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A Eleição decorreu de uma Assembleia Geral Extraordinária
convocada na forma estatutária por Ex – Governadores tendo
em vista que a Associação, por razões diversas, encontrava-se
sem atividades nesses últimos anos.
Como é do conhecimento de todos a AGDL é a única entidade
nacional de Lions e tem uma significativa relevância no Brasil.
Dela podem participar os Governadores, Ex Governadores Vice
–Governadores e Cônjuges ou Acompanhantes Adultos . Após
o redistritamento sempre existiu um entendimento de haver
na presidência um rodízio entre os Múltiplos. Nesse ano era a
vez do DMLC , eis que anteriormente foram presidentes eleitos
CLs dos Distritos LB, LA e LD.
Foram eleitos ainda a Diretoria, Conselho Fiscal e Diretorias
Regionais

Caríssimos leitores, é com imenso prazer que assumo a editoria
deste informativo a convite do nosso Presidente CLPDG João
Roberto Moreira Alves Companheiro querido e amigo há já
algumas décadas. Acompanho a AGDL desde que entrei para o
movimento e aprendi a admirar e respeitar o trabalho e a
dedicação de tantos Companheiros que passaram pela
Diretoria e pela Presidência.
Hoje fazendo parte desta Diretoria me sinto feliz e honrada e
espero poder realizar aqui um trabalho digno de nossas
tradições. Conto com a colaboração de todos, nosso país é
imenso e preciso muito que possamos todos ,como dizia nosso
saudoso PIP Augustin Soliva, construir pontes que possam fazer
chegar até esta redação as notícias de cada cantinho dos nossos
Distritos. Estarei sempre a disposição de vocês queridos
Companheiros e tenho comigo a certeza de que juntos
poderemos realizar um belo trabalho.
CaL Marly Lameirão DLC-1
Editora
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O CLUBE BEM DIRIGIDO
A preferência de toda pessoa que viaja é fazê-lo, digamos, num
trem bem conduzido que parta no horário pré-estabelecido,
que marche sem interrupções e chegue ao seu destino. Quem
faz a viagem por via aérea também prefere uma companhia
bem organizada e uma aeronave igualmente bem pilotada
cujo leme está nas mãos de um piloto hábil e esperto, que, sem
desviar-se, leva o aparato para onde ele deverá ir. O mesmo
por mar quer-se que o navio, bem conduzido faça a travessia
com segurança, sempre avançando pela rota que lhe
corresponde. Tratando-se de um Clube, não é lógica e
indispensável que deva ser feito ou realizado inteiramente da
mesma forma ou maneira? Todo Lions clube deve ter
programa de organização bem definida, assim como de
atividades de serviço a par de outro igualmente contínuo de
instruções leonísticas. Na verdade, todo Leão digno do título,
deve estar perfeitamente interiorizado na organização de seu
clube, Região e Distrito. Necessita ter um conhecimento pleno
e amplo da Associação de Lions Clubes, suas Normas,
Procedimentos, seus Estatutos e Regulamentos, Objetivos, e
Código de Ética. No mundo atual, se necessita trabalhar, se
necessita que os Lions Clubes trabalhem de forma direta.
Segundo o andar e funcionalidade da atividade do Leão
presidente, assim trabalhará e agirá o conjunto do Clube em e
para o próximo e a família, pelo melhoramento e bem-estar da
Pátria, pela paz mundial e o progresso universal.
O trabalho se manifestará em nossos Clubes, no seu
desenvolvimento, na sua influência e na valia dos serviços
prestados. Por isso, trabalhemos porque trabalhando no
conceito de que o trabalho é a “Porta da Oportunidade”.
“Trabalho é a palavra: trabalhemos juntos, coesos, unidos,
inteligentemente com perseverança e paciência.
Esta combinação é infalível e invencível “
RESUMO DE INSTRUÇÃO LEONÍSTICA FEITA PELO SECRETÁRIO GERAL
MELVIN JONES EM SET/OUT/NOV DE 1946 NA “CARTA MENSAL”

