
Olá queridos Leõs, me chamo Olga Anita Cordeiro da Silva, sou do Lions Clube 
de Bertioga, LC5, DG CLJoao Claudino e CaL Fátima Brasil. Nasci em S. Paulo, 
sou Comerciante em Bertioga, atuo há quatro anos como presidente do CMDCA 
(Concelho Municipal da Criança e do Adolescente). 
Quando entrei no Lions mulheres ainda não faziam parte do Leonismo no Brasil, 
entrei com Domadora, em 1993 na Gestão do Governador Raimundo, naquela 
época, as domadoras ficavam em um canto separado e não participavam das 
reuniões dos homens, mas trabalhávamos bastante pelo clube, mas eu não 
ficava satisfeita com aquela exclusão, então, comecei a dar opiniões junto com 
outras domadoras que também eram muito atuantes, até que me tornei Leão. 
Fui a primeira mulher a participar como Companheira Leão no Lions Clube de 
Bertioga, logo a seguir atuei como secretária e fui presidente do LC Bertioga por 
quatro anos, nas gestões: 1996/1997, 1997/1998, 1999/2000 e 2003/2004. 
Como presidente, atuei de várias atividades como: Feira da Saúde, Festa da 
Tainha (todas, desde 1993 até agora), atuei em Campanhas, Palestras sobre 
drogas com a Participação do padre Haroldo Han. 
Firmamos parcerias com a Loja Maçônica e com Rotary Club e juntos fizemos a 
reforma do Posto de saúde de Bertioga onde construímos 2 novas salas de 
atendimento. 
Construímos o posto dos Bombeiros, participamos da compra do terreno para 
construir a Sede do nosso clube em seu atual endereço, pois ficávamos aonde 
hoje é a Casa de Cultura. 
 Atuei duas vezes como Presidente de Divisão, fui Presidente de Região, 
assessora de Visão, e de outras assessorias da Governadoria.  
Em Bertioga fui, secretária, tesoureira, diretora de Sócio e quatro vezes 
presidente do clube, mesmo estando com 75 anos ainda participo das atividades 
do clube quando estou bem, pois são várias. 
Sou muito feliz de ser Leão e poder ajudar a comunidade com meu trabalho. 
 


