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EDITORIAL

OLÁ!

A Assessoria do Meio Ambiente do
Distrito LC4, com esta 5ª Edição da
Revisa Eletrônica, traz a você
informações sobre as principais
atividades relativas ao meio
ambiente, abordando a
importância do plantio, da
reciclagem e da educação
ambiental, base para o futuro do
planeta. Nesse contexto, os clubes
do Distrito, apesar do momento
atípico que estamos vivendo, vêm
abraçando os projetos de
sustentabilidade ambiental
existentes em nosso Distrito: Pau
Brasil- Conhecer e Plantar e Lions
Vida. A realização das campanhas
continua, não só na área ambiental,
como também na sóciohumanitária.
Parabenizamos o Governador
Clebert José Vieira e sua CaL Judith
pela exitosa gestão à frente do

Distrito, superando desafios e
conseguindo, juntamente com os
membros de seu gabinete e
apoio de todos os clubes, galgar,
com competência,
comprometimento e sabedoria,
uma série de importantes
atividades, incluindo a
introdução de um sistema
eletrônico que proporcionou aos
associados dos clubes
programarem suas reuniões
virtuais, essencial neste
momento. Isso foi fantástico!
Externamos nossos
agradecimentos ao Governador
Clebert pelo apoio e confiança, e
reiteramos nossos parabéns pelo
fortalecimento da
Sustentabilidade “Nós Servimos”,
que serviu de suporte para
fortalecer o Distrito LC-4, num
momento tenebroso, causado
pelo vírus letal que vem
atingindo a humanidade.

Lions Vida
Revista Eletrônica

Com muito pesar, recebemos,
durante a produção desta revista,
a notícia do passamento,
inesperado, de nosso querido
Companheiro Governador eleito
Edmar Roberto Tonholo de
Rezende, vítima da COVID 19.
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A ausência do Companheiro
Tonholo e de outros que também
partiram são inestimáveis perdas.
Contudo, nossos corações têm
memória viva e seguiremos em
frente com saudade, fé e
coragem.

Antes de partir, ele deixou a
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Por isso e por tudo isso, quero
agradecer a cada um de vocês que
fizeram de tudo para termos um ano
com muito amor e um ano para ser
refletido por muitos e muitos anos. Se
não atingimos o objetivo, chegamos
bem próximo dele.

MENSAGEM DO
GOVERNADOR

Chegamos ao final de mais um ano
leonístico! Foi um ano marcado com
muitas dores, que nos levaram e nos
levarão a refletir o quanto nos
devemos aproximar mais uns dos
outros e, consequentemente,
mudarmos muito o nosso
comportamento.
Marcado pelos inúmeros
companheiros, companheiras,
domadoras, parentes e amigos que nos
deixaram nessa vida aqui na terra,
sendo mais recente a partida precoce
do Governador eleito Edmar Roberto
Tonholo de Rezende, que sequer teve
oportunidade de ser empossado no
cargo, o que gerou uma forte comoção
em nosso Distrito e nos demais por
todo país.
Durante este ano leonístico, quantas
não foram as vezes que enfrentamos, e
muitas vezes com ousadia, mesmo
sabendo do período, nos colocamos
vulneráveis desafiando esse inimigo
que fez milhares de vítimas no mundo
todo.

Agradecer aos PDGs pelo ano que, na
grande maioria, estiveram à frente do
nosso Distrito nos ajudando dentro
dessa louca pandemia. Sem mencionar
nomes, porque precisei de todos e de
todas as participantes do staff da
Governadoria, e principalmente a
todos companheiros, companheiras,
domadoras e leos, pelo apoio recebido
diante de uma situação tão difícil, que
o mundo todo atravessou, e continua
atravessando, e que certamente ficará
marcada na história do leonismo em
todo mundo.
Não era assim que gostaria que fosse!
Vocês todos e todas fizeram a
diferença, e todos fomos bemsucedidos numa infinita demonstração
de que quando se precisa, se realiza.
Falo da ajuda aos que muitos
necessitaram e necessitam de apoio
em todos os sentidos.
Agradecer sempre o que conseguimos
realizar, e não lamentar o que
deixamos de alcançar. O tempo nos
ensinará como alcançaremos!
Obrigado, Distrito LC-4, um grande
abraço, e um beijo no coração de cada
um de vocês. Até um dia...