DIAS 12 , 13 E 14 DE MARÇO DE 2020
FÓRUM DO LEONISMO BRASILEIRO EM GOIÂNIA
A COORDENAÇÃO FICARÁ A CARGO DO CL ISAÍAS DIAS 1º VICE
PRESIDENTE DA AGDL
CONVENÇÃO DA AGDL JUNHO DE 2020 NO RIO DE JANEIRO
A COORDENAÇÃO FICARÁ A CARGO DA PDG CaL SUELI SILVA
PRÓXIMA REUNIÃO : DIA 27 DE JANEIRO DE 2020
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INFORMES
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

“ Não somos responsáveis apenas pelo que fazemos, mas
também pelo que deixamos de fazer” (Molière)

A Associação dos Governadores dos DML, após o
redistritamento passou a ser a única entidade nacional do
leonismo. Objetivando permitir que a presidência possa ser
exercida de uma forma participativa por CLs de todo o Brasil
foi estabelecido um sistema de rodízio entre os múltiplos.
Nesse AL estamos à frente da AGDL, representando o DLC.
No próximo ano será a vez do LB e na sequência o La e LD.
Nesses últimos anos ocorreram fortes turbulências na
entidade e no início do atual AL dois destinos se
apresentavam: o primeiro, o de vermos, passivamente, o
encerramento da grandiosa obra criada em 1983 e o segundo
de reunir amigos para conseguirmos meios para a retomada
do desenvolvimento
Falou mais alto o ensinamento do dramaturgo Jean Molière
que nos deixou o legado: “Não somos responsáveis apenas
pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. ”
Dessa forma, com a inestimável soma de esforços de grandes
líderes, demos as mãos e prosseguimos com a AGDL, num
projeto com assuntos de curto, médio e longo prazos.
Sabemos que os desafios são grandes, mas somando a
Experiência (dos Governadores) e a União (em favor do
Leonismo), lema da AGDL, seguiremos em frente.
Hoje estamos contando com um competente time de
Diretores (inclusive regionais) e Assessores que uniu esforços
de Norte a Sul, de Leste a Oeste, para fortalecer a entidade.
Ainda assim existem falhas a serem superadas, mas, com
determinação e apoio, serão equacionadas.
Que deus nos ajude nessa caminhada!
Contamos com cada um de vocês.
Com admiração e apreço
CL João Roberto Moreira Alves

INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor , humildemente pedimos que volte seu
olhar para nossa associação e permita que
possamos reviver os dias de glória que sempre
nortearam a AGDL.
Que todo esse entusiasmo, toda essa alegria
do reencontro de Companheiros de todo o
Brasil possa perdurar para sempre.
Proteja Senhor e ilumine, nossos Diretores e
nosso Presidente para que possam conduzir
com acerto o nosso futuro.
E abençoe Pai a nossa AGDL para que possa ser
mais um elo de união, de amor, de
fraternidade e de companheirismo entre nós
Assim seja!
CaL Marly Lameirão
Assessora de Comunicação

EXPEDIENTE DA EDITORA

FALE CONOSCO
SITE : www.agdl.org.br
CELULAR: 21- 96859-6024
EMAIL : secretaria@agdl.org.br
EMAIL: presidencia@agdl.org.br
EMAIL :lameirao1936@gmail.com
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ELEIÇÃO E POSSE DO PIDCL LUIZ FIGUEIRA

NA ACADEMIA LEONÍSTICA DE CIÊNCIAS , ARTES E
LETRAS DO DISTRITO LB2 OCUPANDO A CADEIRA
NÚMERO 7 EM HOMENAGEM A ARMANDO
FAJARDO CRIADOR DO LEONISMO BRASILEIRO

