
Lions no 
Mato Grosso

O Lions Clube em Tangará da Serra

Chegada do Lions 
ao Brasil

O Reconhecimento

Leo Clube

O primeiro Clube de 
Lions a se instalar no 
Estado de Mato Grosso, 
quando o Estado ain-
da não era divido, foi 
o Lions Clube Campo 
Grande, trazido pelo 
Leão Antonio Leite de 
Serra, da cidade de Cam-
pinas, São Paulo. Um ta-
belião cartorário que foi 
o principal articulador 
da vinda do Leonismo 
para Mato Grosso.

O Clube foi fundado 
em 29 de novembro de 
1954 e na época o Leão 
Nagib Assef Buainain foi 
o orientador dos primei-
ros Clubes no Estado de 
Mato Grosso, por se tra-
tar de um notável profis-
sional da área de repre-
sentação comercial de 
medicamentos, e viajava 

constantemente pelo Es-
tado.

O pioneiro Lions 
Clube Campo Grande, 
proporcionou a abertura 
de diversos outros clu-
bes de Lions no Estado, 
como Corumbá, Dou-
rados, Aquidauana e 
na capital do Estado o 
Lions Clube de Cuiabá, 
em 04 de dezembro de 
1955.

No Estado de Mato 
Grosso, a partir da fun-
dação do Lions Cuiabá 
em 1955, surgiram ou-
tros novos clubes, como 
o Lions de Cáceres, de 
Poconé, Guiratinga, Po-
xoréu, o Lions Cuiabá 
Norte em dezembro de 
1968, período em que 
Cuiabá comemorava 250 
anos de existência.

Foi a partir da che-
gada do Advogado Sad-
mar Aparecido Sarlo, 
vindo de Tupã-SP, que 
nasceu o Lions Clube 
de Tangará da Serra. 
Ele reuniu um grupo 
de amigos, na intenção 
de realizar o seu gran-
de desejo de fundar 
um Clube de Lions em 
Tangará da Serra.

Este grupo de ami-
gos era formado pelos 
senhores: João Batista 
Girotto, Étore Zôm-
pero Neto, Raimun-
do Tivoto Mascarello 
(in memoriam), Pedro 
Evangelista de Ávila, 
Reinaldo Bonzanini, 
Antelmo Venceslau 
Martinelli (in memo-
rian), Luís Carlos Do-
reto da Rocha, Ataíde 
Beloto, João Moratelli, 
Geraldo César Preto, 
Luís Carlos Artuzzi (in 
memorian) e Sadmar 

Sarlo Júnior, que reu-
niram-se por diversas 
vezes, em suas residên-
cias e resolveram então 
concretizar o sonho de 
Sadmar.

A solenidade que 
marcou a instalação do 
Lions Clube de Tanga-
rá da Serra, aconteceu 
no dia 26 de Agosto de 
1989, às 20:00 horas na 
Churrascaria La Carre-
ta, e contou com a par-
ticipação de inúmeras 
autoridades, entre elas, 
o Governador do Distri-
to L-19 CL Celso Apare-
cido Serafim da Silva, o 
Presidente da Região CL 
Antônio Leão de Frei-
tas Mendes, Presidente 
do Lions Clube Cuia-
bá Norte CL Milton de 
Brito (Clube padrinho 
do Lions Clube Tanga-
rá da Serra), Presidente 
do Lions Clube Cuia-
bá Leste CL Maurício 

Mello Menezes, Prefei-
to Municipal de Tan-
gará da Serra Manoel 
Ferreira de Andrade, 
Deputado Jaime Luiz 
Muraro, entre outros.

As principais reu-
niões oficiais do clu-
be foram realizadas 
na Câmara Municipal 
e uma das primeiras 
ações desenvolvidas 
pelo Lions foi a Cam-
panha da Visão. Em 
seguida foram realiza-
das as Campanhas de 
Detecção e Controle do 
Diabetes e Campanha 
do Quilo, estas campa-
nhas tornaram-se per-
manentes.

Sadmar foi o pri-
meiro Presidente do 
Lions e após seis me-
ses teve que retornar 
para São Paulo, assu-
mindo em seu lugar o 
CL Antelmo Martinel-
li. Sadmar certamente 
realizou mais que um 
sonho, ele deixou um 
grande legado para a 
comunidade tanga-
raense, o Lions Clube 
que está sempre entre 
os melhores Clubes do 
Distrito LB-4.

Dos fundadores, per-
manecem no Clube até 
hoje, João Batista Giro-
tto e Luís Carlos Dore-
to da Rocha, além da 
Companheira Leão que 
a época da Fundação não 
figurava como associa-
da, Terezinha Zômpero 
Martinelli, cônjuge de 
Antelmo Venceslau Mar-
tinelli.

O Lions Clube de Tan-
gará da Serra também 
teve sempre grande re-
presentatividade na go-
vernança do Distrito LB-
4, contando sempre com 
muitos dos associados 
de seu quadro auxilian-
do na Gestão do Distrito, 
ocupando importantes 
cargos nos gabinetes de 
governadores que ocupa-
ram cargos ao longo dos 
anos. Podemos destacar 
o nome do CL Giberto 
Avelino Dantas que criou 
um sistema de consórcio 
para arrecadação de re-
cursos em favor da LCIF, 
tornando o Distrito LB-4 
um grande contribuinte 
para a Fundação. Tam-
bém podemos destacar 
os nomes do Leão Valdir 
Zamparoni Andrade e 
Mauricio Ribas Trevisoli 
que assumiram o cargo 
de tesoureiro distrital no 
ano 2001 e 2010 respec-
tivamente e Evanir Tor-
mes e João Zanata que 
foram secretários distri-
tais nos mesmos perío-
dos.