DG Clebert Vieira

MENSAGEM DO
PRESIDENTE

NÓS PUDEMOS SUPERAR
O ano passado foi marcado por lutas e
desafios. Foi preciso muito esforço para
pensamentos saudáveis, continuando a
servir aos menos favorecidos. Lutamos
para manter algum senso de quem
somos em face de circunstâncias sem
precedentes.
Um novo ano está à nossa frente. E, com
isso, um renovado senso de propósito e
significado. Quando penso em tudo que
enfrentamos, recordo das palavras de
Helen Keller, que enalteceu as
adversidades como bênçãos, pois nos
ensinam paciência e compaixão. Por
meio das dificuldades, percebemos que
há muita superação no mundo, embora
haja tanto sofrimento.
Eu testemunhei isso no trabalho que os
Leões realizaram. Continuo
presenciando muita paciência e
compaixão. Vejo os leões se esforçando,
superando os obstáculos com
equilíbrio, demonstrando grande
empatia por aqueles que foram mais
afetados pelas dificuldades. E vejo os
leões não apenas vencendo, mas
ajudando o mundo a vencer. Este é um
novo ano. É hora de olhar para a frente,
e não para trás. Ainda que possamos e
devamos ser mudados pelos desafios do
ano passado, devemos continuar
avançando como leões. E fazemos isso
por meio do serviço.
Vamos olhar para o novo ano, que será
cheio de novas lutas, sim, e também de
novas possibilidades.
Dr. Jung-Yul Choi
Presidente Internacional 2020/2021
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TRANSFORMANDO AMOR
EM SERVIÇO

Mais uma vez seremos brindados com
uma primorosa edição de uma revista
magistralmente produzida pela
incansável Assessoria de Meio
Ambiente, liderada pela CaL Maria
Madalena Cerqueira Martins.
A SUSTENTABILIDADE deve ser a
preocupação maior de todos nós que
lutamos pela qualidade de vida desta
e das próximas gerações e, como
agente de transformação, somos
responsáveis por despertar nas pessoas
a conscientização da importância de
cuidar da nossa mãe natureza.

Como Governador eleito, espero e
confio que as ações que visam garantir
a vida em nosso planeta se
multipliquem e que possamos
comemorar o êxito de muitos projetos
realizados em prol da Mãe Terra,
transformando amor em serviço.
Obrigado, CaL Madalena, você
representa brilhantemente todos
aqueles que trazem no coração o lema:
NÓS SERVIMOS.

DGE Edmar Tonholo
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O QUE É
SUSTENTABILIDADE,
AFINAL?

O que é sustentabilidade? Em termos
práticos, sustentabilidade significa
suprir as necessidades do presente
sem afetar as gerações futuras. Na
origem, sustentabilidade remete ao
termo "sustentável", derivado do latim
sustentare, que significa sustentar,
defender, favorecer, apoiar, conservar
e/ou cuidar.
O que é ser sustentável? É simples: ser
sustentável é utilizar e cuidar do que o
mundo nos oferece para que não falte
nada ao próximo, formando assim uma
cadeia solidária que busca preservar
da melhor maneira possível o meio
ambiente.
Em se tratando de pequenas ações, ser
sustentável vai muito além da
reciclagem e do plantio de árvores. É
preciso rever hábitos do dia a dia,
desde o consumo exagerado até a
escolha de produtos de empresas que
respeitem os recursos naturais em sua
produção.
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Há diversas maneiras para começar a
ter atitudes sustentáveis: evitar o
desperdício de alimentos, trocar o
carro pelo transporte público ou a
bicicleta; reduzir o consumo de carne;
evitar o consumo de plástico; fazer o
uso consciente da água e priorizar
fontes renováveis de energia.
De acordo com a ONG Segunda Sem
Carne, do Beatle Paul McCartney e
família, ao retirar da dieta, apenas
neste dia da semana, ovos, carne, leite
ou derivados, você deixa de
desperdiçar 26 banhos de 15 minutos
ou o equivalente a 100 km rodados em
um carro popular.
Qual a importância da
sustentabilidade para o meio
ambiente? A sustentabilidade reforçou
o entendimento da finitude dos
recursos. A ONG Global Footprint
Network criou o Dia de Sobrecarga da
Terra, que é quando teremos
consumido todos os recursos —
alimentos, água, fibras, madeira, terra
e emissões de carbono — em volume
superior ao que o planeta é capaz de
renovar. Atualmente, esse limite ocorre
cinco meses antes de o ano acabar, ou
seja, consumimos acima da
capacidade de oferta. E uma conta que
fecha negativa não é sustentável.
Quando fazemos um exercício de
pensar no longo prazo nos deparamos
com um dilema que só pode ser
resolvido com a gestão sustentável dos
recursos naturais.
Diana Carvalho
"Sustentabilidade: o que é, para que
serve e outras dúvidas", artigo
completo disponível no site da UOL

CLUBES DO DISTRITO
LC4 PLANTANDO VIDA

Os clubes do Distrito LC4 plantaram
nesta gestão diversos tipos de
árvores nativas, de acordo com o
bioma de cada região, inclusive
árvores frutíferas, focando sempre
no plantio do Pau Brasil, árvore que
tem um significado muito forte para
nossa nação e que ainda continua
ameaçada de extinção.

