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: Rosimar Toledo Coura Figueiredo □ Leo X Leão
Endereço de e-mail: 007rosefigueiredo@gmail.com
Distrito: LC-4
Clube: Lions Clube de Lagoa Santa
Categoria de indicação X Marketing □ Quadro Associativo □ 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:

Sou a CaL Rosimar Toledo Coura Figueiredo (CaL Rose Figueiredo).
Cheguei a Lagoa Santa, em 1996, proveniente da Base Aérea de São Paulo, Guarulhos.
Toda mudança nos traz dificuldades em adaptação, mas tive a grata surpresa em
conhecer pessoas incríveis.
Envolvi-me com a decoração de forma voluntária, da barraca na tradicional Festa da
Padroeira. E foi assim que tudo começou! As responsáveis eram do Lions.
O CL Figueiredo era Coronel Médico da Força Aérea e foi Diretor Social por muitos
anos.
Iniciei um processo de aproximação entre Lions e Aeronáutica. Em curto tempo a
sociedade civil, já estava integrada aos militares. Fazíamos eventos beneficentes e
eram exitosos!
Em 1998, fomos convidados para participar do Lions.
Em 03/03/1999 tomamos posse, tivemos como padrinhos o casal Hirtes e Fábio
Torres.
No ano 2000/2001 fomos o casal Presidente. Implantamos um Marco na entrada da
cidade. Uma estátua de um Leão afixado na pedra e a placa do tradicional seja
“Bem-Vindo e Volte sempre”.
Participo ativamente de convenções, campanhas, eventos sociais e visitas a vários
Clubes de Lions.

As realizações de eventos e campanhas são permanentes. Existe uma participação
efetiva da comunidade. Sempre atuei na área de Assistência Social na gestão dos
Presidentes.
O Projeto PALCO me encanta! Coordenei por muitos anos e o realizamos com êxito na
sede do Clube com aproximadamente dois mil atendimentos. Nos outros anos, foram
realizados em Escolas Públicas.
Outra realização tradicional, Baile do Lions para um público de quatrocentos e
cinquenta convidados. Com a verba, ajudamos a Santa Casa de Lagoa Santa às
campanhas beneficentes.
Coordenei o primeiro Café Colonial, foram convidadas as lojistas para exporem seus
produtos em diversas categorias. Nesse evento solicitamos sandália havaiana e
material de higiene pessoal, para serem doados ao Lar dos Idosos.
Uma das Atividades Sociais que me orgulho foi a realização da Brinquedoteca Móvel.
Doamos a uma Creche que não dispunha de sala onde as crianças pudessem ter o
momento de leitura e de brincadeiras.
Inseri salas de amamentação em postos de saúde. Com estes Projetos sinto que Lions
é SERVIR, independente das dificuldades que encontramos.
Participei da “Primeira Noite do Cheff” foi um verdadeiro desafio! Fiz bacalhoada para
130 pessoas, objetivando o lado beneficente. Com o valor arrecadado adquirimos
material de limpeza solicitado pela Instituição. Viver o Lions requer dedicação,
solidariedade e muito amor envolvido.
Há 13 anos consecutivos, coordeno a Campanha do Cobertor. Subimos e descemos
ladeiras, vamos às Escolas. A cada família que recebe, o nosso coração é o mais
aquecido! Este ano, 287 famílias foram aquecidas. Nossa gratidão é voltada para
Deus, pedindo que nos dê saúde para continuarmos! E Ele nos tem atendido!
Atividades constantes: Palestras Dia da Mulher; Dia das Crianças; Jantar Beneficente
da APAE; Conscientização sobre Diabetes, Câncer de Mama, de Próstata; Natal dos
Idosos.
Outra atividade, “Projeto Mamas do Amor”, idealizado por uma mulher em São Paulo
para atender às Mulheres Mastectomizadas. Quando soube desse Projeto procurei
pela idealizadora, e com sua autorização, realizarmos em nosso Clube. São próteses
feitas com alpiste canadense e meias finas. Confeccionamos 780 próteses que foram
doadas ao Hospital Santa Casa, Belo Horizonte e uma ONG no Rio de Janeiro.
Convidei as Mulheres Mastectomizadas a vierem ao nosso Clube. Chegaram
maquiadas, sapatos de salto, não usaram lenços e nem perucas. Fizeram questão de
mostrar que estavam sem cabelos. Deram depoimentos que emocionou a todos.
Chorávamos e aplaudíamos! Fizeram-nos acreditar que o Câncer é uma doença triste,
mas com o amparo de pessoas do bem...Tudo fica Bem! E foi o que fizemos. Mais uma
vez o Lions nos mostrando a grandeza e solidariedade que está dentro de nós!
No Ano Leonístico 2019/2020 a IPDG Edite Buéri Nassif me agraciou com o convite
para atuar como Membro do Lions New Voices. Atuo na área de Marketing.
Continuei a exercer a mesma atividade na gestão 2020/2021 do DG Clebert José
Vieira. E no Ano Leonístico de 2021/2022, continuo no Quadro New Voices, a convite
da DG Marise Santana,

Estou novamente na Assessoria do Meio Ambiente.
Minha história no Leonismo é um aprendizado a cada dia. Realizo minhas atribuições
com alegria, recebo abraços de crianças, idosos, deficientes, dos doadores que se
sentem bem quando solicitados em nossas campanhas. Confiam em nossa idoneidade
e no objetivo em servir aos mais necessitados. Assim, vamos recebendo a cada dia
mais de Deus! E durante todos estes anos a força propulsora que me motiva a VIVER o
Lions é a sensação que posso e que preciso fazer minha parte com simplicidade, amor
ao próximo, lealdade e acreditando que muitas pessoas são felizes porque, Nós
Servimos!
Hoje sou voluntária com três amigas, na Construção do Instituto Florescer, um espaço
que atenderá portadores de câncer entre outras doenças crônicas.
Gratidão é a palavra que me define no Lions pois sou eu quem mais recebo em me
doar!
Cal Rose Figueiredo

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 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

