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Secretaria: Rua Professor Zuza, s/n Tel: 2.3198

Assembléias: 2as. e 4as. sextas-feiras
América Futebol Clube 
Av. Rodrigues Alves s/n Fone: 2.2132

Autoridades Leonísticas:
Governador do Distrito: CL Affonso Sampaio de Lucena 
Secretário-Tesoureiro: CL Romildo da Silva Monteiro 
Vice-Governador: CL Elder Heronides da Silva 
Presidente de Divisão: CL José Alexandre Garcia 
Diretoria do Clube:
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1. ° Secretário:

2. ° Secretário:
1. ° Tesoureiro:

2. ° Tesoureiro: 
Diretor Social: 
Diretor Animador: 
Diretores Vogais:

CL Antônio Fernandes de Oliveira
Av. Rodrigues Alves, 577 — Fones: 2.2441 
— 2.1507

CL José Alexandre Garcia 
CL Enélio Lima Petrovich 
CL José Elísio B. Cavalcanti 
CL Camilo de Freitas Barreto 
CL Amauri Sampaio Marinho

Rua Alberto Maranhão, 548 — Fone: 2.0518 
CL José Bezerra da Silva 
CL Geraldo Batista de Araújo

Rua D. José Tomás, 1138 — Fone: 2.1682 
CL Severo Alves Câmara
CL Ascendino Henriques de Almeida Júnior 
CL Fernando Antônio C. Ferreira 
CL Getúlio Batista S. Filho 
CL Jair Nogueira Lima 
CL Jamil Varela Cardoso 
CL Amaro de Souza Marinho

Comissão do Boletim:

CL Geraldo Batista de Araújo 
CL Amauri Sampaio Marinho 
CL Enélio Lima Petrovich



O Lions Clube de Natal-Norte, no ensejo em que completou 
seus sete anos de existência, realizou uma solene Assembléia Festiva 
para comemorar o evento, que teve lugar nos salões do América Fu
tebol Clube, no dia 27 de abril, que foi concorridíssima, destacando-se 
com especialidade e presença de sócios fundadores.

A convite do clube estiveram presente o Vice-Governador 
Elder Eronides e Domadora, os Companheiros Osvaldo Reis Arouca 
e Domadora, Airton Soares Costa e Jardelino Lucena Filho, Presi
dentes do Lions Clube de Natal-Centro, Leste e Reis Magos.

Na oportunidade o Cl. Arouca, representando o Cl Abraão 
Zaverucha, Governador eleito do Distrito L-14, fez a instrução Leo- 
nística, no que foi muito feliz.

O Cl Amauri Sampaio Marinho, sócio fundador, com frequên
cia 100%, discorreu sobre os sete anos de atividades do Clube, con
gratulando-se com todos aqueles que fazem o Lions Clube de Natal- 
Norte, emprestando sua colaboração para que o Clube atingisse nesse 
período os seus verdadeiros objetivos.

Homenageando os sócios fundadores falou o Cl Amaro de 
Souza Marinho, que teve para aqueles Companheiros palavra de fé e 
carinho, afirmando que o exemplo dos mesmos servia de estímulo aos 
novos companheiros, tanto era assim que o clube continuava com, 
aquele mesmo espírito de luta e de coragem, pregando e vivendo o 
sadio Companheirismo, com promoções constante e atividades mar
cantes no Distrito.

O Cl Elder Eronides vice-governador da Região A, represen
tou o Cl. Governador Afonso Lucena, tecendo palavras elugiosas 
sobre o nosso clube.

Houve o corte do bolo pela Domadora Neuza e Domadoras 
dos sócios fundadores, seguindo-se o clássico Parabéns a Você, execu
tado pela orquestra presente e acompanhado por todos.

Parabéns Lions Clube de Natal-Norte, parabéns mesmo.



MENSAGEM DE RECONHECIMENTO

Nada mais resta acrescentar ao muito que já foi dito sobre o quanto de 
beleza, ternura, dedicação e amor existe na mulher-esposa; na mulher-mãe.

Tudo foi tentado na vã esperança de definilas sem que, no entanto, se lo
grasse êxito, tal amplitude de sua personalidade.

Não obstante tamanha grandeza, à soma dos valores mãe-esposa ainda pode 
se acrescentar mais um valor, quando a mulher também se dedica ao mister de 
domadora de um clube de Lions.

E ela que já é o alicerce de sua família, transforma-se na peça fundamental 
da família Leonística, contribuindo com a maior parcela de esforço em grande parte 
de nossas campanhas.

