
Presidente Internacional
CL Naresh Aggarwal visitará o Brasil

Página 8

Órgão informativo oficial do Distrito LB-4 do DMLB

DISTRITO LB4

BOLETIM

INFORMATIVO E
d
iç

ã
o
 N

º 
0
4
 A

L
 2

0
1
7
/2

0
1
8

R
e
g
is

tr
o
 C

G
-D

M
L
B

/0
0
1

Lions Clube Tangará promove 
XIX Convenção Distrital

 A XIX Convenção Distrital e Conferência Leo 'A força do servir' contará com a presença do Orador Oficial PID CL Fabrício de 
Oliveira. Foto o casal PID Fabríco/CaL Amarilis, com o casal DG Eraldo/CaL Emília no Folac de Santo Domingo.      Página 3

Inauguração do Obelisco do Legado do Centenário na futura praça Lions 
Internacional - Cuiabá - Distrito LB4, ocorrido dia 4 de maio. Participaram do 
ato inaugural o PID Fabricio Oliveira, PID Whady Lacerda, DG Eraldo 
Pereira, PCC Maria Rosilene, PDG João Medeiros, PDG Regina Pereira, 
presidente de Divisão 1, CaL Tania Fraiberg e dirigentes de clube e 
associados, e representante do Município, Walter Arruda.



DISTRITO LB4 - Página 02

Gestão 2017/2018 apresenta 
saldo positivo

Com a realização da Convenção 
Distrital e a aproximação do encer-
ramento do nosso mandato, cabe 
uma reflexão sobre a gestão e as re-
alizações do Ano Leonístico 
2017/2018. Ano, este, da maior sig-
nificância, pela celebração do cen-
tenário de Lions Internacional.

A nossa mensagem de início da 
gestão registrada no Catálogo do 
Distrito remete ao desenvolvimento 
de competências e habilidades das 
pessoas, à inovação da prática do le-
onismo e ao companheirismo.

Isso tudo para garantir a susten-
tabilidade do distrito e a prestação 
do serviço desinteressado, traduzi-
dos no planejamento anual do 
Distrito na forma de metas estabele-
cidas pelo gabinete distrital.

Revendo os Planos de Ação, ob-
servamos que, grande parte das me-
tas já foi atingida, especialmente 
aquelas de comemorações do cen-
tenário e de serviços.  As metas de 
companheirismo estão sendo com-
pletadas nesta magnífica convenção, onde estão sendo vivenciados momentos me-
moráveis que, certamente, serão lembrados por todos nós durante muito tempo das 
nossas vidas.

As metas de desenvolvimento de lideranças, ampliadas durante o ano leonístico, 
estão sendo alcançadas com a realização dos Seminários de Desenvolvimento de 
Lideranças nas diversas divisões do distrito, faltando apenas dois já programados e 
com recursos assegurados: Divisão 9, que acontecerá no dia 26/05 em Nova Monte 
Verde, e Divisão 1, em Cuiabá, no dia 16/06. O sucesso desses Seminários depende 
da participação dos leões.

As metas de aumento de associados ainda nos trazem preocupações. 
Ampliamos o número de clubes do distrito de 45 para 47, com a fundação do LC 
Lucas do Rio Verde Centenário e a reativação do LC Água Boa, atingindo a meta de 
dois novos clubes. Ainda estamos trabalhando para a fundação de mais um clube na 
Divisão 1 e outro na Divisão 2. Se conseguirmos concretizar isso, superaremos essa 
meta.

O recrutamento de novos associados poderá ser atingido, tendo em vista o regis-
tro dos novos leões durante o ano, de mais de 140 até 15 de abril último. Portanto, 
restam 75 dias para atingirmos a meta de 160.

Todavia, reduzir a média de associados baixados continua sendo uma tarefa mui-
to difícil. Perdemos mais de 130 associados até 15 de abril deste ano de 2018. Nessa 
situação, o saldo líquido é praticamente nulo, muito distante de 80, conforme propos-
to para Lions Internacional.

Esse é o nosso desafio para o tempo que nos resta até 30/06/2018, quando se en-
cerra a atual gestão. Diante disso, conclamamos todos os companheiros e compa-
nheiras Leão e Leo a nos ajudarem nesse objetivo, recrutando voluntários a ingres-
sarem nos Lions Clubes. 

