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: Urbana Brito da Silva

Leo  Leão

Endereço de e-mail: urbanabrito@hotmail.com
Distrito: LC-4

Clube: Lions Clube de Pirapora

Categoria de indicação



X Quadro Associativo  Serviço  Liderança
Marketing 

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 memória viva do LC Pirapora, afinal sou a única
remanescente do grupo dos 30, das décadas de 1970/90. Acho que
resisti até hoje por que sou de origem barraqueira e descendente de
negro e índio. Tive sempre uma vida dedicada ao estudo, ao amor e
ao trabalho. No final da década de 90 a convite do Presidente
daquela época nosso CL Dr Marcílio Lima, ingressei no LC
Pirapora. Participei de várias diretorias, fui secretária por seis
períodos, ajudamos a criar o clube de Mães São Francisco de
Assis, o Leo clube, o Hospital de olhos e outros. São 25 anos de
trajetória Leonística. O que a Comunidade Leonistica desejava, foi
feito e realizado, com a participação de todos os companheiros.
Nesta época o LC Pirapora tinha uma grande parceira, a Fábrica
da Antarctica em Pirapora. Como passar dos tempos o LC começa a passar por sérias dificuldades
financeiras e no seu quadro social. Eis que chega o novo prefeito para Pirapora, filia-se no Lions e com
o tempo, apresenta a proposta para trocar a sede, e finalmente o acordo entre cavalheiros deu certo. E
hoje o Lions clube, não tem sede própria, nem companheiros antigos. A única remanescente é a CaL que
escreve ou desabafa. Atualmente, o nosso objetivo tem sido a luta pelo retorno da nossa sede, para que
o nosso clube, volte a ser um clube dinâmico, com projetos de grande alcance social. Toda obra humana
é passível de aprimoramento e Deus tem nos permitido com esforço melhorar a existência do nosso
clube e a participação na vida da nossa comunidade. O Lions clube de Pirapora é uma instituição, onde

deve imperar a sociedade e responsabilidade. Afinal, somos filhos da Associação Internacional e
Distrito LC-4.
“Amigos e Companheiros são capazes de amenizar o caminho a percorrer tornando menos árido,
mais leve e com mais matizes...”
Agradeço a todos pela lealdade, pela companhia e solidariedade em momentos tão difíceis que
passamos.

Leonisticamente,

CaL Urbana Brito da Silva
Presidente do LC Pirapora

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

26 de agosto de 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!!
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