita honra a primeira Presidente do clube, conhecendo cada vez 
mais as comunidades, e incentivando a participação das mulheres nas decisões e 
projetos do clube. Durante esse tempo tive a  alegria de trabalhar com o programa 
Special Olympics, sempre junto ao meu esposo e Leão, fui Leão Orientadora, atuei 
em várias gestões como secretária de clube, Presidente de Divisão, Presidente de 
Região, Assessora  Especialista da Família e da Mulher no Distrito LC5, 
Coordenadora Novas Vozes do Distrito Múltiplo.  Nestas oportunidades 
trabalhamos para motivar e destacar homens e mulheres e suas famílias nos 
clubes, pois somente com Leões felizes pelo que fazem, é que conseguimos atrair 
mais pessoas para nossa associação e fazer com que estas pessoas trabalhem 
mais e melhor pelas comunidades. Hoje me sinto realizada por fazer parte da 
Associação Internacional de Lions Clube, tenho o apoio do meu esposo e Leão que 
me incentiva e trabalha comigo todos os dias para que eu consiga ajudar a 
transformar a vida das pessoas que estão passando por dificuldades. Sem ele, sem 
minha família e o apoio do meu Lions Clube Mogi das Cruzes, não alcançaria esta 
oportunidade de Servir. Ser Leão me fortalece como ser humano, cidadã, me 
ensina a tomar decisões, a me posicionar com responsabilidade social e a pensar 
todos os dias, o que posso fazer de melhor para minhas comunidades. 
Faço parte do time de Leões que servem com garra e amor. Eu sou o Lions Clube. 
 


