VOCÊ SÁBIA.

“VOCÊ SABIA”
A primeira Governadora do mundo foi LOUISE COLOMBANI (06.05.1922) do LC Bastia Kalliste, da
cidade de Bastia, França, Distrito 103-CC, Governadora no AL 1991-1992.
No Brasil não houve a primeira governadora mas sim as quatro primeiras Governadoras no
AL 1995/1996:
CªL MARIA SELENEH S. MOREIRA PIRES - Distrito L/ 2 - Salvador/BA
CªL TEREZA COSTA E SILVA -Distrito L/ 3 - Rio de Janeiro/RJ
CªL MARIA LETÍCIA BARROS GONÇALVES - Distrito L/ 5 - Campinas/SP
CªL WILMA BARROS BARRETO Distrito L/ 14 - Aracaju/SE
A primeira Governadora na América do Sul foi MIREYAM. DE NOGUERA, LC Lambare, Distrito M,
Paraguai, Governadora no AL 1993 / 1994.
No período de 1995/1996 – 2005/2006, 37 Companheiras –Leão foram Governadoras de Distrito
no Brasil.
A primeira Diretora Internacional foi NILOFER BAKHTIAR, de Rawalpindi, Paquistão, no AL
1999/2000.
A primeira Presidente do Conselho de Governadores no Mundo foi JUDY GRANT,do Canadá,
Distrito A-5, no AL 1993/1994.
A primeira Presidente do Conselho de Governadores no Brasil foi
MARIA ROSILENE MESTRE MEDEIROS , do Distrito LB-2, AL 2003 / 2004
A designação " Companheira – Leão " foi aprovada durante a 36ª Convenção Nacional realizada
em 1989, em Belo Horizonte, quando houve um plebiscito para a escolha do nome da associada do
Lions, ganhando a designação "Companheira- Leão".
Na 38ª Convenção, em Porto Alegre, foi ratificada a escolha que passou a vigorar desde então.
O mês da Domadora é celebrado em Setembro. Aprovado na 8ª Convenção Nacional
realizada em Porto Alegre , moção proposta pelo LC São Paulo – Indianópolis com emenda
do LC Campos /RJ
Posteriormente, por decisão do Conselho Nacional de Governadores do Distrito Múltiplo L 1997/1998 passou a ser denominado" Mês da Domadora e da Mulher no Leonismo ".
A designação" Domadora " foi a expressão criada por Armando Fajardo em maio de1952, logo
após a fundação do Leonismo, ,para substituir a expressão Leona,em uso nos Clubes de idioma
espanhol.
Sobre esta expressão são transcritas as palavras de Branca Fajardo, Domadora de Armando
Fajardo, publicadas no livro Uma História do Leonismo no Brasil :
"Uma noite aqui em casa, em uma das muitas e habituais reuniões de Armando e Nivaldo, discutiase a tradução para o português de inúmeras palavras e interpretações usadas no Leonismo, e que
traduzidas do inglês para o espanhol não tinham o mesmo significado e representavam fatos ou
coisas que não correspondiam aos usos e costumes brasileiros .Assim foi com a lavra LEONA,,de
uso nos países de língua espanhola para significar a esposa do leão, que não foi aceita por não ser
uma expressão que caracterizasse o seu papel. Surgiu então, dada por Armando, a expressão
DOMADORA, não como aquela que doma,mas,sim aquela que junto como Leão realiza e participa
de uma atividade. Tal expressão traduzia melhor a participação permanente do casal em qualquer
atividade,costume consagrado no Brasil ."
O primeiro Lions Clube constituído apenas por mulheres foi fundado em 25 de setembro de1989;
Lions Clube de Juiz de Fora – Novo Horizonte / MG. habitual. Por favor, volte a visitar-nos em outro
momento. Obrigado pelo seu interesse!
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