O desmatamento desordenado e as
agressões ambientais foram e
continuam sendo algo assustador! Se o
processo continuar avançando nesse
ritmo, as consequências serão
infaustas para o mundo todo.
Devemos enfrentar todos os perigos
que ameaçam o equilíbrio ecológico
da terra, e partir para a ação “Vida
Agora”. Para isso, é importante que
cada membro de uma sociedade, que
se baseia no bem-estar social, esteja
disposto a abraçar esta causa e adotar
amplas medidas necessárias para se
evitar que a depredação generalizada
da natureza continue.

O Pau Brasil é uma espécie nativa
das florestas tropicais brasileiras,
presente no bioma da Mata
Atlântica, se estendendo desde o
litoral do Rio Grande do Norte até o
Rio de Janeiro. Apesar das
dificuldades causadas pela
pandemia do COVID-19, os clubes do
Distrito LC4 já plantaram grande
quantidade de mudas desta espécie
e continuam plantando; pois, o
objetivo é contribuir para que esta
árvore, que faz parte da história do
nosso Brasil, e que protege o solo
por mais de 500 anos, não entre em
extinção.
Seja um voluntário! Adote uma
árvore Pau Brasil e conheça a sua
história. Vamos somar forças!
Esperamos que este projeto seja
abraçado por todos os Clubes de
Lions do Brasil.
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PAU BRASIL

Você me conhece ?
Eu sou o Pau BrasIl! Além de
proteger o solo por muitos e
muitos anos, ainda embelezo
sua casa, purificando o ar,
aumentando a sensação do
bem estar, trazendo paz e
tranquilidade aos moradores,
como acontece com todas as
outras plantas ornamentais.

SÚPLICA DA
ÁRVORE

“Tu que passas e levantas
contra mim o teu braço,
antes de fazer-me o mal,
olha-me bem:
Eu sou o calor do teu lar nas
noites frias de inverno.
Eu sou a sombra amiga que
te protege contra o sol.
Meus frutos saciam tua fome
e acalmam tua sede.
Eu sou a viga que suporta o
teto de tua casa e a cama em
que descansas.
Sou o cabo de tuas
ferramentas, a porta de tua
casa.
Quando nasces, tenho a
madeira para o teu berço;
quando morres, em forma de
ataúde, ainda te acompanho
ao seio da terra.
Sou o ramo de bondade e flor
de beleza.
Se me amas como mereço,
defende-me contra os
insensatos, pois eu dou a flor,
o fruto, a sombra e a vida. E
tu, o que dás ?”

QUE MARAVILHA, A VOLTA DA
BRINQUEDOTECA
HOSPITALAR

É com muita alegria, que parabenizo os LLCC
Divinópolis Candidés e Divinópolis Pioneiro por
trazerem de volta este projeto, que tive a feliz
ideia de criar e lançá-lo no Distrito LC-4, antigo
L-11, na gestão do nosso saudoso Governador
Ernani Martins de Melo Rocha(96/97). Na época,
como Domadora, pertencente ao
Departamento Feminino do Distrito, após
visitas aos Hospitais e casas de saúde, verifiquei
a necessidade da implantação de um projeto
Brinquedoteca Hospitalar, face à estrutura
especializada multidisciplinar existente nestes
locais, tais como: Psicologia, musicoterapia,
terapia ocupacional, fisioterapia e outras
atividades voltadas para “O Brincar
Terapêutico”, com o objetivo de aliviar a dor, o
trauma das crianças e minimizar a saudade dos
pais (que nem sempre podem acompanhá-los,
quando hospitalizados), contribuindo, assim,
para uma recuperação mais rápida e efetiva das
crianças, pois é através das brincadeiras que
elas extravazam seus sentimentos. BRINCAR É
FUNDAMENTAL À SAÚDE FÍSICA, EMOCIONAL E
INTELECTUAL DA CRIANÇA, brincando,
encontramos o equilíbrio, controlamos as
emoções e desenvolvemos a criatividade e a
atenção, a concentração e muitas habilidades.
Brinquedoteca Hospitalar pode ser um espaço
fixo ou móvel, aconchegante, alegre e
sugestivo, onde as crianças terão vários
brinquedos à disposição, e, sob a orientação de
profissionais da área como psicólogos e
terapeutas ocupacionais, aprendem a expressar
seus sentimentos. Vale citar que as
Brinquedotecas também podem contribuir
com o meio ambiente, pois vários brinquedos
podem ser reciclados.
CaL Madalena Martins

BRINQUEDOTECA

A “Brinquedoteca PDG Leandro Raphael
Alves Nascimento” do Hospital do
Câncer de Divinópolis, com certeza,
muito contribuirá para amenizar o
sofrimento de crianças e jovens
submetidas ao tratamento oncológico,
na Região Oeste de Minas Gerais. O
espaço ficou de extremo bom gosto,
acolhedor e interativo. Parabéns aos
clubes de Divinópólis Candidés e
Divinópolis Pioneiro por abraçarem
totalmente essa causa. Parabéns DG
Clebert e CaL Judith, por apoiarem essa
nobre iniciativa. Gratidão eterna pela
homenagem prestada ao Governador
Leandro Raphael, em reconhecimento
às suas atitudes de integridade,
lealdade, determinação e entusiasmo.
Eu e Raphaela nos sentimos honradas e
confortadas pelas manifestações de
carinho.
Abraços
CaL Maria Cristina Dias do Nascimento

