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Neste nov o Ano Le onístico que  se inicia, 

te remos a missão de prosseguir com o trabalho 
até aqui desenvolvido por nossos antecessores, 
objetivando cumprir fielmente os propósitos de 

Lions Clube Internacional. É momento de 
humilde mente  pedir a ajuda de todos os 
companhe iros e companhe iras para que 

possamos unir as nossas forças e com isto 
aumentarmos a nossa chance de sucesso. É 
mome nto de  trabalharmos de  forma simples, 

porém e ficaz, buscando a cada instante  
fortalecer os nossos laços de amizade, respe ito 
e consideração. Só assim conseguiremos obte r 
o comprome time nto e a colaboração de cada 

um, tão importantes e primordiais para 
atingirmos o níve l de  mobilização necessário 
para alcançarmos a plenitude de nossas metas. 

A somatória destes gestos de  apoio e 
colaboração é que serão capazes de provocar o 

e ncantame nto que se rv irá de motivação e 
incentivo para que este jamos sempre 

comprometidos com o nosso principal propósito 
de  SERVIR DESINTERESSADAMENTE. Só assim, 

mante re mos o brilho das ESTRELAS que 
compõem esta CONSTELAÇÃO chamada LIONS 

CLUBE. 
CL Milton Bezerra da Silva 
Pre sidente AL 2014 / 2015 

 
 

     LEÃO DA ILHA      
LIONS CLUBE DE ILHA SOLTEIRA 

ILHA SOLTEIRA, SP – DISTRITO LC 8, REGIÃO C, DIVISÃO C 2 
ANO XIV – Nº 78 – JULHO/AGOSTO DE 2014 

EDIÇÃO BIMESTRAL 



CANTINHO DA PAIXÃO 
AMAR É: 
NUNCA DISCUTIR EM PÚBLICO. 
DEIXÁ-LA COMPRAR UM HORROROSO “SEI 
LÁ COMO SE CHAMA”. 

DECLARAÇÃO DE VISÃO 
SER O LÍDER MUNDIAL EM SERVIÇOS 
COMUNITÁRIOS E HUMANITÁRIOS 

PROPÓSITOS DA ASSOCIAÇÃO 
INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES 
ORGANIZAR, fundar e supervis ionar clubes de 
serviço a serem chamados de LIONS CLUBES. 
COORDENAR as atividades e padronizar a 
administração de LIONS CLUBES. 
PROMOVER os princípios de boa governança e 
boa cidadania. 
INTERESSAR-SE ativamente pelo bem estar 
cívico, cultural, social e moral da comunidade. 
UNIR os clubes com laços de amizade, bom 
companheirismo e compreensão recíproca. 
OFERECER um fórum para a discussão aberta 
de todas as questões de interesse público, desde 
que partidarismo político e sectarismo religioso 
não sejam debatidos pelos sócios do c lube. 
ENCORAJAR pessoas de mentalidade de 
serviço a servir suas comunidades sem 
recompensa financeira pessoal, estimular a 
efic iência e promover elevado padrão de ética no 
comércio, indústria, profissões, serviços públicos 
e empreendimentos privados. 

Humor..... Rir faz bem !!! 
JOÃOZINHO E O TROPEIRO  
O tropeiro chega na beira do rio com seu 
gado e pergunta ao Joãozinho, que está 
sentado em cima da cerca:  
- Este rio é fundo, guri? O Joãozinho 
responde:  
- Acho que não. A criação do meu pai passa 
com a água batendo no peito...  
Então o tropeiro mete o gado na água e lá 
pelo meio do rio, todo o rebanho se afoga.  
Desesperado ele pergunta:  
- O teu pai cria o que, seu moleque?  
- PATO... 

RECUPERANDO A AUTOESTIMA 
Dando continuidade ao projeto “Viva a Vida”, cuja atividade tem sido ininterrupta desde a sua criação, 
o Lions Clube de Ilha Solteira através de sua Comissão de Saúde, continua desenvolvendo o projeto 
de recuperação da autoestima dos pacientes do Centro de Hemodiálise do Hospital Regional de Ilha 
Solteira. A importância deste projeto para os 94 pacientes assistidos tem sido tão gratificante que não 
há como interromper esta atividade. 
Mensalmente, nos dois dias de sua realização é grande a expectativa dos pacientes pela chegada de 
nossos companheiros e companheiras, trazendo, mesmo que durante poucos instantes, um pouco de 
alegria, conforto e descontração. Elementos estes que são essenciais à recuperação da autoestima 
dos mesmos e que de certa forma, em muitos casos têm contribuído de forma decisiva no sucesso 
deste tratamento doloroso, porém necessário. Ressalta-se nesta atividade a partic ipação de nossos 
LEOS que nos mostram a importância de termos os jovens sensibilizados, engajados e envolvidos  
com este trabalho de valorização da vida e do respeito àqueles que necessitam de um alento em seus 
momentos de tratamento com esperança e sorrisos na recuperação. 

