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Minha história iniciou-se em abril de 1995, quando foi fundado o LC em Nova Xavantina e
meu Companheiro Gecione (in memoriam) foi convidado para ser um associado fundador.
Eu, professora, era diretora da E.E.J.K., cargo este que ocupei por 15 anos, sendo reconhecida
Diretora Destaque Nacional por duas vezes, além de vários outros títulos em razão dos
diversos projetos desenvolvidos na escola.
E mesmo com todo o trabalho na escola, onde já desenvolvíamos um trabalho além dos muros
da escola, servindo a comunidade, sempre fui domadora atuante.
Meu Companheiro foi eleito presidente em 1997 e então meu trabalho foi ainda mais árduo e
apaixonante. Apenas em 2009 passei a ser Leão.
Em 2010 fui “eleita” presidente pela primeira vez, (reconduzida no cargo por mais 2 vezes),
sendo que à época, nosso clube estava enfrentando uma série de dificuldades, especialmente
financeira, com débitos em âmbito Distrital e Internacional. Graças a Deus e ao nosso
Governador daquele AL, iniciamos uma caminhada de reorganização. Éramos apenas 10
associados, mas partimos para um trabalho de convidar mais pessoas com perfil para o servir
desinteressadamente.
Eu já tinha ouvido e visto muito falar na Carreta que Salva do Hospital de Câncer de Barretos,
e sempre ficava angustiada com o fato das pessoas carentes não terem condições de realizarem
exames preventivos.
Assim, entrei em contato com aquele hospital, cadastrei-me como coordenadora de eventos,
com intuito de trazer a referida Carreta que Salva, em nossa cidade.
Para isso, teríamos que realizar um evento para enviar recursos e ajudar nos gastos que a
Carreta teria. Realizamos então um Show Musical, (R$ 2.513,00) com a participação de vários
artistas da cidade que se apresentaram gratuitamente.
Já em maio de 2011 tivemos o privilégio de receber a Carreta, onde centenas de pessoas foram
atendidas, com exames na área de próstata, pele, útero e mama, e muitas foram diagnosticadas
positivamente.
Já no ano seguinte, iniciamos o Leilão da Solidariedade, cujos os recursos arrecadados
aumentaram de forma híper significativa, sendo totalmente enviados para aquele hospital, para
onde passamos a encaminhar os pacientes. Sendo doado para aquele hospital de 2011 até 2019
o total de R$ 1.052.909,00.
Em 2013, se resolveu ampliar o atendimento preventivo para as pessoas carente, trazendo na
cidade o Ônibus da Prevenção do H. C. de Cuiabá.
E também contribuir com o Instituto Lions da Visão e LCIF.

Assim os recursos do Leilão da Solidariedade passaram a ser divididos entre as citadas
instituições e muito, muito mais pessoas sendo atendidas.
Também foi feita a doação de R$100.000,00 para ajudar o município a adquirir a Van da
Solidariedade, a fim de transportar pacientes que fazem hemodiálise em Barra do Garças.
A partir de 2010, sempre estivemos desenvolvendo todas as atividades proposta pelo Distrito
e L. Internacional, tais como: Doação de cestas básicas, mutirão de saúde, cuidados com o
meio ambiente, encaminhamento de pessoas para tratamento de visão e principalmente
cirurgias de catarata, campanhas de conscientização e doações para câncer infantil, e também
outros de arrecadação de fundos, sendo destaque a Pizza do Lions. Dentre os cargos no Lions,
tive o privilégio de atuar por cinco vezes como presidente, secretária, diretora social,
coordenadora de LCIF, presidente de divisão, assessora distrital.
Em 2014 fui eleita 2ª Vice Governadora, sendo que seria governadora em 2016. Porém, não
estava nos planos de Deus.
Meu esposo ficou doente com câncer no fígado, e é lógico, desisti de continuar a caminhada.
Ele foi morar com Jesus em 27 de setembro de 2015. E essa caminhada da governadoria era
um grande sonho dele, mas fiquei sem ânimo e não me manifestei mais sobre a caminhada.
Até que certa noite, sonhei com ele, mostrando uma estrada e dizendo que eu tinha que
continuar, chegar ao final da estrada.
No outro dia, logo de manhã, um Companheiro ligou, perguntando se eu não pensava que já
estava na hora de voltar.
Fiquei emocionada, pois lembrei do sonho. Falei com meus filhos, meus irmãos e os
companheiros e companheiras do meu clube, sendo que todos manifestaram apoio.
E aqui estou, firme, segurando nas mãos do Pai, acreditando que irei realizar o sonho do meu
amado marido.
São muitos os desafios, mas tenho FÉ, pois quando há união de forças as vitórias acontecem.
O Espírito Santo de Deus nos ilumina e nos conduz, nos fortalece e nos concede capacidade
para continuarmos servindo, com amor, humildade, respeito.
NÓS SERVIMOS. Fraterno Abraço.
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