Sua elevada sensibilidade ao sofrimento dos demais; seu apoio incondicional 
às boas causas; sua capacidade inesgotável de semear o bem, traduzem uma poten
cialidade de energia tal que a nós outros causa espanto e que é aplicada em bene
fício da comunidade.

O orgulho que a domadora sente ao perceber que seu esposo é mais útil 
através do serviço prestado por seu Clube de Lions; o entendimento de que isto é 
um exemplo dignificante para seus filhos; o amor que devota ao leonismo e seu 
desejo enorme de ajudar, fazem com que ela mantenha o entusiasmo do compa
nheiro.

Levando-o a frequentar as nossas reuniões ou restabelecendo-lhe o equilíbrio 
emocional quando, sentindo-se atingido por algum fato, ele fica desencorajado e re
solvido a diminuir ou mesmo, quem sabe, cancelar suas ativdades leonísticas.

Ela, recuperando ou, novamente atraindo o companheiro ao clube, faz o me
ritório trabalho de toda uma equipe.

Não batasse esta atuação magnífica de apoio, o trabalho das domadoras ni
vela-se ao dos companheiros, superando-os muitas vezes.

Sabemos de um Clube em que, 32 promoções e atividades leonísticas reali
zadas durante o ano 71/72, 12 foram de iniciativa exclusiva das domadoras e em 
outras dez, contribuíram com pelo menos, 50% do trabalho realizado.

Muito embora Lions Internacional ignore oficialmente a existência da Do
madora devemos conceder-lhe uma atuação mais efetiva na existência do Clube, 
com frequência, inclusive e se assim desejar, às reuniões das comissões, acatando 
seus pareceres tao cheios de sabedoria.

Apaguemos definitivamente a imagem mal formada de que a domadora em 
um Clube de Lions faz apenas “fofocas”. Esta afirmativa é absurda e ridícula, 
quando não ofensiva.

Coloquemos a domadora em seu verdadeiro lugar.
Recebemos com naturalidade e sem “machismos” seus conselhos e sua orien

tação, sempre corretos, no reconhecimento efetivo do seu valor.
E, rendendo nossas homenagens ao todo harmonioso formado pela mulher- 

esposa-mãe-domadora, cheios de amor e admiração e humildes diante de tamanha 
grandenza, só nos resta dizer-lhes agradecidos e com toda pureza d’alma:

Domadoras: Meu Clube sem vocês não existiria, Obrigado. Muito obrigado 
rnesmo.

G1LVAN CARNEIRO
(Transcrito do Boletim do Distrito Elequatorze)



PROFISSÃO DE FÉ NO BRASIL
Palestra proferida pelo CL Hélio Dan 

tas, na assembléia geral do Lions Clube de 
Natal — Reis Magos, a 5 de abril de 1973, 
em celebração à Revolução de 31 de março 
de 1964.

COMPANHEIROS: —

Trazido pela mão da amizade desinteressada que estreita as ‘relações do homem 
em sociedade e pelo convite da crítica generosa, aqui estamos, fundados nesses postu
lados do Código de Ética do Leão, para fazer uma Profissão de Fé Nos Destinos do 
Brasil, nesta solenidade em que se celebra à Revolução de 31 de março de 1984.

Já se vai quase uma década, quando no exercício da cátedra, alguns universi
tários, na manhã de l.° de abril daquele 1984, solicitavam-me licença para entrar em 
classe, interrompendo a aula que proferia. O pedido, então, tinha o estofo da inso
lência. Não cedendo, de braço lev nt: do não permiti o ingresso, salvo após con
cluir a aula.

E somente terminada esta, que não se fez tardar, cerca de oito alunos entra
ram em classe e passaram a incitar com arrogância seus colegas a uma contra-reação, 
pois pretendiam depor “o nosso presidente da República”, diziam.

Alheio aos fatos, interpelei-os, sendo inteirado do levante das Forças Armadas 
contra o caos que reinava no Brasil. Daí, retornei a casa e liguei meu rádio à Cadeia 
Rio-grandense do Sul que irradiava as notícias, com antena dirigida para todo o ter
ritório nacional.

E mais tarde podemos ouvir, aliviando a tensão nacional, que o País fora des
viado da trilha do abismo para o qual o peleguismo impatrioticamente o tangia pelas 
figuras mais representativas do Poder Público Federal de então.