Lions Clube de Ilha Solteira; 23 e 24 de Julho de 2014 

       



CÓDIGO DE ÉTICA DO LEÃO 
Demonstrar fé nos méritos de minha profissão, esforçando-me para conseguir honrosa reputação, 

mercê da excelência dos meus serviços. 

Lutar pelo êxito e pleitear toda remuneração ou lucro que, equitativa e justamente mereça, 

recusando, porém, aqueles que possam acarretar em diminuição de minha dignidade, devido a 

vantagem indevida ou conduta duvidosa. 

Lembrar que, para ser bem sucedido nos negócios ou empreendimentos, não é necessário destruir 

os dos outros. Ser leal com os clientes e sincero comigo mesmo. 

Sempre que surgir uma dúvida a respeito do direito ou da ética de minha posição ou conduta em 

relação ao próximo, decidir em meu próprio detrimento. 

Praticar a amizade como um fim e não como um meio. Sustentar que a verdadeira amizade não é 

resultado de favores mutuamente prestados, dado que não requer retribuição, pois recebe benefícios 

com o mesmo espírito desinteressado com que os dá. 

Sempre ter em mente meus deveres de c idadania para com meu País, meu Estado e minha 

comunidade, e devotar-lhes lealdade inabalável em palavras, atitudes e conduta. Dedicando-lhes 

desinteressadamente meu tempo, meu trabalho e meus recursos. 

Ajudar ao próximo, consolando o aflito, fortalecendo o desvalido e socorrendo o necessitado. 

Ser comedido na crítica e generoso no elogio; construir e não destruir. 

DECLARAÇÃO DE MISSÃO 
Dar poder aos voluntários para que possam servir suas comunidades e  atender 
às necessidades humanas, fomentar a paz e  promover a compreensão mundial 
através dos LIONS CLUBES. 

SOLIDARIEDADE E APOIO FAMILIAR 
No dia 30 de Julho de 2014, mais uma vez o Lions Clube de Ilha Solteira se fez presente, cumprindo 

com o seu papel. Membros da Comissão de Assistência Social estiveram efetuando a entrega de uma 

cesta básica e um enxoval completo para suprir as necessidades básicas de uma gestante. Trata-se 

de família carente, em que a gestante espera o nascimento de filhos gêmeos e que já possui outros 

cinco filhos menores.  

       
Lions Clube de Ilha Solteira, 30 de Julho de 2014 

CIVISMO - 9 DE JULHO 



Aniversário da Revolução Constitucionalista de 32 
“Nove de julho é o dia em que se comemora a Revolução Constitucionalista de 1932. O movimento 

está entre os maiores conflitos civis e um dos mais importantes acontecimentos políticos da história 

do Brasil. Ocorrido em São Paulo, o movimento tentou impedir a continuação do governo provisório  

de Getúlio Vargas, instaurado em 1930. Os revolucionários exigiam uma nova Constituição e eleições 

presidenciais. Foram três meses de conflito. No início de 1932, Getúlio tentou conter a pressão popular 

organizando uma comissão encarregada de elaborar um novo Código Eleitoral. Em fevereiro de 1932, 

o código foi publicado e o civil Pedro de Toledo foi nomeado interventor para o Estado de São Paulo. 

Em maio, Vargas marcou a data das eleições para dali a um ano. As medidas não foram suficientes 

para conter a conspiração política. Sociedades civis tramavam secretamente para derrubar o governo. 

