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- Instrução Leonística
-Entregas de Cestas Básicas
- Reunião de Lions Quest
-Companheirismo Não Tem Fronteiras:
Visita a Casa de Repouso Pró Mais Vida em
Mogi das Cruzes com o Lions Clube Mogi das
Cruzes Itapety e Porco no Rolete no Lions
Clube São Miguel Paulista - LC2
-Instalação da Governadoria
-Dia dos Pais
-DMLC Bauru
-Lançamento da Campanha da Boa Visão
com a Van Oftamológica
-Escolas de Dirigentes
-Mac Dia Feliz
-Dia do LEOismo
-Aniversariantes do Mês

Através desta mensagem, quero homenagear o meu padrinho de clube, o CL
Rodrigo Manuel Magalhães Monteiro, nosso eterno Diretor de Aumento de
Associados e nossa Presidente CaL Teresa Prado.
Mesmo estando em tratamento médico, este herói, que duas ou três vezes por
semana se submete à hemodiálise, ainda reúne coragem para estimular os
associados do clube a participar de todas as suas atividades e se fazendo
presente sempre que possível.
É importante lembrar que ele é Associado Vitalício reconhecido por Lions
Internacional e, por isso, pode ser eleito ou nomeado para todos os cargos do
clube e do distrito, tem direito a voto, pode ser delegado nas convenções, não
paga as taxas internacionais e sua participação
nas atividades do clube é facultativa.
A despeito disso, ele está sempre pronto para ajudar-nos no que for necessário.
Isto me lembra que no dia da nossa última reunião festiva do clube, em
25/08/2022, quando conversávamos sobre o nosso clube, ele mostrava-se
preocupado com a quantidade de associados que participavam de forma efetiva
nas atividades que realizávamos. Então ele me dizia: - “Prado, precisamos
organizar um evento em nossa sede, com convidados para aproveitar para
apresentar nosso Clube a eles, informando-os das atividades que realizamos,
para que possamos convidá-los posteriormente, a tornarem-se nossos novos
associados, afirmando que já possui dois ou três casais para esta finalidade.
Ele falou-me isso com tamanho amor e dedicação, o que muito me
impressionou, pois demonstrou que ama demais o nosso movimento e
principalmente o nosso clube.
Na verdade, ele tem razão, precisamos urgentemente fazer este evento. Por
isso, é preciso o compromisso de cada um dos associados do clube no sentido de,
assim que for agendado um evento desta natureza, se comprometam a trazer
um ou mais casais que tenham potencial de ser novos associados.
Por outro lado, não posso esquecer de falar sobre a nossa dedicada Presidente
Teresa Prado, que ocupa pela terceira vez o cargo de liderança máxima do clube,
com tanta energia como se fosse a primeira vez, agradecer-lhe pelo amor que
tem dedicado ao clube, procurando sempre estimular os associados a trabalhar
para o mesmo propósito, sem perder seu entusiasmo.
Como seu marido, acompanho sua administração e seu sofrimento quando ela
tenta se comunicar com os associados do clube através do respectivo grupo de
WhatsApp, onde implora por um retorno e poucos lhe dão atenção.
Existem outros associados que merecem ser destacados, todavia, isto fica para
uma próxima oportunidade.
Que Deus abençoe a todos estes abnegados.
PDG Luiz Carlos Prado – AL 2019/2020
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INSTRUÇÃO LEONÍSTICA
(PDG Luiz Carlos Prado)
Sabe quem fundou a Associação Internacional de Lions Clube?
Muitos já tiveram acesso ao Guia do Leão muito bem elaborado pelo nosso PDG Paulo Rogério de Souza, que se inicia com a
seguinte frase: “E TUDO COMEÇOU COM ELE...” “Esta é uma maravilhosa oportunidade dos homens de negócios, que tem sucesso
devido à sua energia, inteligência e ambição, trabalharem juntos para melhoria de sua comunidade e para servir aos seus
semelhantes”.
Com esta frase, Melvin Jones, um corretor de seguros da cidade de Chicago, idealizou a maior organização de serviços do mundo: o
Lions Club.
Quando se lê a história da Associação Internacional de Lions Clubes, se imagina que Melvin Jones teria sido a principal
personalidade em sua fundação.
Ocorre que, no ano passado, lendo uma matéria leonística onde informava que o primeiro presidente eleito da Associação
Internacional de Lions Clubes foi o Médico Dr. Willian Perry Woods, resolvi pesquisar no Google maiores informações a respeito desta
pessoa. Pasmem! Encontrei, através do facebook, um material muito interessante e sem pretender opinar sobre ele, eu a transmito a
vocês na íntegra para que depois de tomarem conhecimento dele, tomem suas próprias conclusões.
Conforme relatado acima, o primeiro presidente de Lions Internacional foi o Dr. Willian P. Woods, um médico de Evansville, Indiana,
que em seus primeiros dias de prática supostamente tinha uma predileção especial por encontros de almoço com alguns colegas