CONCURSO AMBIENTAL
CARNAVAL EM CASA

Este concurso, lançado pelo Lions
LatinoAmérica Ambiente e abraçado
pelo distrito LC-4, foi uma proposta
inovadora para incentivar o Carnaval em
casa, utilizando fantasias, com material
reciclável, e também uma maneira
inteligente de incentivar a cultura da
reciclagem. Foram criadas três
categorias: Leões, Leos e Leãozinhos.
Classificação a nível do Distrito LC4:

CATEGORIA: LEÃOZINHO

2° LUGAR:
"Bailarina"
Lara Lúcia Monteiro da Silva
Material: Sacolas de plástico de
Supermercado na saia e no coque.
Enfeites na blusa com etiquetas duras de
envelopes. Blusa de espuma branca.
Pulseira de tampinhas de plástico.
LC JARAGUÁ

1° LUGAR
"Tamo Junto”
Nícolas Lopes ( 8 anos)
Material: Tampinhas plásticas, lacres, caixa
de leite, garrafa pet, espuma protetora de
garrafas de vinho, colher de plástico
descartável e plástico colorido.
LC MANGABEIRAS

CONCURSO AMBIENTAL
CARNAVAL EM CASA

CATEGORIA: LEÃOZINHO

4° LUGAR:
“Borboletinha Vermelinha”
Iasmin Santos Lopes
Material: Papel, tampinhas plásticas, sacolas
de papel estampados e lacres de latinhas.
LC MANGABEIRAS

3° LUGAR:
"Dançarina Estilizada"
Blenda de Oliveira Silva
Material: Espuma branca que envolve
vinhos e frutas. Material prata duro no
colar, pulseira e cabelo.
LC JARAGUÁ

CONCURSO AMBIENTAL
CARNAVAL EM CASA

CATEGORIA: ADULTOS

2° LUGAR:
“Amazônia Floresta Encantada”
CaL Maria Jeanne Moreira Santos
Material: Garrafas Pet, retalhos de
tecidos, retalhos de couro, sobras de
aviamentos de costura, linhas e contas.
Flores reaproveitadas de arranjos antigos
e sobras de papel.
LIONS CLUBE DE NOVA LIMA

1° LUGAR:
"Gata Borracheira"
Cal Ana Lúcia Fernandes
Material: Câmara de ar, retirado dos
pneus de automóveis. Do descarte, uma
fantasia para o Carnaval de 2021
LIONS CLUBE DE TRÊS MARIAS

CONCURSO AMBIENTAL
CARNAVAL EM CASA

CATEGORIA: ADULTOS

4º LUGAR
“Rosa de Papel”
CaL Mônica Rodrigues Ramalho
Material: Revistas e folhas de jornal
LC DIVINÓPOLIS CANDIDÉS

3º LUGAR
“Emilia de Papel”
CaL Sibelle Lisboa Dias
Material usado:
Revistas e folhas de papel
LC DIVINÓPOLIS CANDIDÉS

SUSTENTABILIDADE ‘NÓS
SERVIMOS”

É com muito prazer que participei da
reunião, em ambiente virtual, promovida
pela ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE.
NA OPORTUNIDADE, quero me
CONGRATULAR com todos os membros
desta eficiente Assessoria, na pessoa da
CaL MARIA MADALENA que tem sido
determinada e incansável na luta em
prol da melhoria e proteção do meio
ambiente, com ações e campanhas
vitoriosas, dentre as quais destaco o
PROJETO PAU BRASIL, bem ainda a
CAMPANHA COLETIVA PELO PLANTIO DE
ÁRVORES, que, além de proporcionar
um meio ambiente mais equilibrado,
com estabilização dos níveis e CO² na
atmosfera, busca minimizar o efeito
estufa, que vem causando sérios
transtornos para a humanidade.
Quero destacar que, ao escolher o meu
lema para o AL 2020/2021 –
SUSTENTABILIDADE “ NÓS SERVIMOS”,
tive em mente prestar homenagem a
uma das principais causas globais
preconizadas por Lions Internacional,
que é justamente o Meio Ambiente.
Contudo, fomos surpreendidos pela
PANDEMIA do Covid-19 que transformou
a rotina de diversas pessoas ao redor do
mundo, principalmente em relação à
SUSTENTABILIDADE.
Com efeito, podemos dizer que
SUSTENTABILIDADE e MEIO AMBIENTE
sempre andam de mãos dadas. A
SUSTENTABILIDADE é basicamente a
capacidade que o ser humano tem de
usufruir dos recursos naturais presentes
no planeta sem comprometê-los para as
gerações futuras.