Mais uma vez renovamos nosso desejo de que Deus nos conceda muita luz e sa-
bedoria para aumentarmos a nossa capacidade de prestar serviços desinteressa-
dos à comunidade nestes novos tempos do movimento leonístico, que se iniciaram 
no segundo século de Lions internacional.

DG Eraldo da Silva Pereira / CaL Emília

DG CL Eraldo Pereira - CaL Emília
‘‘Luz para Novos Tempos’’
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CONVENÇÃO DISTRITAL

PID Fabrício Oliveira
  Orador Oficial

Este é o período das 
convenções distritais 
onde a família Leonística 
se reúne em busca do 
fortalecimento do movi- 
mento Leonístico, deba- 
tendo, trocando expe-
riências, aperfeiçoando o 
conhecimento e, acima 
de tudo, praticando o 
companheirismo pelo 
qual  se forma laços 
duradouros de amizade.

Mas uma convenção 
ainda proporciona aos 

Leões e seus cônjuges usufruírem de agradáveis momen-
tos, destacando-se a prática do turismo de evento possibili-
tando-lhes conhecer novos lugares e pessoas imbuídas do 
espírito de servir ao próximo e a sua comunidade, que muito 
bem faz a alma de todo ser humano, além de rever 
Companheiros e amigos de longas datas para uma boa 
prosa.

Além disso, é na convenção distrital que os delegados de 
cada Clube elegem os Vice-Governadores e o Governador 
de Distrito, podem alterar o Estatuto e Regimento distrital, 
propor moções e ter o privilégio de ouvir muitas experiênci-
as relatadas através dos Leões que se expressam no 
decorrer das plenárias. 

A convenção, sem dúvida, é o evento mais importante da 
gestão do governador de distrito que assegura ao governa-
dor, seu cônjuge e os organizadores da magnífica assem-
bleia, receberem os Leões, Domadoras, Leos, autoridades 
e convidados para celebrar o êxito de dez meses de 
trabalho árduo. E certamente o Governador Eraldo Pereira 
e sua esposa Emília estarão radiantes anfitrionando a 
convenção.

Portanto, estamos convictos dos momentos que vivenci-
aremos e ficarão gravados, indelevelmente, em nossas 
mentes em função da XIX Convenção do Distrito LB-4 em 
Tangará da Serra, MT, que Amariles e eu teremos o privilé-
gio de compartilhar com os convencionais essa oportunida-
de que o casal governador nos propicia a desfrutar o 
encantamento da Convenção. 

LC Tangará promove XIX Convenção Distrital

Maio e junho são meses no calendário leonístico programa-
dos para a realização das Convenções dos Distritos, Distrito 
Múltiplo e também a Convenção Internacional. 

Esses eventos são sempre muito aguardados. Nas 
Convenções é onde ocorre a escolha democrática dos futuros diri-
gentes, a aprovação dos relatórios de atividades e financeiro da 
gestão em curso, a aprovação de importantes moções, proposi-
ções e indicações.

Além de importantes resoluções que ajudam a construir a nos-
sa história, a Convenção Distrital é também um momento de con-
fraternização, do encontro e reencontro.

No Distrito LB-4, a XIX Convenção Distrital e Conferência Leo 
'A força do servir', acontecerá no município de Tangará da Serra 
nos dias 5 e 6 de maio, com uma programação recheada de sur-
presas, a começar pelo Sunset no Salto das Nuvens. “Será um 
momento inesquecível em um dos lugares mais lindos de 
Tangará da Serra – a cachoeira Salto das Nuvens”, destaca o co-
ordenador da Convenção, CL Renato Dummel. “Serão muitas as 
surpresas que estão sendo preparadas, começando com esse 
passeio ecológico, seguindo sábado a noite com um grandioso 
baile 'Luz para novos tempos', com a Banda Esquema 4 e tam-
bém no domingo”. 