Finalmente, em 9 de julho, o movimento ganhou as ruas da capital e do interior de São Paulo. A 

revolução recebeu apoio de vários setores da sociedade paulista. Estudantes, intelectuais, políticos 

ligados à República Velha ou ao Partido Democrático pegaram em armas durante os três meses de 

luta. O conflito armado ficou restrito ao Estado de São Paulo. Os governos do Rio Grande do Sul e 

Minas Gerais, a princípio s impáticos à constitucionalização, não quiseram enfrentar a força militar do 

governo federal. Sozinhos, os paulistas não conseguiram manter a revolução e assinaram rendição 

em outubro de 1932. A revolta civil despertou o governo para a necessidade de acabar com o perfil 

revolucionário do regime. Isso acabou acontecendo em maio de 1933, quando foram realizadas 

eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, que mais tarde elaboraria a Constituição de 1934.” 

COLABORAÇÃO CaL Floripes Antiqueira da Silva – Assessora de Civismo e Cidadania 
________________________________________________________________________________ 

LIONS CLUBE DE ILHA SOLTEIRA RECEBE DOAÇÃO DE ÓCULOS USADOS 
No dia 05 de agosto o Lions Clube de Ilha Solteira recebeu do ECOTIME da Usina Hidrelétrica de Ilha 

Solteira, a doação de 133 armações de óculos usados, proveniente da Campanha realizada 

internamente pelos empregados da Companhia Energética de São Paulo - CESP. Estas serão 

destinadas as pessoas carentes, que não tem condições de adquirir armação nova. Cabe ressaltar, 

esta é campanha permanente dos Lions Clubes espalhados nos 208 países do mundo, atendendo 

aos projetos voltados para a campanha da visão. Alguns destes óculos e armações deverão ser 

recuperados e ajustados para serem entregues em condições de uso. 

 

Respeito, Reconhecimento e Dignidade na Melhor Idade 



No dia 27 de Julho de 2014, mais uma vez o Lions Clube de Ilha Solteira se faz presente no Centro 
Dia do Idoso em nossa cidade. Mais uma vez levando alegria e descontração aos idosos que são 

beneficiados pelo nosso projeto permanente de “Saúde e Bem Estar do Idoso”.  

       

         
Nesta ocasião os nossos companheiros contribuíram com a caracterização dos idosos para 
alegremente participarem de uma Festa Junina que lhes foi preparada. Foram momentos de alegria e 
descontração que proporcionou a todos os assistidos, momentos inesquecíveis. Fazendo com que os 
mesmos se sentissem permanentemente incluídos em nossa sociedade e não se sentissem rejeitados 
ou marginalizados por fazerem parte de um grupo de pessoas que normalmente são esquecidas por 
mais que tenham contribuído com o progresso e o bem estar da humanidade. 
Lions Clube Ilha Solteira, 28 de julho 2014. 
 

CHÁ BENEFICENTE 
O Lions Clube de Ilha Solteira, através do Departamento das Domadoras, com o apoio dos 
Companheiros e LEOS, realizou no domingo, 24/08/14, com grande brilhantismo e sucesso, um Chá 
Beneficente com o propósito de angariar fundos para manutenção de suas ações sociais e angariar 
fundos para efetuar a aquis ição e distribuição de enxovais de bebês a gestantes carentes, 
fornecimento mensal de frango para a refeição dos idosos assistidos pelo Lar do Idoso Paulo de Tarso 
da Selvíria - MS, aquis ição e distribuição de fraldas descartáveis e para suas inúmeras ações sociais. 
Esta é mais uma prova de que juntos podemos fazer mais, melhor e a satisfação de ver o trabalho 
desenvolvido resultar num grande sucesso, o que ressalta ainda mais a importância do trabalho em 
equipe, fazendo brilhar a Estrela do Leonismo e fazendo com que cada um tenha cada vez mais 
“Orgulho de Ser Leão” 

       