Quando falamos de recursos naturais,
estamos nos referindo basicamente ao
MEIO AMBIENTE, pois tudo que
utilizamos no nosso dia a dia depende
diretamente ou indiretamente dele.
Preservar o meio ambiente, dessa forma,
se torna um dos principais princípios da
SUSTENTABILIDADE. Portanto, o
significado de SUSTENTABILIDADE é
complexo e envolve uma série de
variáveis independentes entre si. Porém,
todos os processos e aspectos sociais,
energéticos, econômicos e ambientais
estão diretamente envolvidos nesse
conceito.
Em tais circunstâncias é de se indagar o
que o LIONS tem a ver com a
SUSTENTABILIDADE? De certo modo,
tudo, pois grande parte dos preceitos
estabelecidos pelo Código de Ética do
Leão, pelos Própositos dos Lions Clubes e
pelas Declarações de Visão e de Missão da
Associação Internacional se enquadram
naquilo que é definido pelo
desenvolvimento sustentável.
Deste modo, esperamos que a
SUSTENTABILIDADE seja mais que um
conceito, seja mais que um vocábulo que
está por ai em muitos certificados e
muitos quadros, mas que a
SUSTENTABILIDADE seja uma direção em
que a humanidade tem que aprender a se
conduzir, e nós, unidos, penso que
podemos fazer que esse novo modo de
ser sustentável possa acontecer.
Obrigado!
DG Clebert Vieira

EDUCAÇÃO ECOLÓGICA

O ser humano, à semelhança de todos os outros
seres criados, carece da generosidade da Mãe
Natureza para sua sobrevivência. Só o ser
humano, entretanto, tem que se educar para
manter a vida e tornar perenes os frutos da Mãe
Terra.
Em um contexto de intenso progresso
tecnológico e uma onda crescente de consumo
impulsivo, a humanidade encontra-se diante do
desafio urgente de uma mudança de estilos de
vida.
Em sua Carta Encíclica “Laudato Si”, de maio de
2015, o Papa Francisco nos conclama a uma
“Educação e Espiritualidade ecológicas”.
A educação ambiental, acentua o Papa, é
chamada a criar uma “cidadania ecológica”.
Porém, diz o Santo Padre, “a existência de leis e
normas não é suficiente, em longo prazo, para
limitar os comportamentos, mesmo que haja
um válido controle. A doação de si mesmo
num compromisso ecológico só é possível a
partir do cultivo de virtudes sólidas.” (Laudato
Si, 211)

*- Mariano Pereira Lopes
Professor da Rede Particular de Ensino de
Belo Horizonte

MARATONA AMBIENTALRECICLAGEM

A reciclagem ajuda na conservação de
recursos naturais, reduzindo a
necessidade de extração de novas
matérias primas, ao reaproveitar o
material que seria descartado e
transformá-lo em novo produto.
Diante disso, é importante praticarmos os
4 R`s : Reduzir, Reutilizar, Reciclar e
Reparar. Assim, todos estarão
contribuindo para um ambiente mais
saudável.
Os Clubes do Distrito LC-4 abraçaram
neste ano, com sucesso, a Maratona
Ambiental, recolhendo da natureza
materiais recicláveis, sendo alguns
destinados ao Hospital de Câncer infantil
de Barretos-SP, e outros trocados por
cadeiras de rodas, para beneficiar pessoas
necessitadas. Foi realizado também um
mutirão de limpeza nas margens da
represa de Três Marias.
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LC NOVA LIMA

AÇÃO NO HOSPITAL BARRETOS
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DRIVE THRU ECOLÓGICO

LC TRÊS MARIAS

PROGRAMA FAMILIAR
LEÃOZINHO

Um bom exemplo de educação
ambiental!
A Associação Internacional de Lons
Clubes criou este programa especial
para crianças, com a finalidade de
ensiná-las sobre a importância do
voluntariado e da educação ambiental,
que é a base fundamental para o
futuro do nosso planeta terra.
Para nossa alegria, a educação
ambiental tem sido cada vez mais
abordada nas escolas; e os Clubes de
Lions têm realizado um trabalho
dignificante, com crianças e
adolescentes, no entendimento de que
só a educação ambiental tem o poder
de transformar o mundo para as
futuras gerações.
A preservação do Meio Ambiente é
uma preocupação global. Juntos,
vamos continuar semeando o amor e
respeitando a nossa MÃE NATUREZA,
plantando, colhendo, reciclando e
realizando atividades educativas.