PROGRAMAÇÃO - A programação inicia no dia 5 de maio (sá-
bado), às 10h, com a abertura da 4ª Reunião do Conselho 
Distrital, seguindo até às 11h30. No período da tarde, às 13h30, 
inicia a primeira plenária da XIX Convenção Distrital, seguindo 
até às 15h, horário programado para saída para o sunset no Salto 
das Nuvens. 

Ainda no sábado, porém no período noturno, está programa-
da a abertura solene de instalação da Convenção, na sede do 
Lions Clube Tangará da Serra, às 20h, oportunidade em que ha-
verá posse coletiva dos associados, reconhecimentos, homena-
gem ao Patrono da Convenção, CL Luiz Carlos Doreto da Rocha, 
e jantar/baile 'Luz para novos tempos'.

No domingo, 6 de maio, os trabalhos iniciarão às  8h30. Neste 
dia teremos a palestra do Orador Oficial PID CL Fabrício de 
Oliveira, com o tema 'A Força do Servir', assim como a eleição 

Fórum Internacional em Santo Domingo

com votação em cédula e urna dos dirigentes - 3º vice-
governador, CaL Maria Aparecida Vaz Andrade; 2º vice-
governador, CL Rogis Silva; 1º vice-governador, CaL Cláudia 
Celina; governador CL Ely Rodrigues, a indicação ao 1º vice-
presidente do CG DMLB, CL Ideraldo Pires da Costa; e ainda a 
indicação da PCC CaL Maria Rosilene Mestre Medeiros como 
candidata a Diretora Internacional da Área Constitucional III de 
LCI (América Latina e Caribe).

Fabíola Tormes – Assessora de Boletim

A FORÇA DO SERVIR
TANGARÁ DA SERRA-MT - 5 E 6/5/2018

DG CL ERALDO PEREIRA / CAL EMILIA

LB-4
XIX CONVENÇÃO DISTRITAL 



Desde o dia 4 de julho de 2017 o Distrito LB-4 está vivendo Novos 
Tempos, com a Luz do Conhecimento e do Servir. 

Comandado pelo engenheiro eletricista cuiabano, DG Eraldo da 
Silva Pereira, o Ano Leonístico no DLB-4 foi marcado por grandes reali-
zações, entre elas as comemorações do Centenário de Lions 
Internacional. “Ano da maior significância, pela celebração do 
Centenário de Lions Internacional”, garante Pereira. 

Além das ações e emocionantes comemorações relacionadas ao 
Centenário, outros importantes eventos foram sediados no DLB-4, pela 
ordem, a instalação do gabinete do Distrito LB4 e 1ª Reunião do 
Gabinete Distrital 2017/2018, nos dias 15 e 16 de julho, em Cuiabá; as 
2ª e 3ª Reunião do Conselho Distrital LB4 – AL 2017/2018, realizadas, 
respectivamente, em Sinop, no dia 18 de novembro de 2017, e 
Rondonópolis, no dia 24 de fevereiro deste ano; e agora, fechando a 
programação, a XIX Convenção Distrital e Conferência Leo 'A força do 

servir', que será realizada em Tangará da Serra nos dias 5 e 6 de maio. 
“Revendo os Planos de Ação, observamos que, grande parte das metas já foi atingida, especialmente aquelas de comemora-

ções do centenário e de serviços. As metas de companheirismo estão sendo completadas nesta magnífica convenção, onde estão 
sendo vivenciados momentos memoráveis que, certamente, serão lembrados por todos nós durante muito tempo das nossas vi-
das”.

Fabíola Tormes – Assessora de Boletim

DISTRITO LB-4
Ano Leonístico 2017/2018 foi marcado por 

grandes comemorações no DLB-4
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As comemorações do primeiro século de serviços de Lions Internacional foram comemoradas com muito entusiasmo pelos 
Leões do Distrito LB-4, especialmente com ações realizadas em outubro de 2017.

Envolvendo todos os Clubes de Serviço da associação instalados no estado e importantes autoridades leonísticas nacionais – 
Diretor Internacional José Geraldo Figueira (Brasília), presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LB Isaías Costa 
Dias (Goiânia) e Past Diretor Internacional, CL Zander Campos da Silva – a programação de outubro iniciou no dia 6, com sessão so-
lene na Assembleia Legislativa patrocinada pelo deputado Dilmar Dal Bosco para homenagear os Clubes do LB-4, além de compa-
nheiros e companheiras Leão que se destacaram pelo trabalho no Leonismo. 