DICAS PARA SUA SAÚDE 



ALUMÍNIO - ÚTIL E MORTAL - Dr. Sérgio Teixeira  

Sobre as panelas de alumínio: 
Na minha cozinha é expressamente proibida a areação de panelas na parte de dentro, pois quando 
isto acontece, toda vez que cozinhamos algo estamos também incorporando o temível alumínio à 
nossa receita. Quando isto acontece por alguma pessoa desavisada ou quando a panela ou caneca 
é nova, fervo algumas cascas de ovo na panela cheia de água, para elas liberarem o carbonato de 
cálc io, que vão impermeabilizar nossa panela, dando a segurança que necessitamos para nós 
mesmos e para as pessoas que mais amamos; nossa família e nossos amigos. Se seu cabelo está 
caindo, desconfie do alumínio. Este metal, quando está excessivo no organismo, provoca grande 
oleosidade no couro cabeludo, que vai sufocar a raiz dos cabelos. Usar xampus contra a oleosidade 
ajuda, mas se você não eliminar a causa, vai perder muito cabelo. Muitas vezes, a queda de cabelos 
vem acompanhada de dormências ou formigamentos quando se fica na mesma posição (com as 
pernas cruzadas, por exemplo). Além dos seus cabelos, todo o seu organismo está sendo prejudicado: 
o alumínio deposita-se no cérebro, causando o mal de Alzheimer (esclerose mental precoce) e 
expulsa o cálcio dos ossos, produzindo a osteoporose. Esse cálcio vai se depositar em outros 
lugares, produzindo bursite, tártaro nos dentes, bico de papagaio, cálculos renais. E também vai 
para dentro das suas artérias, estimulando a pressão alta e a possibilidade de isquemias 
cardíacas (infarto), cerebrais (trombose) e genitais (frigidez e impotência). Para o Dr. Mauro 
Tarandach, da Sociedade Brasileira de Pediatria, está bem claro o papel do alumínio nas doenças 
da infância, graças ao avanço da biologia molecular no que tange ao papel dos oligoelementos na 
fis iologia e na patologia. Os sintomas clínicos da intoxicação por alumínio nas crianças, além da 
hiperatividade e da indisciplina, são muitos: anemia microcítica hipocrômica refratária ao 
tratamento com ferro, alterações ósseas e renais, anorexia e até psicoses, o que se agrava com 
a continuidade da intoxicação. Atualmente se utiliza a biorressonância para avaliar o nível do alumínio  
e outros metais. O método é muito menos dispendioso, podendo ser utilizado no consultório ou na 
casa do paciente. E como o alumínio entra no organismo? Através das panelas de alumínio, por 
exemplo, que vêm sendo proibidas em muitos países do mundo. Na Itália, famosa por seus 
restaurantes, nenhum deles pode usar essas panelas, devido à proibição do governo italiano. É que 
as panelas de alumínio contaminam a comida intensamente. Para você ter uma idéia: pesquisa da 
Universidade do Paraná demonstrou que as panelas vendidas no Brasil deixam resíduos de alumínio  
nos alimentos que vão de 700 a 1.400 vezes acima do permitido. Isso só ao preparar a comida. Se 
esta ficar guardada na panela por algumas horas, ou de um dia para o outro, este valor pode triplicar 
ou quintuplicar. Viu por que vale a pena trocar de panelas? Mas não é só. Sabe as latinhas de 
refrigerantes e cervejas, hoje tão difundidas no Brasil? Pesquisa do Departamento de Química da PUC 
demonstrou que elas não são fabricadas de acordo com os padrões internacionais. Em consequência, 
seu refrigerante predileto pode conter quase 600 vezes mais de alumínio do que se estivesse na 
garrafa. E além do alumínio, foram demonstrados pelo mesmo estudo mais 12 outros metais altamente 
perigosos para a saúde nessas latinhas, como o manganês, que causa o mal de Parkinson, o cádmio, 
que causa psicoses, o chumbo, encontrado no organismo de muitos assassinos, e outros. Prefira 
SEMPRE as garrafas, OK? Descoberto em 1809, o alumínio é um metal muito leve (só é mais pesado 
do que o magnésio) e já foi muito caro. Naquela época, Napoleão III, imperador da França, pagou 150 
mil libras esterlinas (mais ou menos 300 Mil reais) por um jogo de talheres de alumínio. Esse metal 
tem espantosa versatilidade, sendo utilizado em muitas ligas metálicas. Depois do aço, é o metal mais 
usado no mundo, seja em panelas, embalagens aluminizadas de sucos, iogurte e outras, papel 
alumínio para embalar alimentos, (um dos piores pois os alimentos vão ao forno ou estão quentes) 
latas de refrigerantes e cervejas, antiácidos e desodorantes antitranspirantes, assim como vasilhames 
para cães e gatos comerem e beberem. Nestes, pode causar paralisia dos membros posteriores que 
leva ao sacrifício precoce dos animais. ...  