GALERIA
CLUBES PARTICIPANTES DO CONCURSO
DE FOTOGRAFIA 2020 / 2021

Vera Nunes
LC BH Jaraguá

Vera Nunes
LC BH Jaraguá

Juvenal Souza
LC Três Marias

Sibelle Dias
LC Divinópolis Candidés

Catarina Durães
LC Montes Claros

Mário Lucio
LC BH Ouro

Antônio Alberto
LC BH Santa Tereza

Cenise
LC Sete Lagoas
Alvorada

GALERIA
CLUBES PARTICIPANTES DO CONCURSO
DE FOTOGRAFIA 2020 / 2021

Leãozinho Eduardo Raid
LC Pedro Leopoldo

Marise
LC Lafaiete Centro

Fábio Coelho
LC Três Marias

Roberto Carlos
LC BH Santa Tereza

Maria Lia
LC Lagoa Santa

Mário Lucio
LC BH Ouro

Rose
LC Lagoa Santa

GALERIA
CLUBES PARTICIPANTES DO CONCURSO
DE FOTOGRAFIA 2020 / 2021

Balduíno
LC BH Mangabeiras

Fábio Coelho
LC Três Marias

Márcio Luiz N Araújo
LC Lagoa Santa
{foto da capa /contracapa da revista}

Catarina Durães
LC Montes Claros

PENSADORES
ECOLÓGICOS

"PRESERVAÇÃO DO MEIO
AMBIENTE: SINÔNIMO DE
VIDAS SALVAS!"
PDG Edite Bueri Nassif
LC VESPASIANO

"SOMOS TESTEMUNHAS DAS
MUDANÇAS CLIMÁTICAS E
TEMOS CONSCIÊNCIA QUE
SOMOS NÓS QUE
DEVERÍAMOS MUDAR".
CaL Rose Figueiredo
LC LAGOA SANTA

"QUANDO CUIDAMOS DO
NOSSO PLANETA,
ESTAMOS ENTOANDO
UM HINO DE LOUVOR E DE
GRATIDÃO A DEUS."
CaL Marise Santana de
Rezende
LC LAFAIETE CENTRO

"O FUTURO DEPENDE DAS
PROGRAMAÇÕES E AÇÕES
FEITAS NO PASSADO. VIVA A
SUSTENTABILIDADE"
PCC Vilma Raid Fernandes
LC PEDRO LEOPOLDO

"MEIO AMBIENTE É VIDA EM
TODAS AS SUAS FORMAS".
PDG Antônio Geraldo Mendes
LC BH FLORESTA

"NÓS TEMOS QUE CONVIVER E
CONSERVAR TRÊS NATUREZAS:
A NATUREZA DIVINA, A
NATUREZA HUMANA E A
NATUREZA (MEIO AMBIENTE)
CRIADA PELO DIVINO PARA DAR
VIDA À NATUREZA HUMANA.
VAMOS PRESERVÁ-LAS
CONSCIENTEMENTE".
CL Dr. José Alves Viana
LC CURVELO

"TERRA VIVA, O PULSAR DE
SEU VENTRE ALIMENTA
ESPÉCIES QUE
GARANTEM NOSSA
SOBREVIVÊNCIA."
CaL Gilca de Oliveira
LC TRÊS MARIAS

"SÓ CUIDANDO DO MEIO
AMBIENTE CONSEGUIREMOS
DEIXAR UMA TERRA
HABITÁVEL PARA NOSSOS
DESCENDENTES"
PDG Marcos Antônio
LC BH CARMO SION

"SOMENTE QUANDO
ENTENDER QUE INTEGRA A
MATÉRIA PRIMA DA
PRÓPRIA NATUREZA,
O HOMEM INTERAGIRÁ DE
FORMA CONSCIENTE E
RESPEITOSA COM O
AMBIENTE EM QUE
VIVE, O PRÓPRIO HÁBITAT!"
CL Balduino César Rabelo
LC BH MANGABEIRAS

"A ESPIRITUALIDADE
VERDADEIRA É AQUELA QUE
RECONHECE DEUS NO
MUNDO MANIFESTO,
REVERENCIANDO A
NATUREZA."
PDG Luciano Guimarães
LC MARIANA "O Leão das Minas"

"A PRESERVAÇÃO DO MEIO
AMBIENTE COMEÇA COM TRÊS
GRANDES ATITUDES DIÁRIAS:
CUIDAR, GUARDAR E PRESERVAR.
É RESPONSABILIDADE DE TODOS!"
CaL Léa Monteiro e sua filha Sônia
LC BH MANGABEIRAS

"A VIDA NO PLANETA TERRA
DEPENDE DA NATUREZA,
PORTANTO, É INDISPENSÁVEL
QUE HAJA HARMONIA ENTRE O
VIVER E O MEIO AMBIENTE".
PCC Paulo Duarte
LC BH FLORESTA

"ATRAVÉS DA CONSCIÊNCIA
COLETIVA NO CUIDADO COM
A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL,
SALVAREMOS A NATUREZA E
GARANTIREMOS O
EQUILÍBRIO ECOLÓGICO.MEIO
AMBIENTE PRESERVADO É
COMPROMISSO COM A VIDA!"
CaL Maria Cristina
LC BH SANTA TEREZA

