
PLANTÃO DE
NOTÍCIAS DO LB4

11 DE AGOSTO DE 2017 VOL.

Governador do Distrito inicia as vistas aos clubes do DLB4

O DG CL Eraldo da Silva Pereira e a sua CaL Emília iniciaram as vistas aos Clubes do Distrito no 
início deste mês para levar a mensagem do presidente internacional Naresh Aggarwal, sustentada no 
seu Lema: Nós Servimos. Apresentou o planejamento para o novo século do leonismo denominado LCI 
Adiante destacando a meta de Lions Internacional de triplicar o impacto em todo o mundo com a melhoria 
da vida de, pelo menos, 200 milhões de pessoas por ano até 2020-2021.
Nas visitas o DG Eraldo também ressaltou o seu lema: Luz para Novos Tempos e apresentou as metas 
distritais para o AL 2017/2018 nas seguintes áreas: desenvolvimento da liderança, fidelização e aumento 
de associados, celebração do centenário, prestação de serviço, e avivamento do companheirismo.
Outros importantes assuntos estão sendo tratados nas reuniões tais como: ações de desafio do centenário, 
projetos de legado do centenário, LCIF, dentre outros.
As visitas iniciaram no dia 04, em Campinápolis, quando fez a entrega da carta constitutiva do novo clube 
e deu posse a mais 4 novos associados numa reunião festiva realizada na sede do clube seguida de 
jantar comemorativo.
No dia 05 foi recebido pelos companheiros do clube de Canarana em frente ao novo obelisco inaugurado 
naquela ocasião. O Governador foi agraciado com um decreto municipal declarando hospede oficial.
Em seguida participou de uma reunião festiva seguida de um saboroso almoço.

LC Campinápolis Centenário LC Canarana
Na tarde desse mesmo dia ocorreu uma reunião de reativação do clube de Agua Boa cuja documentação 
já foi encaminhada para Lions Internacional.
No dia 06 foi a vez do clube de Nova Xavantina que preparou uma agradável reunião em sua sede para 
a recepção do governador, houve posse de 2 novos associados, destacada por momentos de grande 
emoção, sendo finalizada com um apetitoso almoço com a presença do prefeito municipal.

LC Nova Xavantina LC Cuiabá Cidade Verde Centenário
Já no dia 09, em Cuiabá, o governador e sua CaL Emilia foram recebidos no Lions Clube Cuiabá Cidade 
Verde Centenário numa agradável reunião festiva encerrada com delicioso jantar.
Em todas as visitas o DG Eraldo fez reunião administrativa para passar orientações aos associados sobre 
as inovações promovidas por Lions Interacional para os novos tempos que se iniciam a partir do seu 
centenário.