NOSSO PRESIDENTE EM BRASÍLIA
Gostaria de compartilhar com os CLs os resultados de
nossa reunião em Brasília. Liderados pelos CLs Figueira
e Marilene estiveram presentes lideranças de Goiânia e
Brasília. Todos com disposição de colaborar. Tivemos o
prazer de conhecer o CL Isaias, 1° Vice que foi
simbolicamente empossado (eis que já tinha sido eleito
e juridicamente empossado). Entregamos a portaria de
nomeação do CL Figueira como Diretor de Cultura, que
terá a missão de reerguer a ABCL.
Gostaria de compartilhar com os CLs os resultados de
nossa reunião em Brasília. Liderados pelos CLs Figueira
e Marilene estiveram presentes lideranças de Goiânia e
Brasília. Todos com disposição de colaborar. Tivemos o
prazer de conhecer o CL Isaias, 1° Vice que foi
simbolicamente empossado (eis que já tinha sido eleito
e juridicamente empossado). Entregamos a portaria de
nomeação do CL Figueira como Diretor de Cultura, que
terá a missão de reerguer a ABCL.

DIRETORIA AGDL
Presidente PDG CL João Roberto Moreira Alves
1º Vice PCC CL Isaias Costa Dias
2º Vice VCC CaL Iria Lúcia Brasiliense Leite
3º Vice PCC CL Luiz Roberto Gobbi
Conselho Fiscal:
PDG CaL Selma Aragão, PDG CL Achilles Machado Filho, e 2ª
VDG CaL Vera da Costa Mota.
Suplentes : CaL Ana Maria Dias Barros, PCC CL Armênio
Santiago Cardoso e CaL Ana Amélia Lima
Secretário PDG CL Maurício Eloy Rodrigues Malta Silva,
Tesoureiro PDG CL Benedito Chiaradia, Diretor da Mútua PDG
CL Olavo Divino Vieira, Diretora de Companheirismo PCC CaL
Francisca Talarico, Diretor de Cultura PID CL Luiz Geraldo
Matheus Figueira, Diretora Social PDG CaL Marlene de Mattos
Gonçalves, Diretores Vogais PID CL Mauro Lúcio Guedes
Werneck, PID CL Edisson Karnopp e 1ºVGD CL Carlos Eduardo
Ramos Moreira Schaefer.
ASSESSORES
Relações internacionais PDG CL Fernando Mota ,Jurídico PCC
CL Pedro Aurélio de Mattos Gonçalves, Relações Institucionais
CaL Aurora Eugênia de Souza Carvalho , Imprensa CaL Marly
Lameirão, Convenção PDG CaL Suely Silva, Folubrás PCC CL
Isaias Costa Dias

A AGDL registra,com pesar o falecimento do 1ª
Vice Presidente Internacional, o Magistrado
Haynes Towsend, ex Governador do Distrito 317 C
e veinculado ao Dalton Noon Lions Club, da
Geórgia, USA