"A NATUREZA É NOSSA AMIGA,
CUIDANDO BEM DELA, ELA
CUIDA BEM DE NÓS."
CL Mário Lúcio
LC BH OURO

"MEIO AMBIENTE PROTEGIDO,
PONTE SEGURA PARA UMA
VIDA SAUDÁVEL E PLENA."
PDG Graça Amaral
LC BETIM

"QUANDO A QUESTÃO DO MEIO
AMBIENTE É SUSCITADA
PERTO DE MIM, ACODE-ME A
LEMBRANÇA UM DITO DO
GENIAL MILLOR FERNANDES:
TANTO O BRASIL SE
DESCUIDOU DO MEIO
AMBIENTE, QUE AGORA, SE
QUISER SALVAR ALGUMA
COISA, VAI TER QUE TRATAR O
AMBIENTE INTEIRO."
Jornalista Cesar Vanucci

"CUIDAR DO NOSSO PLANETA É
PRESERVAR A VIDA."
Cal Shirley Carmo Assis
LC BH MANGABEIRAS

"AS PESSOAS DEVERIAM SE
COMPROMETER COM A
NATUREZA, ATÉ POR RAZÕES
DE INTERESSE, JÁ QUE
PRECISAM DE ÁGUA PARA
BEBER E DO SOLO PARA
PLANTAR".
PROFESSOR HUGO WERNECK

“PLANTAR É A METÁFORA
PERFEITA DA ESPERANÇA:
LANÇA-SE A SEMENTE NO
SOLO CUIDADO COM AMOR E
COLHE-SE O FRUTO NO
TEMPO PERFEITO DA
NATUREZA”.
CaL Maria Stela Ribeiro Gomes
LC BH SANTO ANTÔNIO

"VAMOS CUIDAR DO MEIO
AMBIENTE, PORQUE NELE
ENCONTRAMOS TUDO QUE
NECESSITAMOS PARA NOSSA
SOBREVIVÊNCIA. OBRA CRIADA
POR DEUS, QUE PRECISAMOS
CUIDAR COM CARINHO E
RESPEITO"
CaL Ana Zélia Saraiva Lopes
LC BH MANGABEIRAS

"QUEM AMA, CUIDA, E AO
FAZÊ-LO, DEMONSTRA O
VALOR QUE SE DA ÀQUILO
QUE SE TEM. PRECISAMOS
ESTIMULAR NOSSA
CONSCIÊNCIA AMBIENTAL,
CUIDAR, RECICLAR,
PRESERVAR, E PLANTAR
PARA MANTERMOS
SAUDÁVEIS AS VIDAS
DESTE MUNDÃO QUE DEUS
NOS DEU, INCLUINDO AS
NOSSAS. “CUIDAR DA
NATUREZA É CULTIVAR
VIDAS ! PLANTE ESTA IDEIA”.
CL Paulo Marcus Xavier da
Silva
LC CACHOEIRA DO CAMPO

"PLANTE UMA ÁRVORE,
34% DA SUA MISSÃO AQUI
NO PLANETA TERRA
ESTARÁ CUMPRIDA."
CL Eduardo Rodrigues Sales
e esposa Graça
LC JANAÚBA

MEIO AMBIENTE

Meio Ambiente?
Qual a palavra melhor para expressar o
MEIO AMBIENTE?
O LUGAR ONDE PISAMOS?
O AR QUE RESPIRAMOS?
O AMBIENTE QUE VIVEMOS?
Acredito, que nada melhor do que
unirmos forças para combatermos os
estragos causados pelo próprio SER
HUMANO.
"HOJE, ENTENDO QUE CADA DESAFIO É
UMA FORMA DE APRENDER A
CAMINHAR."
Muito se tem feito para melhorar o MEIO
AMBIENTE, mas é pouco diante das causas
que vemos:
-Ruas sujas, casas, prédios, muros, espaços
públicos pichados, lixos jogados.
-Valas abertas, saneamento básico
deixando a desejar...
Um espaço público de uma Praça (que
deveria ser saudável) e o descaso de
muitas pessoas que circulam em horários
diversos fazem com que o MEIO
AMBIENTE seja transformado em um lixão
a céu aberto.
O QUE DIZER DISSO?
A Educação deixa a desejar... IMPERA O
VANDALISMO!

