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Entrei no leonismo em 1980 no Lions Clube Santos Atlântico. Este clube não existe mais. Meu 
padrinho foi o então presidente do clube José Carlos Bianchini Melo que era meu companheiro 
de trabalho na Sabesp. Ao ver minha atuação na empresa, pensou que eu poderia ser uma boa 
aquisição para o movimento leonístico. 
Logo que tomei posse me interessei em ajudar o CL Michael Semenhoff na edição do boletim 
do clube, o Cavalo Marinho. Este clube tinha suas atividades direcionadas para ações na área 
cultural. Em poucos meses eu já estava na coordenação da montagem do 3º Festival Folclórico 
de Santos. Dutante 3 noites foram apresentados grupos folcóricos portugueses, italiano e 
brasileiros. A Concha Acústica no Canal 3, recém inaugurada viveu noites de muita alegria ao 
som do Rancho Madeiriense, a Tarantela Italiana e Congado. Nosso boletim O Cavalo Marinho 
registrou o evento em todo o seu esplendor. 
Em 1985 pedi transferência para a Sabesp de São José dos Campos e por alguns anos estive 
fora do leonismo, até que em 1998 o CL Edmirson Franceschini presidente do Lions Centro 
sabedor da minha condição de leão veio até minha casa e convidou a mim e a minha 
Domadora Biga para entrarem no clube. Isto ocorreu de imediato, neste dia entraram no clube 
também a CaL Ana Rita, CL Luciano e dom Glória e  CaL Sueli. 
Logo no início fui desafiado pelo CL Franceschini a reeditar o boletim do clube A JUBA, há 
alguns anos estava esquecido pelo clube. Em 30 dias estava saindo a primeira edição de A 
JUBA com oito páginas e a cores. Por muitos anos A JUBA continuou a registrar os eventos do 
clube. Este envolvimento na elaboração do jornal me levou a pesquisar a história do clube e na 
comemoração do cinquentanário do Lions Centro em 2005, escrevi e publiquei o livro Uma 
Histéria de Amor, onde conseguimos retratar a história de cinquenta anos de trabalho em prol 
da comunidade joseense.  
Em seguida a edição do livro verifiquei que o clube precisava de um site onde pudessemos ter 
todas as atividades do clube. Foram feitas várias tentativas deste site, e devido ao custo de 
ancoragem e manutenção ficava inviável em alguns momentos. Por isso eu resolvi usar 
suporte e-clube house de Lions Internacional. Custo zero de ancoragem e custo zero de 
manutenção pois, eu nunca cobrei nada do clube para fazer e manutenção do site e nem 
ganhei nada para fazer o livro e o boletim, que agora faço uma edição virtual na internet. Além 
disso, há mais de 20 anos faço a nominata do clube, inicialmente impressa e nos últimos cinco 
anos em versão digital para ser lida no celular. Também por facilidade fazer vídeos, hoje temos 
no site do vídeos não só contando os cinquenta anos do clube como temos vídeos de todas as 
festas e atividades do clube.  
Como decorrência deste trabalho no clube, comecei a fazer tudo isso para a Governadoria 
desde a gestão do saudoso  PDG CL Roberto Júlio. Resgatei o ELO que foi editado  com a capa 
colorida. Na gestão do DG Edson Neves fiz o ELO digital, a Nominata Digital e o site da 
governadoria ancorado no e-districthouse de Lions Internacional. Continuo fazendo isso para o 
DG João Claudino, também feito de forma voluntária. Também nunca cobrei nada pelos 
trabalhos junto da governadoria, pois acho que voluntariado no Lions é em todos os níveis.  
 