No dia 7 de outubro de 2017 a programação seguiu com uma cerimônia solene realizada no Emília Buffet. Na oportunidade, singe-
las homenagens foram realizadas, em reconhecimento as pessoas, Leões e não Leões, que ajudam no desenvolvimento do 
Leonismo mato-grossense e Internacional, assim como foi reconhecido o esforço de empresas que estão sempre ajudando nas mais 
diversas áreas de atuação do leonismo no Distrito LB-4. Também foram homenageados Leões e não Leões indicados pelos Clubes pa-
ra receber a Comenda PDG Antonio Correa da Costa.

Já no dia 8 de outubro de 2017, data do Centenário do Lions, ocorreu a inauguração da ampliação da Casa de Apoio do Instituto 
Lions da Visão que funciona em Cuiabá desde 2010. Localizada na avenida historiador Rubens de Mendonça, a Casa de Apoio hos-
peda na capital pacientes do Instituto Lions de Visão oriundos de outras cidades mato-grossenses. 

Paralelos a esses eventos solenes foram realizadas as Olimpíadas Especiais de Lions, com uma proposta de capacitação e im-
plantação de um modelo de esporte inclusivo, chamado de "Esporte Unificado". As Olimpíadas foram realizadas no dia 6, com a eta-
pa de capacitação teórica e prática para professores e Leões, e no dia 7, com a disputa das modalidades esportivas. 

Fabíola Tormes – Assessora de Boletim

Celebração do Centenário foi 
um dos grandes destaques
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Desde 1917 Leões em todo o mundo vem servindo voluntariamente pelos menos fa-
vorecidos, proporcionando a preciosa dádiva da visão e alimentando famílias com difi-
culdades, com comida a mesa, oferecendo vacinas que salvam a vida de crianças e re-
constroem comunidades devastadas por catástrofes, levando ajuda aos mais vulnerá-
veis e esperança àqueles com dificuldades com prestação de serviços nas mais dife-
rentes áreas. 

No Distrito LB-4 são vários os projetos realizados, englobando as áreas de diabetes 
e câncer pediátrico, além das áreas do meio ambiente, visão e alívio à fome. 

Para se ter uma ideia, no Distrito Múltiplo LB são 1.619.525 pessoas atendidas, com 
o DLB-4 disparado na frente em atendimentos.

Do relatório de abril deste ano, o Distrito LB-4 soma 495.912 pessoas atendidas, de 
uma meta inicial de 196.052, ou seja, com quase 300 mil pessoas a mais assistidas pe-
los associados dos Lions Clube do Distrito. “Somos o menor Distrito do Múltiplo LB e 
com a maior superação meta de serviços, o que comprova o engajamento de todos os 
companheiros do Distrito LB-4 na proposta e no chamamento do Presidente 
Internacional no servir”, comemora DG Eraldo Pereira, ao agradecer todos os compa-
nheiros pela dedicação. “Como Governador, me sinto muito honrado em liderar o 
Distrito com esses números tão significativos”.

São 100 anos prestando serviços voluntários com muito amor e dedicação. E para 
honrar este século de serviços, que o LCI Adiante propôs metas ousadas de atendi-
mento de 200 milhões de pessoas ao ano até 2021, triplicando o impacto humanitário. 

O LCI Adiante é um roteiro para os Leões planejarem, implementarem e alcançarem 
a visão para o futuro. “O nosso serviço humanitário pode evoluir e o impacto aumentar 
com uma plataforma direcionada ao serviço. Os Leões continuarão a atender às neces-
sidades locais, como sempre fizeram, mais há novas necessidades nas comunidades e 
em todo o mundo. Continuaremos nossa rica tradição de serviço e, com base nela, atin-
giremos nossa meta de servir 200 milhões de pessoas por ano até 2021”.

