
CL EDSON TOKUTSUNE e DM NANCI MIDORI H. TOKUTSUNE 
LIONS CLUBE DE GUARULHOS NORTE – ADMISSÃO: 23/08/2005. 

 
 Tornamos Associados do LC de Guarulhos Norte a convite do agora, Sr. Antônio 
Duarte, nosso padrinho. Naquela ocasião, o Cl Antônio Duarte fazia um tratamento 
Odontológico. E entre uma consulta e outra ou entre alguns cafezinhos,  discutíamos 
sobre as atividades assistenciais desenvolvidas pelo Lions e pela Associação Paulista 
de Cirurgiões Dentistas-Regional Guarulhos (onde passei por diversos cargos de 
Diretoria  desde 1987 interruptamente e Presidente na gestão 2010/2013).  E  essas 
discussões levaram ao convite para participar do movimento.  Confesso que,  de 
pronto não aceitei, achava que não era para nosso bico (Grupo da Alta Sociedade).   
 Na APCD de Guarulhos, temos através de um Grupo de Voluntários Dentistas e 
Parceiros, o Projeto Cárie Zero (criado em 2003 que até então, já foram atendidas 
mais de quatro mil crianças entre 6 a 12 anos) e a Campanha de Prevenção e 
Orientação do Câncer Bucal (criado em 2005, que desde então, já foram atendidos 
milhares de adultos idosos). E a  partir de 2013,  estes dois projetos fazem parte das 
atividades de serviços do Lions Clube de Guarulhos Norte. Além disso, alguns desses 
Voluntários, tornaram  Associados do nosso Clube.  
 No Lions Clube de Guarulhos Norte, até então, participamos de vários cargos de 
Diretoria e presidimos o Clube por duas gestões: 2009/2010 e 2021/2022. No 
início, percebemos que o Clube fazia muitas e importantes atividades de serviços e 
de  Companheirismo. Mas, não tínhamos muito o perfil de participar das maiorias 
dos  eventos Externos e do Distrito: Visitas a Clubes , Reuniões Externas, caravanas 
á Convenções, Concursos e postar suas atividades de serviços e administrativos para 
Distrito e LCI.   E, desde então, graças à compreensão e participação dos CCLL CALL 
e DDMM, esse perfil foi se movendo para atender às solicitações dos dirigentes do 
Distrito.   
 A partir disso, participamos de cargos dos Distrito LC 5 PIP Augustin Soliva: 
Presidente de Divisão por três gestões,  Presidente de Região  2013/2014 e Atual, 
Secretário e  Diretor de Convenção Distrital... Mas, o que nos move a estar no 
movimento Leonístico e nos tornarmos pessoas melhores é a satisfação de levar  
subsídios e serviços,  facilitando no enfrentamento dos diversos tipos de 
dificuldades, aliviando os  sofrimentos das pessoas.  O Lions é assim: Reunir 
pessoas, usufruir de suas amizades, talentos, forças e inteligências e dar Graças a 
Deus de estarmos deste lado do balcão e podermos prestar ajuda pelos do outro 
lado. Somos muito grato ao Lions Clube de Guarulhos Norte e Distrito LC 5 PIP 
Augustin Soliva, pelos aprendizados, amizade e Convivência... 