Vitoriosa a Revolução, a primeira consequência fora a confiança na Nova Ordem 
instituída. Cai o prestigioso dólar. Doma-se a inflação, quanto possível. Afugentam-se 
as greves. O País volta ao trabalho produtivo. A nação retempera-se. Os dias se suce
dem. O Brasil firma-se aos poucos para afirmar-se depois.

Mas. Movimento de Homens, não é de esperar-se ato perfeito, mas os bons frutos 
nasciam da boa árvore plantada. Muito se fez e muito ainda teremos a fazer. É preciso 
mesmo que não abusemos da crença de ser Deus brasileiro, porque também é Pai de 
toda a Humanidade.

Eu creio, Senhores, no espírito sadio dos que fizeram a Revolução de março de 
1964; ceeio no patriotismo dos que a idearam e a rea-izaram; creio que o Brasil não é 
o produto tão só do Poder Público, mas a soma do esforço responsável de todos quantos 
temos uma parcela de responsabilidade na construção da Pátria Comum.

E no dia em que cada cidadão cumprir o seu dever: quer como professor, quer 
como aluno; como comerciante ou como comerciário; como patrão ou como empregado; 
como capitão de indústria ou como mero balconista; como Ministro de Estado ou como 
humilde servidor; como General ou como soldado; enfim, em qualquer setor de ativi 
dade produtiva, nós estaremos edificando uma Pátria mais prestigiosa e respeitada.

E se algum dia não pudermos ter a Bandeira do Brasil ao nível das outras 
bandeiras; se o seu manto não mais puder traduzir “paz no futuro e glória no passado”; 
se o “auri-verde pendão da esperança que a brisa do Brasil beija -8-balança” não mais 
puder tremular ao lado dos outros pavilhões, verás, ò Pátria Amada, “que um filho 
teu não foge à luta”.

E se não pudermos viver à tua sombra, Bandeira do Brasil, nós brasileiros pre
ferimos tê-la por nosso sudário.
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De acordo com o último Boletim 
da Govemadoria, o Líons Clube de Na
tal-Norte, aparece como o 2.° colocado 
no concurso de Eficiência Administra
tiva, colocado também em 2.° lugar no 
concurso de Frequência e 8.° lugar em 
Leonismo.

Avante companheiros, vamos mar
car mais um tento do Distrito I 14.

O Lions Clube de Natal-Norte, 
participou da VII Convenção Distrital 
realizada em Penedo-Alagoas, com uma 
grande Delegação, viajando em ônibus 
especial até as plagas penedenses.

Em nossa Assembléia Jantar Festi
va de 30 de março, a convite especial 
do Clube, compareceu a mesma o CL 
(osé Gurgel Guará, ex-governador do 
Distrito L-14, que falou brilhantemen

te sobre a revolução Democrática de 3 1
de Março.

No dia 12 de abril por ocasião do 
aniversário do CL José de Almeida, os 
Leões e Domadoras nortistas foram re
cepcionados pelo CL Almeida e sua 
Domadora Dione, em sua residência, 
com uma grande noitada de Compa
nheirismo. Parabéns CL Almeida.

O Lions Clube de Natal-Norte, pre
para-se para dizer presente a XX Con
venção Nacional a realizar-se de 07 a 
12 de maio na Cidade do Rio de Ja
neiro — GB.

O Lions Clube de Natal-Norte, 
projetou a construção de uma escola 
rural no Distrito de Pium — municí
pio de São José de Mipibu, esperando 
executar esse projeto ainda no ano Leo- 
nístiço 1972/73.

PRECE DO MÊS
Senhor,

Neste Contato permanente da vida, dai-me o poder de 
amar.

Que todos os que me rodeiam, todos os que vivem co
migo, me encontrem sempre com as mãos abertas, com o 
olhar reto e o coração generoso.

Fazei, Senhor, que eu saiba participar das dificuldades 
dos outros e alegrar-me, também, verdadeiramente, com a 
sua felicidade.

Quejíí nenhuma duplicidade, nenhum equívoco falseiem 
as minhas intenções ou o meu procedimento.

Quejá eu seja paciente e bom, puro e reto, a fim de que 
a Luz do Cristo resplandeça em mim.

Daniel Rops.



I Participe deste Concurso e ganhe 
uma viagem a São Paulo

Escreva para o Lions Clube de Natal-Norte (Rua Professor Zuza, 
s/n  — s/4  sede da AFURN) dizendo como imagina que 
seja a fábrica de relógios Rod-Bel, em São Paulo!