Fabíola Tormes – Assessora de Boletim

SERVIÇOS
Quase 500 mil pessoas foram

atendidas no DLB-4 
neste Ano Leonístico

Cumprindo a missão de capacitar vo-
luntários para servir as comunidades, 
atender as necessidades humanas, fo-
mentar a paz e promover a compreen-
são mundial, o DLB-4 está realizando os 
Seminários de Desenvolvimento de 
Lideranças, com objetivo de alcançar a 
marca de 700 treinados, assim como rea-
lizou também, em dezembro de 2017, o 
curso 'Treine o Instrutor', promovido pela 
E s c o l a  d e  C a p a c i t a ç ã o  e 
Desenvolv imento de L ideranças 
Leonísticas do Distrito LB-4.

“As metas de desenvolvimento de lide-
ranças, ampliadas durante o ano leonís-
tico, estão sendo alcançadas com a rea-
l i z a ç ã o  d o s  S e m i n á r i o s  d e 
Desenvolvimento de Lideranças nas di-
versas divisões do distrito, faltando ape-
nas dois já programados e com recursos 
assegurados: Divisão 9, que acontecerá 
no dia 26/05 em Nova Monte Verde, e 
Divisão 1, em Cuiabá, no dia 16/06”, re-
lembra, ao reforçar que o sucesso des-
ses Seminários depende da participa-
ção dos leões.

Das metas de aumento de associados 
estão em andamento. “Ampliamos o nú-
mero de clubes do distrito de 45 para 47, 
com a fundação do LC Lucas do Rio 
Verde Centenário e a reativação do LC 
Água Boa, atingindo a meta de dois no-
vos clubes. Ainda estamos trabalhando 
para a fundação de mais um clube na 
Divisão 1 e outro na Divisão 2. Se conse-
guirmos concretizar isso, superaremos 
essa meta”.

Já o recrutamento de novos associa-
dos, segundo Pereira, poderá ser atingi-
do ou ultrapassado em Tangará da 
Serra, durante a XIX Convenção 
Distrital. Atualmente (dados até 15 de 
abril), o número de registro dos novos 
leões era de mais de 140. “Portanto, res-
tam 75 dias para atingirmos a meta de 
160. Esse é o nosso desafio para o tem-
po que nos resta até 30 de junho de 
2018, quando se encerra a atual gestão. 
Diante disso, conclamamos todos os 
companheiros e companheiras Leão e 
Leo a nos ajudarem nesse objetivo, re-
crutando voluntários a ingressarem nos 
Lions Clubes”. 

Capacitação de
 voluntários

 e aumento de 
associados 
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Associados de 26 Lions Clubes participam da 
3ª Reunião do Conselho Distrital 

LB4 – AL 2017/2018

O município de 
R o n d o n ó p o l i s 
recebeu nos dias 
24 e 25 de feve-
reiro, 174 asso- 
ciados de 26 Lions 
Clubes do Distrito 
LB-4, além de oito 
c o m p a n h e i r o s 
L e o s ,  p a r a  3 ª 
R e u n i ã o  d o 
Conselho Distrital 

LB4 – AL 2017/2018.
O evento leonístico foi marcado por muito conhecimento e 

companheirismo, e, especialmente, pela organização impecá-
vel dos associados dos Lions Clubes Rondonópolis, 
Rondonópolis São José Operário e Pedra Preta, responsáveis 
pela 3ª RCD.

Antes do início da RCD, na manhã do dia 24, houve uma 
reunião do gabinete Distrital onde foram tratadas ações 
administrativas do distrito. 

A reunião iniciou no sábado, com a primeira plenária, ocasião 
em que os presentes foram agraciados com três diferentes 
instruções, como parte do Seminário de Desenvolvimento 
Leonístico, sob a coordenação da PCC CaL Maria Rosilene 
Mestre Medeiros – GLT DLB4, além da aula inaugural com o 
Instrutor PDG CL Ricardo Komatsu, que demonstrou a 'Nova 
Estrutura de Lions Clube x Prêmio de Excelência de Clube'.

No seminário foram repassados as informações: 'O Centro 
Leonístico de Aprendizagem – LCA', com o instrutor CL Vinicius 
Caramori (LC Cuiabá Boa Esperança); 'A Importância do 
Movimento LEO no DLB4', com a CLEO Cristina Burato, 
Presidente do Distrito LEO LB4; e 'Evolução do Crescimento e 
da Expansão do DLB4 – Perspectivas Atuais e Futuras', pelo 
PDG CL Ideraldo Pires da Costa – Coordenador GMT DLB4.

