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Antes de contar a minha história Leonística é necessário fazer um breve relato. Nasci em SP onde morei por 22 anos 

antes de vir para Guarulhos.  

Meu esporte favorito era o Futebol quando em 1968 fui jogador do SPFC e após divergências com o meu técnico, 

me  transferÍ para o  São Bento de Sorocaba em 1969.  

No final deste ano, rescindi meu contrato com o clube e resolvi prestar vestibular para Educação Física em Santos. 

Iniciei o curso em 1970 e lá conheci a Maria Regina. Nos casamos em 1971 e mesmo sendo convidado para jogar 

no Santos FC, recusei o convite pq já tinha assumido aulas de Educação Física na Escola Estadual de Bom Sucesso. 

Somente para ilustrar-  em 1971 o Sr. Edson Arantes do Nascimento mais conhecido como PELÉ foi no calouro na 

Faculdade de Educação Física de Santos – FEFIS.  

Em 1972 nos formamos e juntos iniciamos uma trajetória vencedora no Magistério.  

Apesar de gostar do Futebol, nesta escola de Bom Sucesso iniciamos o Voleibol, que apesar de poucos alunos, 

anualmente nos jogos das Olimpíadas Colegiais, nos tornávamos campeões desta modalidade. 

Foi quando recebi o convite para ingressar no quadro de profissionais e trabalhar como Técnico de Voleibol da 

Prefeitura Municipal de Guarulhos. 

Devido ao sucesso dirigindo a Equipe Masculina de Voleibol e conseguindo , por diversos anos consecutivos, 

inúmeros títulos Estaduais fui convidado e aceitei o convite da Federação Paulista de Volleyball para ser o técnico 

da equipe Juvenil nos campeonatos Brasileiros, por 8 anos consecutivos,  trazendo muitos títulos para o nosso 

estado. 

Todo esse relato torna-se necessário informar pq em 1993 me tornei Leão, tendo como Padrinhos o CL Henrique e 

sua domadora Antonieta.  

Em 2005, assumi como presidente do Lions Clube de Guarulhos Sul. 

De lá para cá sempre procurando fazer e trabalhar em prol do Leonismo quando pessoas que se importam se unem, 

arregaçam as mangas e atuam para melhorar a comunidade, isso é uma coisa linda, uma sensação incrível para 

todos os envolvidos. Isso é o Lions. Ser um Leão é liderar dando exemplo, construir relacionamentos e melhorar o 

mundo por meio da bondade. 

Nosso lema : Sempre procurando voluntários e parceiros para melhorar a saúde e o bem-estar, fortalecer as 

comunidades e apoiar os necessitados por meio de serviços humanitários e subsídios que impactem vidas em todo 

o mundo e promover a paz e a compreensão internacional. 

No ano leonístico 2020/2021 na gestão do Governador Waldomiro Ramos, fui nomeado coordenador das 

Olímpíadas Especiais, desenvolvendo um trabalho maravilhoso junto aos demais clubes do Município. 

Para encerrar e ilustrar o meu comprometimento no Leonismo, assumi nesta gestão 2022/2023 com Presidente 

deste clube maravilhoso me comprometendo em promover e desenvolver o serviço desinteressado procurando 

melhorias no âmbito do município, do país e de todo o mundo, através do companheirismo, da amizade e da 

compreensão mútua entre nossos associados. 

“WE SERVE” (NÓS SERVIMOS) É O LEMA ADOTADO DESDE 1954, RESULTADO DE UM CONSURSO INTERNACIONAL 

QUE ENVOLVEU TODOS OS 522.000 ASSOCIADOS DE TODO O MUNDO NA ÉPOCA. 

 