O Leão Pedro Evan-
gelista de Ávila foi 
eleito no ano de 2001, 
Governador do Dis-
trito LB-4, sendo o 
primeiro tangaraense 
a assumir o honroso 
cargo pelo Lions Clube 
Tangará da Serra. Em 
2010 o associado do 
Lions Clube Tangará 
da Serra, Evanir Tor-
mes também foi eleito 
para governar o Distri-
to LB-4.

Em dezembro de 1951, 
Nivaldo Navarro da As-
sociação Internacional, 
estava em visita ao Lions 
Clube de Montevidéu, 
Uruguai com a missão de 
difundir o Leonismo na 
costa do Atlântico, por 
isso, conclamou os as-
sociados uruguaios para 
que se interessassem na 
fundação de um clube no 
Rio de Janeiro.

Na oportunidade, 
ocorreu uma feliz coin-
cidência. Encontrava-se 
naquela capital, um ilus-
tre brasileiro, Dr. Arman-
do Fajardo que partiu dali 
credenciado para a eleva-
da missão.

No Rio de Janeiro, ho-
mem de negócio e da alta 
sociedade, não teve difi-
culdades em arregimen-

tar cerca de 40 pessoas 
que com ele, em 16 de 
abril de 1952, em almo-
ço festivo nos salões do 
Jockey Clube Brasileiro, 
receberam o título e o dis-
tintivo de Leões.

De acordo com a deli-
beração da II Convenção 
Nacional de Lions Clube, 
em São Paulo no ano de 
1955, o dia 16 de abril é 
o “DIA DO LEONISMO 
NACIONAL”, porque 
nesta data se deu a fun-
dação do primeiro clube 
do Brasil, o do Rio de Ja-
neiro.

Os três primeiros clu-
bes fundados no Brasil 
foram: Rio de Janeiro, 
São Paulo e Salvador. 
Em Mato Grosso existem 
duas datas de chegada do 
Leonismo.

O mesmo homem 
público, que viu o 
Lions Clube Tangará da 
Serra nascer em 26 de 
agosto de 1989, na qua-
lidade de prefeito de 
Tangará da Serra, mais 
tarde, no ano de 1996, 
através de Lei 6800 de 
6 de julho daquele ano, 
reconheceu o trabalho 
da entidade e já como 
Deputado Estadual 
aprovou na Assembleia 
Legislativa do Estado 
de Mato Grosso, que 
fosse dado o nome de 
Avenida Lions Interna-
cional para importante 
trecho de uma via pú-
blica que liga a Aveni-
da Brasil ao anel viário 

e rodovia MT 358 até o 
córrego queima pé, saí-
da para Campo Novo 
do Parecis. Naquela 
época, essa avenida era 
parte e se chamava ro-
dovia MT 358. A Lei foi 
sancionada pelo Gover-
nador Dante Martins de 
Oliveira.

Mais recentemen-
te, no mês de junho, a 
Câmara Municipal, por 
iniciativa de todos os 
vereadores, aprovou e 
teve sancionada pelo 
Prefeito Municipal Fá-
bio Martins Junqueira, 
Lei que torna o dia 8 de 
outubro como Dia Mu-
nicipal do Serviço de 
Lions Clube.

O LEO Clube é um clu-
be de serviço e uma ativi-
dade oficial de Lions Clu-
be Internacional que tem 
como objetivo oferecer aos 
jovens de todo o mundo, 
de 12 a 30 anos, oportuni-
dades de desenvolvimento 
e contribuição, individual 
e coletiva, como membros 
responsáveis da comu-
nidade local, nacional e 
internacional e promover 
atividades de serviço entre 
os membros da comunida-
de para desenvolvimento 
de qualidades individuais.

O primeiro LEO Clu-
be foi fundado em 5 de 
dezembro de 1957 na 
Pennsylvania, EUA, atual-
mente está presente em 
140 países. O LEO Clube 
chegou ao Brasil em 28 de 
agosto de 1969 com a fun-
dação do LEO Clube Ma-
ceió - Lagoa em Alagoas. 

Com o passar dos anos, os 
jovens levaram à diretoria 
do Lions a proposta da 
fundação de um clube de 
jovens e em 28 de agosto 
de 1969 foi empossada 
a diretoria do primeiro 
LEO Clube do Brasil.

O associado do Lions 
Maceió que mais bata-
lhou para que isso fosse 
possível foi Paulo Lima, 
é considerado o patrono 
do Leoismo no Brasil. 
Em Mato-Grosso o pri-
meiro LEO Clube nas-
ceu em 26 de junho de 
1.990, onde os leões do 
município de Juína, num 
projeto audaz de progresso 
social, tiveram a coragem 
de criar o programa em 
sua comunidade, o qual 
continua ativo até os dias 
atuais, contribuindo para 
o crescimento daquele 
município. 
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