Após a conclusão do Seminário o DG CL Eraldo Pereira 
reuniu-se com os presidentes de clubes para, com o apoio dos 
presidentes de divisão e assessores distritais, dar orientações 
sobre as ações administrativas que precedem a Convenção do 
Distrito e formas de reconhecimento. Nessa ocasião, o gover-
nador do distrito concedeu a palavra aos presidentes de clubes 
para manifestação de qualquer natureza.

O evento seguiu na noite de sábado, com a solenidade de 
instalação da 3ª Reunião do Conselho Distrital LB4 – AL 
2017/2018, com a presença de todos os associados e familia-
res, assim como do prefeito do Rondonópolis, José Carlos 
Junqueira de Araújo e do presidente da Câmara Municipal de 
Rondonópolis, vereador Rodrigo Lugli.

A solenidade foi marcada de muita emoção, com a homena-
gem especial a patronesse da reunião, CaL Jupia Oliveira 
Mestre, além da entrega de outras honrarias e premiação a 
aluna do 7º ano da Escola Odorico Leocádio da Rosa, de 
Rondonópolis, Nicole Fernandes Franco, vencedora do 
Concurso de Cartaz sobre a Paz de 2017-18 no Distrito LB-4 e 
segunda colocada no Distrito Múltiplo LB.

Encerrando a programação, no domingo, aconteceu a 
Palestra Magna – PDG CL Ricardo Komatsu, com o tema “Mais 
Leões, mais serviço” e também a entrega dos cheques para o 
CL Rogis (apoio para a III RCD) e CLEO Cristina (apoio para o 
Distrito LEO LB4).

O evento contou também com a presença do presidente do 
Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LB Isaías Costa 
Dias (Goiânia) e da CaL Maria do Carmo.

Companheiros, companheiras, saudações!

O Lions tem como objetivo apoiar quem 
m a i s  p r e c i s a  d e n t r o  d a s  s u a s 
comunidades e promover princípios de 
harmonia e cidadania entre as pessoas. 
Embora nem sempre a minha vida me 
tenha permitido participar nas atividades 
desenvolvidas, vejo-me nos princípios do 
movimento e, por isso, tento participar de 
tudo o que posso. A motivação advém da 
semelhança entre os valores, de serviço, 
que pautam a minha vida e que são a 
essência do leonismo. 

Múltiplos são os instrumentos com que 
o Lions Internacional nos aprovisiona para 
sustentar a grandeza do movimento. Em 
seus alicerces, dois são importantíssimos: 

o Código de Ética e os Propósitos. Seguir seus ensinamentos já é meio 
caminho andado. Outro instrumento preponderante é a nossa divisa NÓS 
SERVIMOS, através da qual contribuímos para a transformação da 
comunidade, elevando nosso estandarte ao mais elevado topo. 

Ressalte-se, ainda, o companheirismo, pois é dele a força propulsora para 
alcançar as metas a que se propõem os Lions Clubes. Ele é o sustentáculo que 
mantém acesa a chama do Leonísmo. 

Todos nós, Leões, temos o dever de contribuir para a manutenção, a 
continuidade e para o reforço do leonismo como agente ativo no serviço à 
comunidade, pois devemos tentar deixar o mundo um pouco melhor do que o 
encontramos. Embora a alma do leonismo esteja nos seus associados e nos 
clubes, compete aos dirigentes e seus auxiliares, serem um agente 
dinamizador e a locomotiva que puxa o grande comboio, que é o movimento. 

Estamos na caminhada para assumir a Presidência do CG DMLB no AL 
2019/2020, e nesta Convenção colocamos em apreciação nosso nome para o 
cargo de 1° VCC do CG DMLB AL 2018/2019.

Agradecemos e contamos com todos vocês!
CL Ideraldo Pires da Costa

Candidato a 1º VCC CG DMLB
AL 2018/2019

MENSAGEM DA 2ª VDG

Caríssimos Companheiros e 
Companheiras Leões, Domadoras, 
LEOs e filhotes que integram a nossa 
família leonística.