médicos e colegas nos quais discutiam os acontecimentos do dia e, invariavelmente, os pacientes e questões médicas.
Aonde isso levaria, na época, ninguém poderia ter imaginado.
Em uma reunião de um Lions Clube de Evansville, anos depois, o Dr. Woods, como orador convidado, revelou que a organização
“Lions” era “o filho da mente de quatro colegas que estavam desfrutando de um almoço como esse na Drogaria Wood’s em
Evansville.
Eles estavam discutindo as necessidades da comunidade que viam como médicos – necessidades que outras
pessoas não viam. Eles desejavam uma forma de ajudar e decidiram se poderiam contar com a ajuda de outros.
Bem, talvez fosse! Afinal, o Dr. Woods estava no comando. Assim, em 18 de agosto de
1911, ele, juntamente com quatro outros signatários de Evansville, compareceram perante CF Werner, um tabelião público, para
reconhecer formalmente a execução do Contrato Social da “Ordem Real dos Leões”, uma nova organização cujo propósito em parte
era “fazer atos de caridade entre seus membros”. A “Loja” deveria ter um “Ritual” e deveria “adotar o trabalho secreto que possa
ser necessário para cumprir este propósito”. Digno de nota, em 1911, o Dr. Woods e companhia haviam fundado nada menos que 54
clubes (Dens), principalmente nos estados do norte. Infelizmente, o notável sucesso inicial da Ordem Real dos Leões, devido em
parte à sua natureza “secreta, Fraterna”, não suportou.
Em 1916, A Ordem Real dos Leões estava em crise. Um número substancial de Dens havia encerrado suas operações, especialmente
no sul, e em toda a linha havia uma forte tendência para mais abertura – clubes de almoço que não eram tão baseados em “rituais”
e “secretos” eram desejados. E, não apenas por a KKK estar cobrando seu preço. Assim, a constatação que começou a se manifestar
em 1915 foi pronunciada em 1916 e o Dr. Woods sentiu que deveria agir, o que exatamente ele fez.
Visto que o conceito de propósito e organização do Lions era geralmente sólido, parecia que a principal necessidade era por mais
abertura e menos ritual. Assim, em consulta com sua equipe, o Dr. Woods, novamente na liderança, agiu formando uma “organização
irmã” que seria composta de clubes no estilo almoço, cuja marca registrada seria a abertura. Assim nasceu, em 24 de outubro de
1916, a Associação Internacional de Lions Clubes, oficialmente constituída em Evansville, Vandenberg Conty, Indiana, por seu
fundador, Dr. Willian P. Woods, e arquivada no dia seguinte na capital do Estado com o Secretário de Estado.
Originalmente, o Dr. Woods e seus co-fundadores achavam que, assim que 50 clubes fossem formados sob a nova organização,
uma reunião de fundação seria realizada. No entanto, a natureza crítica dos problemas do Sul exigia ação antecipada, então o Dr.
Woods, no verão de 1917, enviou convites a 33 clubes, na maioria sulistas, para se juntar a ele em outubro de 1917, em Dallas, no
Adolphus Hotel.
Principais realizações:
Em uma reunião que durou três dias, aqueles que estavam reunidos:
1- Adotaram o nome escolhido pelo Dr. Woods – Associação Internacional de Lions Clubes;
2- Adotaram uma Constituição, Regulamentos, Código de Ética e um Emblema;
3- Estabeleceram como objetivo:” serviço altruísta para os outros”;
4 – Elegeram por unanimidade o Dr. William Perry Woods como seu primeiro presidente, garantindo efetivamente sua liderança
durante os primeiros DOIS anos de existência da Associação Internacional de Leões.
RESUMO:
No período de aproximadamente seis anos, o Dr. Woods plantou efetivamente as sementes e desenvolveu duas organizações
“irmãs”: a Ordem Real dos Leões e a Associação Internacional de Lions Clubes – posteriormente renomeada como Lions Clubs
Internacional.
Consequentemente, os logotipos Lions Head relativamente idênticos. Embora a Ordem Real dos Leões tivesse Dens que serviu na
década de 1920, ele deixou de existir como uma organização nacional após a depressão.
“Certas partes do acima são atribuíveis a uma apresentação feita por parentes do Dr. Woods em abril de 2017 na Convenção
Estadual de LCI Evansville. Uma extensa pesquisa histórica, que incluiu a revisão de cópias certificadas de documentos originais do
governo e extensa comunicação com outros pesquisadores, foi realizada em sua maior parte pelo Presidente Leão Emérito Henry
Simms(falecido), do San Antonio Founder Lions Clube de San Antonio, Tx., com sugestões do Lion PDG SR “Moe” Cully do Lions Clube
South County Breakfast, Nederland, Tx edo Ex-presidente Leão Bruce W. Eastley do Sacramento Senator Lions Club, Sacramento, CA.”
Facebook
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ACONTECEU EM
Após o sucesso do nosso 12° Porco no Rolete, foi hora de
entregar as Cestas Básicas para o Fundo Social da
Prefeitura de Suzano.

