
Queridos Leões, 

Me chamo Paulo Henrique Pereira, sou do LC Bertioga, Distrito LC5 - DG CL 

João Claudino e CaL Fátima- Brasil. Cheguei em Bertioga no ano de 2013, atuo 

como gerente regional na área comercial, na graduação a licenciatura em 

Educação Física, casado com a Cal Elizangela e pai da LEO Maria Luiza e 

Vinicius. Já acompanhava as atividades do clube na cidade, mas não conhecia 

muito o voluntariado e o propósito do Lions Clube. 

Certa vez recebi o convite da Leão Luísa Marinheiro para participar de uma 

reunião de novos associados, juntamente com minha esposa Elizangela, 

também convidada para conhecer o movimento. Na palestra, que ela mesmo 

ministrou, foi muito feliz em afirmar em uma frase que “o que doamos no 

voluntariado é o que temos de maior valor, o nosso tempo”. 

Assim, pensamos que isto nós conseguiríamos fazer, doar nosso tempo 

disponível nas ações e reuniões do clube. E assim, decidimos entrar para o 

clube.Participamos de várias atividades como: Ação global, Programa de visão, 

Prevenção de câncer infantil, campanha da fome e campanha de diabetes, entre 

outras. 

Fui engajado no programa Lions Quest, como educador e conhecendo então o 

propósito de servir nas escolas, comunidade, junto com as famílias e as crianças, 

conheci a força do Lions Clube e então me apaixonei. 

Compreendi a importância de fazer parte da solução dos problemas que 

envolvem nossa comunidade. 

Aqui estou, com 5 anos no Lions e tenho como essência conhecer melhor o 

movimento, esse companheirismo contagiante, e gostaria de trazer novos 

associados para compartilhar o poder que Lions nos confere em servir nossa 

comunidade. Fui honrado com dois anos de presidência do clube, presidente de 

divisão e hoje estou como presidente da região. Que delícia tantos cursos que 

tive a oportunidade de fazer e quanto companheirismo. 

Sinto-me muito feliz em compartilhar um pouco de minha história no Lions de 

Bertioga. 

Um forte abraço do CL Paulo Henrique Pereira. 