“Não entro em área política, não tenho tempo para me inteirar das
implicações partidárias”
“Meu partido é a Pobreza”
Irmã Dulce
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VIOL~ENCIA CONTRA A m
MULHER – A NOVA VOZ DA DIVERSIDADE
A igualdade é parte integrante da natureza humana,
consagrada nas Constituições dos países democráticos e na
Declaração Universal da Organização das Nações Unidas
(ONU), no seu artigo 2º, o qual condena a discriminação
fazendo com que a MULHER ocupe espaço igualitário que lhe
cabe na casa planetária.
Quando falamos no gênero feminino, estamos falando, na
verdade, de “COLETIVOS FEMINISTAS”, pois em qualquer
universo contextualizado ,no Lions, nas comunidades a
presença da MULHER é diferencial para as diversas formas de
engajamento e mobilização.
No coração da MULHER estão sedimentados sentimentos de
resistência, fé, sonhos e desejos de ocupação de espaços que,
ao longo da história lhe foi negado ocupa-los, basta ver a
história do patriarcado.
São os “ESPAÇOS COLETIVOS” que dão vez e voz para a
MULHER apresentar suas reivindicações, as suas propostas
para a paridade de gênero.
È na diversidade que se encontram as mãos entrelaçadas de
buscas e soluções para o respeito aos Direitos Individuais e
Fundamentais, pois, se observados e praticados, a igualdade
de gênero fluirá como água cristalina na fonte das liberdades
individuais.
Basta pouco para atingirmos a consciência de uma igualdade
que deve se fazer presente em todos os focos da sociedade. O
distanciamento das contínuas VITIMIZAÇÕES, hão de ceder
espaço para a concretização de um só SER, a PESSOA –
HOMEM ou MULHER, com direitos iguais.
As leis protetivas são benvindas, mas de nada valerá senão
houver a educação social com fins a respeitabilidade entre os
gêneros-feminino e masculino. O comprometimento, o
trabalho em Projetos e Programas que tratam da VITIMIZAÇÃO
FEMININA devem ser um crescente, principalmente no
MOVIMENTO LEONÍSTICO, que possam ser identificados os
relacionados abusivos, fazendo da denúncia a arma do ALERTA
para o cumprimento da Lei Maria da Penha, básica e pioneira
no enfrentamento da VITIMIZAÇÃO FEMININA sofrida.
As NOVAS VOZES NÃO SERÃO SILENCIADAS e a Diversidade
será tema de discussão do “EMPODERAMENTO FEMININO”

DOENÇA DE ALZHEIMER
O FLAGELO DOS IDOSOS
É uma doença neurológica, degenerativa e progressiva
estudada pelo médico alemão Dr. Alois Alzheimer, há mais de
cem anos. De origem desconhecida pode atingir a qualquer
pessoa, intelectual ou não, pobre ou rico. As mulheres são
mais suscetíveis ao mal do que o homem porque vivem mais e
são mais preocupadas. Sintomatologia; o paciente perde a
memória, muda o comportamento e o humor, perde a noção
do tempo, espaço e higiene, tem dificuldade de raciocínio,
apresenta desconfiança e ansiedade, irritabilidade,
agressividade e depressão. Há uma atrofia do cérebro com
destruição dos neurônios atingindo a área da memória e do
comportamento. Não há prevenção e nem cura para o
Alzheimer. Calcula-se que a doença já atinja mais de 40
milhões de pessoas no mundo. É uma doença muito triste e
muito cara para ser cuidada. Então 80% dos pacientes acabam
não tendo os cuidados necessários. Na fase mais severa, o
paciente se torna dependente, não consegue se alimentar, não
reconhece as pessoas e tem vida vegetativa, podem
apresentar perda dos sentidos, desmaios, convulsões,
pneumonia, engasgo, etc. Na fase mais grave existe o perigo
de bronco aspiração que pode levar o paciente à morte.
Nessa fase a alimentação tem que ser pastosa e nos casos mais
graves através de sonda nasal ou tubo plástico colocado na
altura do estômago por cirurgia. Aparecem as escaras. Devese usar colchão especial e sempre trocar a posição do paciente.
Os cuidadores devem conhecer a doença e o paciente, devem
concordar com quase tudo e quando não puderem concordar
mudar de assunto. Devem dar carinho, amor, estímulo,
abraçar, beijar e afagar fazem muito bem, devem evitar a
palavra NÃO, usar vou tentar, mais tarde, amanhã.
O paciente é a criança e a majestade.
A criança nasce dependente e se torna independente está em
fase do aprendizado.
O idoso, portador da demência, está na fase oposta do
desaprendizado e precisa sempre de cuidados especiais.

PDG Cal Selma Aragão
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FAÇA SEU SEMELHANTE
SENTIR-SE NECESSÁRIO

CONSTRUINDO PONTES

JOÃO FERNANDO SOBRAL

AUGUSTIN SOLIVA
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