Novas Vozes para 2021-2022
Liderança, Quadro Associativo, Serviço e Marketing
Para compartilhar sua história, digite sua resposta e retorne ao Governador de Distrito para
assinatura. O Governador de Distrito então a enviará a LCI para consideração. LCI pode entrar
em contato com você para obter informações adicionais da história, portanto, forneça o
melhor endereço de e-mail apenas para fins de contato do Novas Vozes.
Nome: Mônica Rodrigues Costa Ramalho dos Santos

 Leo

X Leão

Endereço de e-mail: domadoralions@gmail.com
Distrito: LC 4

Clube: Divinopolis Candides

Categoria de indicação:  Marketing

 Quadro Associativo

X Serviço

 Liderança

Parabéns! As realizações que você fez durante seus anos como Leão ou Leo lhe renderam o
título de uma Nova Voz para 2021-2022 pelo seu Governador de Distrito. Você foi escolhido
como Leão/Leo com idéias novas e inovadoras nas áreas de marketing, quadro associativo,
liderança ou serviço.
Gostaríamos de ouvir a sua história! O que o atraiu para o Lions Clubs International, o que
mais gosta em ser Leão, o que você acha que é a sua maior conquista, e para que nova ideia ou
realização você foi escolhido como indicado para a sua categoria – marketing, quadro
associativo, serviço e liderança?
Compartilhe sua história abaixo:

“ Conheci o Lions através dos meus Tios (já falecidos) que
foram do Lions Clube BH Santa Tereza.
CL Hélio Geraldo Rodrigues Costa e DM Cremilda São
Thiago Rodrigues Costa. Estive em todos os Festivais do
Vinho e do Queijo que o Clube promovia no Iate Clube na
Pampulha. Naquela época eu não pude me ingressar no
Lions porque além de estar grávida da minha primeira filha
estava cursando Psicologia.
Portanto não tinha muito espaço no meu cotidiano para me
dedicar a outros afazeres fora dos serviços do lar. Quando
me formei na faculdade tive uma promoção e fui transferida
de BH para Divinópolis para atuar na área do recrutamento
e seleção da Empresa. Foi aí que conheci um casal que
convidou a mim e ao meu marido para uma reunião festiva
do Lions Divinópolis Candidés. Fomos muito bem recebidos

e convidados para a próxima reunião e assim por mais 2
meses. Nossos filhos já estavam fazendo o segundo grau.
Eu já estabelecida na Cidade e no trabalho, resolvemos
aceitar o convite para ingressarmos no Lions. Era tudo o
que eu queria. Trabalhar em prol dos mais necessitados me
permite burilar a mim mesma mais que o outro. Hoje eu
consigo ver como eu melhorei o meu interior através dos
serviços voluntários que desempenho há 20 anos. Há 6 anos
estou CaL. Já estive Presidente do Clube, Secretaria por
duas vezes, Diretor Social e participei de 5 Assessorias do
Distrito. Participei de 18 Convenções Distritais e 2
Convenções Internacionais. Participei de 12 Convenções de
Conselho de Governadores. Gosto de estudar Lions. Adquiri
a 36ª, 37ª e 38ª edições do Leão Sabido e a 1ª edição da
Leoa Sabida. Já fiz 6 cursos no MyLion. Lions para mim é
sinônimo de Vida Ativa em Prol do Outro. Há 10 anos me
aposentei. Dedico meu tempo para os serviços voluntários
de Lions e serviços domésticos que tb gosto muito. Sou
casada há 40 anos com o MJF Lauro Ramalho dos Santos
que tb já foi Presidente do Lions Clube Barbacena -LC12,
quando moramos lá por 10 anos. Tenho um casal de filhos.
Simone que é Cardiologista e Frederico que é Médico
Veterinário. Tenho orgulho de fazer parte desta Associação
Centenária!
Depois que passei a conhecer mais a fundo o que é Lions,
através dos estudos no app MyLion e outros informes da
Associação, ficou mais fácil Ser Leão. O trabalho voluntario,
o serviço desinteressado, tem outro significado além de
ajudar o próximo. Eu consigo ouvir os anseios e as
necessidades do outro respeitando suas convicções sem se

importar com as minhas, ou até mesmo sem fazer qualquer
tipo de julgamento uma vez que está claro para mim que a
realidade do outro não tem que ser a minha e nem é.
O Lions me ensinou a ser eu mesma sem me preocupar
com o que o outro pensa, faz e até mesmo fala. Cada um é
como é. Respeitar meus limites é respeitar o do outro.
O Lions é uma escola, quem faz parte, se não aprendeu
nada, é porque não entendeu sua filosofia. “
Esperamos aprender com o seu tempo como Leão/Leo e compartilhar o máximo de histórias
possível através de páginas relevantes de LCI no Facebook, páginas da web, resumos, boletins
e webinars. A esperança é em inspirar Leões e Leos!!!
Ao enviar uma história, você sabe do compartilhamento dela para fins organizacionais. Se você
tiver uma foto sua e quiser compartilhá-la, por favor, envi-a. Pode ser uma foto formal de
rosto, uma foto de perfil informal ou uma foto sua em serviço.

___________________________________________
Assinatura do Governador de Distrito

27/08/2021

____________________
Data

*Se o formulário for enviado pelo e-mail registrado do Governador de Distrito, isso se qualifica
como assinatura.

_____________________________________________________________________________
Se você tiver alguma dúvida sobre o processo de envio da história ou sua indicação, entre em
contato com newvoices@lionsclubs.org ou ligue para 630-468-7084

Obrigado por compartilhar sua história e sugestões do Novas Vozes!!
DA-NVS22.PO 6/2021