Apoiando a Juventude 
No dia 02/08/14 o Lions Clube de Ilha Solteira com o apoio dos seus companheiros, companheiras, 
domadoras, LEOS e outros colaboradores, mais uma vez esteve prestando grande serviço e 
colaboração à Legião Mirim de Ilha Solteira que tem a CaL Sônia Maria Pereira Lima Borges atuando 



como presidente da Instituição. Neste dia foi realizado mais uma vez, o tradic ional “Sukiyaki da Legião 
Mirim”. Este evento tradicional visa obter recursos financeiros que possibilitem à instituição oferecer 
melhores condições de Trabalho e Formação dos Jovens Aprendizes que são atendidos pela 
instituição. Jovens estes que estiveram diretamente envolvidos com os preparativos do evento, assim 
como todos os profiss ionais que fazem parte do quadro de funcionários da Legião Mirim. 

       
Jovens envolvidos e beneficiados pelo projeto “Jovem Cidadão” 

       
Trabalho em equipe: Mais produtivo e menos cansativo. 

Exemplo de Comprometimento, organização, descontração, alegria e principalmente Satisfação em 

“SERVIR”. 

       

    
Momento de unir forças para tudo dar certo, CONVIDADOS satisfeitos e felizes. “Orgulho de Ser 
Leão”  e Prazer em Servir Desinteressadamente. 

Lions Clube Ilha Solteira – SP, Distrito LC-8 

 

Meio Ambiente; 
“Aprendendo a arte de cuidar de si, do outro e do planeta.” 

O meio ambiente, comumente chamado apenas de ambiente, envolve todas as coisas vivas e não-

vivas ocorrendo na Terra, ou em alguma região dela, que afetam os ecossistemas e a vida de todo os 



seres vivos. Os acontecimentos atuais quase fogem ao nosso controle. A ecologia profunda vê os 

seres humanos como apenas um fio na teia da vida. Reconhece que estamos todos ligados à natureza 

e somos dependentes dela. Cada organismo — da diminuta bactéria, passando pela vasta gama de 

plantas e animais, até chegar aos seres humanos — é um todo integrado e, portanto, um sistema vivo. 

Uma ética ecológica profunda faz-se urgente hoje, sabemos que tudo tem dois lados, especialmente 

na c iência, já que a maior parte daquilo que os c ientistas estão fazendo não preserva a natureza, salva 

vidas, mas a destrói: Fís icos criam armas que ameaçam varrer a vida do planeta; químicos 

contaminam o meio ambiente; biólogos criam novos e desconhecidos microrganismos sem medir as 

consequências; c ientistas torturam animais em nome do progresso científico. Com todas essas 

atividades em marcha, é c laro como a luz do dia que introduzir padrões éticos na ciência moderna é 

mais do que urgente. Não somos, nem estamos contra o avanço da ciência, precisamos estar 

dispostos a questionar tudo e abandonar a busca cega de crescimento irrestrito. Buscar e pesquisar 

com responsabilidade. O planeta é um sistema fechado, e toda ação aqui tem reação aqui na terra  

mesmo. Uma sociedade sustentável é aquela que não reduz as oportunidades das futuras gerações. 

A terra é nosso lar comum e criar um mundo sustentável para nossos filhos e para as futuras gerações 

é tarefa de todos nós. 

Colaboração CL Ervandil Girondi (Wando) LC de Guararapes 

RECEITINHAS PRÁTICAS E FÁCEIS 
PÃO DE TORRESMO 
INGREDIENTES: 
½ Kg de farinha de trigo; 30 g de fermento de pão ou 
um envelope de fermix; 1 colher de sopa de margarina; 
1 colher de sopa de óleo; 1 colher de sobremesa de sal; 
1 colher de sobremesa de açúcar; 1 colher de sopa de 
leite em pó; 1 ovo; 
1 copo de água morna; 

RECHEIO 
300 g de torresmo; 
100 g de queijo parmesão; 
1 gema para pincelar. 
 

MODO DE PREPARO 
Misture o fermix com um pouco da farinha de trigo seca ou o fermento biológico esfarelado com o 
sal e o açúcar. Juntar a água morna em um pouco de farinha (massinha). Acrescente o resto da 
farinha e os ingredientes e deixe crescer. Abra a massa, passe levemente a margarina põe o 
torresmo e o queijo parmesão ralado. Enrola como rocambole, trance, corte e pincele a gema. Deixe 
descansar e leve ao forno pré aquecido por 20 minutos. A forma deve estar untada. 