Se sua carta for escolhida como melhor trabalho, você irá a São Paulo 
conhecer as instalações da fábrica Rod-Bel, com passagem e 
hospedagem durante 3 (três) dias!

Esse trabalho será julgado por uma comissão do Lions Clube de Natal 
Norte.

Relógio de ponto ROD-BEL 
Relógio de vigia ROD-BEL

Relógio para fachada e passeio público com ponteiro até 5 metros 
aparelho parcial para revista pessoal em sua indústria contra 
roubo.

Assistência técnica por mecânico autorizado pela própria fábrica 
Rod-bel, há mais de 5 anos!

Rod-Bel fabricando no Brasil desde 1923, hoje exportando para os 
Estados Unidos e toda América Latina!

Representante exclusivo da fábrica Rod-Bel para todo o Estado do 
Rio Grande do Norte

COMERCIAL IMPORTADORA ROCHA LTDA.
Av. Lima e Silva — n.° 819 — Fone: 2-2674 — Lagoa Nova, 

próximo ao Castelão.

1944 1972

L l K M / t C I / \  IH IT fL l
Há 28 anos servindo bem ao povo Norte-Riograndense. 

A Farmácia dos grandes remédios e dos pequenos preços. 
Matriz: Rua Amaro Barreto, 1311-B fone: 2.0214 

Filial: Edifício 21 de Março, loja 3 —  fone: 2.0728 
Grande Ponto

Natal — Rio Grande do Norte



SOCISI
PROGRAMAÇÃO PARA O MÊS DE ABRIL

06 — Reunião do Conselho Diretor a realizar-se na Associação dos Magistra
dos, na praia de Areia Preta.

13 — Assembléia Jantar que será realizada na residência do Cl José de Almeida. 
20 — Reunião do Conselho Diretor a realizar-se na Associação dos Magistra

dos, na Praia de Areia Preta.
27 — Assembléia Solene a realizar-se no América Futebol Clube, para come

moração do aniversário do Clube.

PROGRAMAÇÃO PARA O MÊS DE MAIO

04 — Reunião do Conselho Diretor a realizar-se na Associação dos Magistra
dos, na Praia de Areia Preta.

11 — Assembléia Jantar sem Domadora, a realizar no América F. C.
18 — Reunião do Conselho Diretor a realizar-se na Associação dos Magistra

dos, na Praia de Areia Preta.
25 — Assembléia Solene, a realizar-se no América Futebol Clube, ocasião em 

que será prestado homenagem às Mães, pelo transcurso do seu dia ocor
rido no segundo domingo do mês.

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL

07 — Domadora Miriam Galvão Petrovich — (Cl Enélio Petrovich)
08 — Domadora Joan Marie Cabral — (Cl João Batista Cabral)
12 — Cl. José de Almeida
18 — Domadora Zuleide Fernandes de Macedo Silva — (Cl. Getulio Batista) 
25 — Domadora Vania Pimentel Nogueira de Lima — (Cl Jair Nogueira)

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO

05 — Cl: fosé Alexandre Odilon Garcia •
05 — Domadora Edna Furtado da Camara — (Cl. Severo Alves da Camara) 
07 — Domadora Maria do Carmo Marques de Almeida (Carminha) — 

(Cl. Ascendino)
09 — Domadora Silvia Camara Atié — (Cl. Pedro Atié)
16 — Domadora Maria das Graças Lacerda de Almeida (Lilia) — (Cl. Cicero) 
22 — Cl. Cicero de Almeida
28 — Cl. Cleobulo Cortez Gomes
30 — Domadora Maria Iraci Alves Coelho — (Cl. Luiz Gonzaga Coelho)

PUBLICAÇÕES RECEBIDAS

O LESTE — Lions Clube de Natal-Leste 
O LEÃO DE NATAL — Lions Clube cie Natal-Centro 
O ABOLIÇÃO — Lions Clube de Mossoró Abolição 
O DOMADOR — Jornal do Lions Clube de Pirajuí — SP 
O LEÃO DA MARIM — Lions Clube de Olinda