Vejo uma grande vontade dos moradores
do entorno em fazer o melhor para os
nossos olhos, nossa saúde , nosso MEIO
AMBIENTE, mas...
Acompanhando o dia a dia dos
moradores dessa PRAÇA, onde resido,
vejo a destruição, o trabalho realizado
cair por terra.
Muito pouco conseguem... sabem por
quê?
Ao cair da noite, a presença dos
cuidadores voluntários, que fizeram
dessa PRAÇA um lugar prazeiroso,
adotando o espaço "PRAÇA TEATRO DE
ARENA ARNALDO TENUTA" vê seus
esforços e limites colocados à prova.
Limpam, molham as plantas, cuidam dos
brinquedos, tiram lixos e, num piscar de
olhos, vêem a destruição imediata (pura
maldade).
O RESPEITO À NATUREZA NÃO EXISTE.
O SER HUMANO em pouco tempo é
capaz de fazer do ESPAÇO um lugar
cheio de entulhos...
jogam papéis, arrancam plantas, tiram
flores, penduram nas árvores, quebram
galhos, sujam e fazem o que querem...AS
PICHAÇÕES são constantes.
Esquecem-se de que necessitamos do
MEIO AMBIENTE para viver.
Então, falar de MEIO AMBIENTE é, para
uns, a BELEZA daquilo que cuidamos,
para desfrutar, e, para outros, um lugar
para ameaçar a saúde, o prazer e o
respeito.
Fica o registro de SOCORRO e nossa
vontade de transformação.
MEIO AMBIENTE:
Lugar onde... O SER HUMANO seja
transformado em SER PRESTATIVO.
Capaz de DOAR,
Capaz de dar: VIDA à VIDA!
NATUREZA: CORAÇÃO DAS PESSOAS!
CaL PMJF Lane Lourdes de Souza Costa
1ª VDGE DISTRITO LC/4

UM AMBIENTALISTA À
FRENTE DE SEU TEMPO

O PDG Thibau foi um ambientalista à
frente do seu tempo, por suas ideias, suas
convicções, sobretudo por seu trabalho.
Na década de 60, quando palavras como
sustentabilidade não faziam parte de
nosso cotidiano, o PDG Carlos Eugênio
Thibau já propunha novos procedimentos
no uso dos recursos florestais, alertando
para os prejuízos decorrentes da
destruição das matas e do serrado. Foram
mais de duzentos trabalhos publicados no
Brasil e no exterior, tendo a causa
ambientalista como o tema principal.
Escreveu sobre o aquecimento global,
efeito estufa, sobre as mudanças
climáticas; enfim, sobre a relação do
CARLOS EUGENIO THIBAU

homem com o lugar onde vive. A defesa
do desenvolvimento sustentável e a luta

Quando falamos em sustentabilidade
ambiental, nos lembramos do saudoso
PDG Carlos Eugênio Thibau, que defendia
que o caminho para se chegar a uma
ampla conscientização ambiental é a
transição para o desenvolvimento
sustentado, combinando tecnologia para
os recursos naturais, manutenção do
progresso, dos empregos e do retorno
econômico, investindo no trato ambiental.
Agrônomo de formação, sua matéria
prima era o Planeta. Para ele os recursos e
as terras florestais devem ser manejados
de forma sustentável, atendendo às
necessidades sociais, econômicas,
ambientais e espirituais das gerações
presentes e futuras.

pelo equilíbrio ambiental no país lhe
renderam muitas comendas e medalhas,
entre elas, a insígnia da Ordem do Rio
Branco, concedida pelo Itamarati. Sua
última obra publicada foi o livro:
Produção Sustentada em Florestas.
Por tudo isso, e muito mais...
parabenizamos os fundadores do Clube
Ecológico Carlos Eugênio Thibau que,
merecidamente, prestaram essa honrosa
homenagem, batizando o clube com o seu
nome.

GRATIDÃO SEMPRE

Com alegria em nossos corações, e
com nossos olhos voltados para o sol
radiante, e, à noite, para a Lua cheia
tão brilhante, gritamos, com louvor,
gratidão sempre...
Ao Governador Clebert José Vieira,
sua Companheira Judith e a todos os
membros de seu gabinete, pelo
constante apoio e confiança em
nosso trabalho.
À CaL Rosi Zatta, do Distrito LD8,
tradutora oficial do Lions
LatinoAmerica Ambiente, pela sua
contribuição na tradução dos textos
do concurso Carnaval em Casa.
Ao DG Rid Zatta, do Distrito LD8,
pelo apoio ao projeto Pau Brasil, do
Distrito LC4.
À CaL Ana Zélia e a todos os
Companheiros do LC Mangabeiras,
pelo permanente apoio e amor à
nossa Mãe Natureza.
Ao professor Alfeu Trancoso, pela
sua dedicada colaboração.

Ao CL Dr. José Alves Viana, pelo incentivo
e constante apoio.
Aos Clubes que, apesar do momento
atípico que estamos vivendo, não
mediram esforços para cumprir com os
objetivos estabelecidos.
Ao Professor Mariano Pereira Lopes, pela
constante colaboração.
Ao Clube Ecológico Carlos Eugênio
Thibau, na pessoa do seu Presidente PDG
João Paulo, pela honrosa homenagem de
“Sócia Honorária”.
Aos Companheiros e Companheiras da
Assessoria do Meio Ambiente, pelo
comprometimento, apoio e
solidariedade.
Ao CL Moisés Mota da Silva, do LC
Lafaiete Centro, pela amizade e
constante apoio.
A todos, o nosso respeito e a nossa
gratidão.
CaL Maria Madalena Cerqueira Martins
Assessora Distrital do Meio Ambiente
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Esta revista é econômica e
não polui o meio ambiente.
Com apenas um clique você
poderá reenviá-la para seus
amigos e companheiros.
Compartilhe!
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