ABREVIATURAS LEONÍSTICAS 
PI - Presidente Internacional VPI - Vice-Presidente Internacional 
EPI - Ex-Presidente Internacional EPII - Ex-Presidente Internacional Imediato 
DI - Diretor Internacional EDI - Ex-Diretor Internacional 
GD - Governador de Distrito PDG  - Ex-Governador de Distrito 
PDGI - Ex-Governador de Distrito Imediato VGD - Vice-Governador de Distrito 
PCG - Presidente do Conselho de Governadores  CL - Companheiro Leão 
CaL - Companheira Leão CCLL- Companheiros Leão 
CCaLL- Companheiras Leão AL - Ano Leonístico  
DM  – Domadora  DDMM - Domadoras 



CLEO - Companheiro(a) Leo CC - Companheiro Castor 
LC - Lions Clube LCIF - Fundação Internacional de Lions Clubes  
CMJ - Companheiro de Melvin Jones  CMJP - Companheiro de Melvin Jones 

Progressivo 
 

CIRCUITO SOCIAL 
Ações Globais 

Em 23 de agosto de 2014, o Lions Clube de Ilha Solteira em parceria com a Prefeitura da Estância 
Turística de Ilha Solteira, partic ipou do 1º Circuito Social de Ações Globais. Em um único evento 
foram desenvolvidas ações ligadas à Cultura, Saúde, Educação, Esporte e Lazer. Os CCLL, CCaLL 
e jovens LEOS juntos realizaram os testes de acuidade visual. O evento foi realizado no Bairro do Ipê, 
abrangendo a comunidade local e de toda a viz inhança do bairro. 

     

AJUDA, RESPEITO E VALORIZAÇÃO DA TERCEIRA IDADE 
No dia 11 de agosto de 2014, o Lions Clube de Ilha Solteira, mais uma vez se fez presente no Lar do 
Idoso “Paulo de Tarso”, na c idade da Selvíria - MS. Desta vez para suprir com o seu apoio, às 
necessidades básicas dos idosos assistidos por aquela instituição. Ciente desta necessidade o Lions 
Clube de Ilha Solteira empenhou-se em promover uma campanha de arrecadação de produtos de 
cama, mesa, banho e higiene pessoal. 

       

DICAS DE PARA UMA VIDA MELHOR 
Problemas relacionados à coluna são, hoje, um dos maiores responsáveis pelo afastamento do 
trabalho no Brasil. Segundo dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), os problemas 
relacionados à coluna só perdem para doenças psiquiátricas e doenças ocupacionais relacionados ao 
trabalho (DORT) e lesões e por esforço repetitivo (LER), ficando em 3º. lugar no número de queixas e 
afastamento de trabalho. 

Poucas pessoas parecem se preocupar no entanto com esse assunto. Mas, é preciso saber, que uma 
postura correta garante uma maior qualidade de vida, evitando uma série de problemas de coluna. No 
Brasil, as estatísticas apontam que 85% das pessoas têm, já tiveram ou terão problemas relacionados 



à coluna. Seguindo algumas dicas muito simples é possível cuidar da postura ao realizar as atividades  
do dia a dia. 

Ao abaixar ou ao pegar um peso no chão: As pessoas geralmente se curvam para abaixar. Ao realizar 
o movimento desta forma, as costas poderão sofrer uma lesão. A posição correta ao abaixar é 
flexionando ou apoiando os joelhos no chão, ao pegar um peso jamais sobrecarregue suas costas, é 
preciso flexionar os joelhos para dividir o peso do corpo e da carga com as pernas. E jamais tente 
levantar algum peso que está acima de sua capacidade. 

No computador: Muitos trabalhadores que passam horas em frente ao computador se queixam de 
dores na coluna. Para evitar ou diminuir o estresse gerado na musculatura é preciso manter a cadeira 
próxima à mesa de trabalho. As costas devem estar retas e totalmente apoiadas no encosto. Uma boa 
dica é observar a altura da cadeira, para que possibilite que seu cotovelo forme um ângulo próximo a 
90 graus e os ombros fiquem relaxados. Os pés devem ficar apoiados sobre o chão ou em um apoio 
apropriado. As pernas também devem formar um ângulo de 90 graus. De tempos em tempos, é bom 
interromper o trabalho para levantar e esticar o corpo. Alguns exercícios de alongamento são 
importantes e podem ajudar a relaxar. 