SE
Rudyarâ Kipling

je  a cabeça não perdes quando a turba 
Já a perdeu e te quer incriminar;
Se em ti confias, e não te perturbas 
A dúvida, e achas justo duvidar;
Se a espera não te deixa fatigado,
Ou enredado em mentiras tu não mentes,
Se não devolves o ódio, sendo odiado,
E nem sábio nem bom demais te sentes;
Se sonhas sem aos sonhos te entregares;
Pensas — teu alvo não é só o pensar;
Se com o triunfo e o revés te deparares 
E a impostura dos dois não te alterar;
Se aturas, a verdade que disseste,
Ouvir, dos vis, torcida em falcatruas;
E o que a vida custou e em ruínas reste,
Com ferramentas gastas reconstruas;
Se arrepanhando, um dia, os teus haveres,
Num tudo-ou-nada tu perderes tudo,
E se importância ao caso tu não deres,
Voltando à lida conformado e mudo;
Se coração e nervos e tendões 
Dás ao turno que excede o que comporta 
A tua resistência, e, ao que te impões 
Fica a vontade que te diz: — suporta 
Se entre a plebe a virtude te assistir,
Se és sempre o mesmo, ao passear com os reis;
Se a ti falsos nem leais podem ferir;
Se a todos serves, mas servil não és;
Se vives o minuto relembrado,
Dos segundos seguindo o fluxo e o trilho:
É tua a terra, e o que ela tem te é dado,
E, mais que tudo, homem serás, meu filho !

(Tradução do CL Galdino Augusto Li
ma da Silva — do Lions Clube Leblon)

N O V A  D IR E T O R IA  — A N O  L E O N ÍS T IC O  1 9 7 3 /1 9 7 4

Presidente
José Elisio Bezerra Cavalcanti 
Ex-Presidente
Antonio Fernandes de Oliveira
1. ° Vice-Presidente 
Helio Dantas
2. ° Vice-Presidente 
Enélio de Lima Petrovich
3. ° Vice-Presidente
Ascendino Henriques de Almeida Júnior 
l.° Secretário 
Amauri Sampaio Marinho 
Z.° Secretário
Cicero Almeida

1. ° Tesoureiro
José Bezerra da Silva
2. ° Tesoureiro 
Eldir Vitalii 
Diretor Social
Camilo de Freitas Barreto 
Diretor Animador 
Giovani Xavier 
Diretores Vogais
— Complemento do mandato para o qual 

foram eleitos em abril de 1972: Jamil 
Varela Cardoso e Amaro de Souza Ma
rinho.

— Para mandato de 2 anos — Severo 
Alves da Camara e Pedro Atie.



BALANCETE DA TESOURARIA DO MÊS DE 
MARÇO DE 1972

R E C E I T A

Saldo do mês an te rio r................................................ Cr$ 2.995,38
MENSALIDADES...................................................... Cr$ 1.530,00
JO IA S ..........................................................................  Cr$
BOLETIM (A núncios).............................................  Cr$
REVENDA DE M A T E R IA L ...........' .................  Cr$
EVENTUAIS..............................................................  Cr$ 1.298,83
PROMOÇÕES............................................................  Cr$

S O M A .....................................................  Cr$ 5.824,21

D E S P E S A S

JANTARES E RECREAÇÕES............................. Cr$ 200,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS...................... Cr$ 200,00
MATERIAL PARA REV EN D A ..........................  Cr$
JOIAS E COTAS INTERNACIONAIS..............  Cr$ 1.298,83
JOIAS E COTAS DISTRITAIS...........................  Cr$ 996,50
BOLETIM (Im pressão)..........................................  Cr$
EVENTUAIS............................................................  Cr$
DOAÇÕES................................................................ Cr$ 300,00
SALDO PARA O MÊS D E .................................... Cr$ 2.828,88

S O M A .....................................................  Cr$ 5.824,21

R E S U M O

Saldo da Conta de A tividade............  Cr$ 2.528,32
Saldo da Conta Administrativa . . . . Cr$ 300,56

T O T A L ...................................  Cr$ 2.828,88

Natal, 31 de março de 1973.

Cl GERALDO BATISTA DE ARAÜJO
l.° Tesoureiro

Cl. ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Presidente



LIVRARIA E PAPELARIA POTYGUAIl LTDA.
Rua Princesa ízabel, N. 608 

NATAL - Rio G. do Norte

0  mais completo so rtim en to  de 

material para escritório e artigos de 

Livraria e Papelaria

VENDAS DE REVISTAS E FASCÍCULOS 

DA EDITORA ABRIL 

ENCADERNAÇAO



Q . W .BEB1DAS E ALIMENTOS LTDA 

DISTRIBUIDORES DOS PRODUTOS

ANTARCTICA

Cerveja e Refrigerantes

CHOPP EM BARRIL EM SUA CASA!!

Rua Frei Miguelinho, 34 - NATAL 

Fone 21507


