
Sou CaL Natalia Spiassi do Lions Clube de São Bernardo do Campo, Distrito LC5,
atual presidente do clube e assessora do Distrito Leo LC5.
Conheci o Lions, através da Feira do Verde e do artesanato do Riacho Grande, onde
entrei como expositora há 24 anos, feira essa administrada pelo LC São Bernardo
do Campo há 45 anos. Logo me interessei pelos trabalhos realizados pelo lions, e
comecei ajudar como voluntária, e como Domadora do CL Vicente Manfredo, fui
Presidente da comissão feminina do Clube, já que na época mulher não poderia
fazer parte do clube como companheira leão. E isso me intrigava, já que a nossa
comissão feminina era muito ativa nas atividades do clube, fazendo brechós,
bingos, doações e etc...Nossa sala era nos fundos do clube e não podíamos
participar das reuniões do “clube do Bolinha”, isso me chateava muito, porque uma
mulher não pode ser associada do clube? Não entendia isso.... Um belo dia o CL
Luiz Antônio Coimbra me vendo muito chateada, me perguntou: “Você quer
mesmo ser companheira leão?” Isso me deu uma felicidade tão grande que
imediatamente disse...Lógico, como faço? Ele me entregou o Estatuto do Clube e
falou, leia e veja se alguma cláusula proíbe uma mulher de ser companheira Leão. E
eu li, reli e percebi que nada me impedia de realizar esse sonho. Decidida fui falar
com um dos fundadores CL Raphael Truossolo, que incentivou a minha entrada no
clube como companheira leão. Então em 2008, me tornei “COMPANHEIRA LEÃO
COM MUITO ORGULHO”, a primeira mulher companheira leão do meu clube.
Uma luta estava vencida, mas o sonho agora era ser presidente do meu clube e
ajudar ainda mais as pessoas, mas antes disso, fui diretora social, secretária e por
fim a tão sonhada presidência do Lions Clube São Bernardo do Campo. Na gestão
do PDG CL Fernando Marinheiro (AL 2012/13), entre várias atividades realizadas
naquela gestão, como sou professora, tenho uma enorme facilidade de falar e
trabalhar com os jovens, e por isso também, implantamos uma atividade que se
destaca, o Lions Quest, sei que por isso, fiz muita diferença na vida dos jovens de
nossa comunidade, fora outras atividades como o cartaz da paz e a redação da paz.
Com isso, fundei o nosso primeiro Leo Clube SBC_RGrande com 12 jovens,
inclusive alguns filhos de companheiros. Com o destaque do meu trabalho com os
jovens, fui convidada na Gestão do PDG CL Roberto Mantovani (2013/14) a ser
Assessora do Distrito LEO LC5, cargo que ocupei por 5 anos consecutivos e nesse AL
2022/23 continuo como Assessora, não me intimidando com a quantidade de 
 trabalho em nosso clube, procurei escolas para os programas Lions Quest, Cartaz
da Paz e redação e hoje nosso clube tem dois leos clubes, sendo o SBC RGrande
Omega e o SBC Prof José Jorge do Amaral Alpha. Mas nada disso tem importância,
a importância está na mudança que você faz na vida das pessoas. Não importa o
quanto você trabalhe, o quanto você doe, não importa o serviço que você faz, seja
grande ou pequeno, o que importa é o quanto isso impacta na vida das pessoas.
Enquanto eu tiver forças e essa garra de leão, estarei fazendo a diferença na vida
das pessoas. 
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