Ao dormir: O fundamental é tentar buscar uma posição correta para evitar problemas e dores na 
coluna. Evite dormir de barriga para baixo e se manter rigidamente esticado. O ideal é dormir de 
barriga para cima, o que somente 2 % da população consegue. Se for deitar de lado, coloque um 
travesseiro entre os joelhos. O travesseiro onde a cabeça estará apoiada não deve ser grosso nem 
fino demais. O ideal é que ofereça apoio ao pescoço, mantendo-o alinhado em relação à coluna e 
preenchendo as curvas normais da coluna cervical. É vale salientar que uma boa noite de sono é 
fundamental para a nossa saúde. 

Ao utilizar a pia ou passar a roupa: Para evitar dores nas costas evite flexionar o tronco para frente e 
mantenha uma das pernas flexionadas para um maior alivio da coluna, uma boa dica é utilizar algum 
apoio para o pé, alternando sempre. 

Ao varrer a casa: Nunca curve as costas. Tente se manter ereto, e sempre que necessário, flexione 
levemente os joelhos em vez da coluna. Uma mão sempre deve estar segurando a extremidade do 
cabo e a outra deve estar à altura um pouco acima da cintura, ao comprar a vassoura escolha uma 
com o cabo que tenha altura acima do seu ombro. 

Vale lembrar que as pessoas devem procurar um especialista caso sintam dores regulares, por menor 
que sejam, e praticar, sempre que possível algum tipo de atividade fís ica, para um melhor 
condic ionamento. 

Vale lembrar que “Muitas vezes, um pequeno problema, fácil de ser solucionado, acaba virando um 
problema muito maior por falta de cuidados.  

CaL Danielle Tariana Peres Pereira. (Fisioterapeuta) 

Homenagem ao Dia dos Pais 
Em um ambiente festivo, agradável e de muito companheirismo, os CCLL, CCaLL, DDMM, LEOS e 

Filhotes do Lions Clube de Ilha Solteira se reuniram para homenagear os Pais. O evento ocorreu no 

dia 12/08/14. Várias CCaLL e DDMM e também alguns CCLL se empenharam na arrumação do 

ambiente e nos preparativos do jantar para prestar uma justa e merecida homenagem aos “PAPAIS 

LEÕES”. Com união, harmonia e muito bom gosto, tudo foi preparado e esta data foi mais uma vez 

celebrada com bastante alegria e entusiasmo. 



       
 

LEOS PREMIADOS 
Nos dias 16 e 17 de agosto de 2014, quinze integrantes do LEO CLUBE de Ilha Solteira estiveram 

participando do XI Programa de Desenvolvimento de Líderes² - “Fernando Duarte”, realizado na 

cidade de Cassilândia-MS. Nesta ocasião, os LEOS de Ilha Solteira obtiveram cinco premiações, 

sendo relativas ao Ano Leonístico 2013/2014: Clube 100% - Distrito LC-8, Clube 100% Distrito Múltip lo  

LEO LC, 2º lugar - Presidente 100%, 1º lugar - Secretário 100% e uma premiação especial por terem 

fundado um LEO CLUBE JÚNIOR. Nesta ocasião foram empossados como membros da Nova 

Diretoria do Distrito para o AL 2014/2015, os seguintes LEOS de Ilha Solteira: CaLEO Vitória Mazetti 

como primeira secretária, CLEO Eduardo Alves como segundo tesoureiro, CLEO Carlos Cesar e 

CLEO Felipe Bueno como membros da Comissão de Internet e CLEO Walter Aparecido da Comissão 

de Treinamento. Mais uma vez os LEOS de Ilha Solteira demonstraram a sua força e o grau de 
comprometimento dos mesmos com o Movimento Leoístico. Jovens Lutadores, Jovens 

Vencedores. 

                     

INSTRUÇÃO LEONÍSTICA 
 

Dentro do Leonismo a instrução leonística tem como papel principal, informar, instruir, ensinar e 

orientar todos os integrantes deste movimento, a respeito dos fundamentos de nossa instituição, seu 

lema, sua missão, seus objetivos e do verdadeiro papel de cada um dentro desta instituição e desta 

grande família intitulada “LIONS CLUBE”. São inúmeros os temas a serem abordados com este 

objetivo. Pode ser direcionada às nossas atividades, campanhas, à importância da participação em 

treinamentos, Conselhos Distritais Convenções e ao nosso comportamento como Leões e como 



Dirigentes de Clube. Cada qual levando aos companheiros do clube, esclarecimentos para questões 

básicas e questões mais complexas a respeito da estrutura organizacional de Lions Clube. Questões 

estas que têm enorme importância no momento em que temos que tomar certas decisões para as 

quais é necessário que tenhamos o mínimo de conhecimento a respeito do tema em questão.  