No dia 02/08, foi dia de falar de Lions Quest. Nosso
encontro aconteceu com as Regiões D3 e D4 no Lions
Clube Mogi das Cruzes Estância
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LIONS NÃO TEM FRONTEIRAS
LIONS CLUBE SUZANO juntamente com o LIONS CLUBE MOGI DAS CRUZES
ITAPETY participaram da TARDE MUSICAL NA CASA DE REPOUSO PRÓ MAIS
VIDA,

onde

foi

servido

uma

Café

da

Tarde.

Contamos

com

a

participação dos Leões Márcia, Gilce, Flávia, Dulce e da Filhote Ana, do
LC SUZANO e dos Leões Maria Amélia, Edy, Rose e a Filhote Maria
Fernanda, do LC Mogi das Cruzes ITAPETY
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LIONS CLUBE SUZANO presente na
Instalação da Governadoria 2022/2023 em
São José dos Campos

e no 1º RCG do DMLC - Bauru
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E MAIS...
Nossos Leões comemorando dia dos pais

Em parceria com a Prefeitura
Municipal de Suzano o LIONS CLUBE
SUZANO lança a Campanha da Boa
Visão, ultilizando a Van
Oftamológica do DLC5

LIONS CLUBE SUZANO prestigiando o
Porco do Rolete do Lions Clube São
Miguel Paulista - LC2
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No dia do LEOismo, nossa Leão
Flávia esteve presente no evento
Projeto LEOS, em parceria com as
Olimpíadas Especiais Brasil, no Leo
Clube São Miguel Paulista - LC2

Valdir
Jussara

Maria
Emília

Marilu

LIONS CLUBE SUZANO recebe
doações do Supermercado
Tenda para a Realização da
nossa 5ª Macarronada

LIONS CLUBE SUZANO e Rede Feminina de Combate
ao câncer participando da Campanha Mac Dia Feliz,
onde a Rede Mac Donald's doa o valor arrecadado
de cada Big Mac vendido para o combate ao câncer
em crianças e adolescentes.
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Projeto Boa Visão - Van Oftamológica atendendo os
munícipes no Município de Suzano

Participação dos nossos Leões na
Escola de Dirigentes 2022/2023
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