Para tanto, devemos todos nos utilizar desta ferramenta, com o principal objetivo de fazer com que as 

informações sejam repassadas e assimiladas, preparando, habilitando e capacitando os associados 

do c lube para que cada um saiba exatamente o seu papel dentro do Leonismo e o quanto é importante 

que esteja devidamente preparado para tal. 

Só através do conhecimento é que seremos capazes de evoluir sobre todos os aspectos, tornando 

mais efic ientes, eficazes e produtivas as nossas ações. Só através do conhecimento seremos capazes 

de aperfeiçoar o nosso trabalho, tornando-o mais produtivo e permitindo com isto, que sejamos 

capazes de obter melhores resultados. Resultados estes que repercutirão no mundo inteiro fazendo 

com que juntos possamos gradativamente efetuar as melhorias e as transformações necessárias, para 

diminuir as desigualdades sociais, minimizar o sofrimento, a fome e possibilitar aos menos favorecidos 

uma vida com menos sofrimento e com o mínimo de dignidade e respeito humano. 

Ninguém se sente devidamente motivado para trabalhar e lutar por uma causa que não conheça; 

Ninguém defende uma causa que não julgue justa e não lhe apresente razões claras e objetivas, que 

justifiquem a sua defesa; Ninguém é capaz de dedicar-se com amor a uma causa se o seu coração 

não souber de verdade o quanto isto é importante e o quanto isto pode lhe fazer bem.  

Às vezes tudo aquilo de bom que fazemos a uma pessoa necessitada é capaz de nos proporcionar 

um bem maior do que aquilo que fomos capazes de ofertar a esta pessoa e isto é o que nos motiva a 

seguir em frente e sempre, a “Servir Desinteressadamente”, sempre.  

 

CL Milton Bezerra da Silva 
Presidente do LC de Ilha Solteira 

AL 2014/2015 

 

A Despedida de um Leão de Verdade 
 
Até ontem andávamos juntos nos caminhos do serviço e juntos aprendemos 
a superar obstáculos e desencontros, tendo sempre em mente um único 
propósito: SERVIR DESINTERESSADAMENTE. 
Frequentes foram os desafios e surpreendentes foram as vitórias. Várias 
pontes foram construídas ajudando-nos a chegar ao ponto que almejávamos 
conquistar e de encontrar alguém que precisava de nós e tinha a certeza de 
que nós chegaríamos lá. 
Juntos percorremos estradas sinuosas, pistas escorregadias, andamos na 
escuridão. Mas havia sempre uma "luz" a iluminar os nossos caminhos, a 



guiar os nossos passos, a livrar-nos dos perigos e a nos conduzir rumo aos 
nossos objetivos e propósitos. 
Porém chegou o momento de nos separarmos. Momento de obedecermos a 
vontade e os desígnios de quem é maior, e seguir a viagem sozinho. Sigo 
com a certeza do dever cumprido. Sigo com a certeza de que as experiências 
por mim vividas e compartilhadas servirão para sempre aos companheiros e 
companheiras que continuarão desenvolvendo o magnífico trabalho feito 
pelo Lions Clube de Ilha Solteira. 
Agradeço a DEUS por ter tido a família que tive; por ter me tornado um 
membro da família leonística; por ter servido incansavelmente aos meus 
semelhantes conforme sua própria vontade e a nossa missão como Leões 
de Verdade e companheiros dedicados. 
Me despeço de todos os meus amigos e familiares, na certeza que um dia 
nos encontraremos de novo para vivermos juntos a vida eterna e podermos 
mais uma vez comemorarmos os nossos feitos. 
Tenho a certeza de que estas seriam palavras ditas por meu amigo e 
companheiro Antônio Domingos Rossini, se soubesse o momento exato de 
sua partida. 
Descanse em paz Companheiro, e saiba que o seu exemplo de vida e de 
amor ao próximo, por muitos há de ser seguido, fazendo com que a cada dia 
mais sintam "Orgulho de Ser Leão". 
 
Mensagem dos companheiros e companheiras do Lions Clube de Ilha 
Solteira. 
 
CL Milton Bezerra da Silva 
Presidente do Lions Clube de Ilha Solteira   
Ano Leonístico 2014/2015 