Com humildade estamos nos 
colocando mais uma vez a disposição 
o nosso nome para o cargo de 1ª Vice 
Governadora deste majestoso Distrito 
LB 04.

Sabemos quão importante será a 
nossa missão perante o Lions, por 
isso,  na busca incessante de 
conhecimentos leonísticos, estamos 
nos preparando para que ao chegar o 

momento de retribuir-lhes a confiança estejamos preparados não só em 
conhecimentos técnicos, mas principalmente com o psicológico, capaz de lutar 
conjuntamente pela paz e solidariedade entre os povos.

Queremos com isso mostrar o poder da nossa força através de ações 
concretas e de unidade dos leões na mesma missão e serviço nas áreas da 
visão, combate à fome, preservação do meio ambiente, combate ao câncer 
pediátrico e prevenção ao diabetes.

Vamos continuar a nossa luta, no fortalecimento  do nosso Distrito LB -4, 
para que cresçamos cada vez mais o nosso serviço voluntario, lembrando 
sempre do companheirismo e do nosso Código de Ética como fator 
preponderante das nossas ações.

Para tanto, peço seu voto de endosso Companheiros para consolidar meu 
nome para 1ª Vice Governadora nesta Convenção Distrital de Tangara da 
Serra –MT.

Por fim, na esperança em contar com vossos apoios na Missão de Servir 
desde já demonstro toda a minha gratidão e solidariedade.

Leonisticamente,

 CaL CLÁUDIA CELINA/CL LUIZ HENRIQUE
Candidata a 1ª Vice-Governadora do Distrito LB-4 AL 2017-2018
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AMAR PARA SERVIR

Caros Companheiros, 
Domadoras e LEOS do 
Distrito LB-4, estamos nos 
aproximando do final do 
AL 2017/2018, queremos 
aqui parabenizar o casal 
Governador Eraldo da 
Silva Pereira e Emília 
Pereira pelos relevantes 
serviços prestados ao 
Distrito LB-4. A Convenção 
é o  maior  evento do 
Distrito. Então vamos nos 
preparar  para  jun tos 
confratern izar,  t rocar 
ideias, aval iar,  tomar 
decisões importantes, 
assumir o compromisso 
das escolhas dos 1º, 2º e 

3º Vice-Governadores e Governador do Distrito LB-4, enfim, fazermos a festa, 
a qual esperamos o ano inteiro, e assim, usufruirmos das maravilhas que a 
cidade de Tangará da Serra vai nos oferecer durante a Convenção. Queremos 
agradecer o apoio que tivemos de todos os CCLL, DDMM e LEOS, durante o 
período que servimos como 1º Vice-Governador. Peço a todos para que 
possam continuar acreditando e confiando no nosso trabalho, depositando a 
sua confiança para servirmos melhor. Como candidato a Governador deste 
grandioso Distrito, reafirmamos nossa consciência pelas responsabilidades e 
compromissos que juntos haveremos de assumir em prol do crescimento e 
fortalecimento do Leonísmo. Com o Lema AMAR PARA SERVIR, pretendemos 
incentivar nossos associados a proporem novas ideias e maneiras para se 
construir uma sociedade melhor. Desejamos passar o entusiasmo que 
estamos sentindo com a responsabilidade de dirigir nosso Distrito. Estamos 
vivendo apaixonadamente a missão que nos foi confiada para o 
desenvolvimento de nossos clubes e associados.

Contamos com vocês!                                                         
Vamos dedicar ao conhecimento leonístico, só assim poderemos AMAR 

PARA SERVIR!

 CL Ely Rodrigues e Roselaine M. Aguiar Rodrigues
Candidato a  Governador do Distrito LB-4 AL 2017-2018

Mensagem

A vida é feita de sonhos que nem 
sempre se realizam. 

Muitas vezes iniciamos uma trajetória a 
dois, vislumbrando um horizonte que 
jamais será alcançado, pois nesse 
decorrer surgem obstáculos, também 
nunca imaginados.

 É preciso parar. Sentir a dor em toda 
sua profundidade, reaprender a viver e 
caminhar só pela estrada. 

Aos poucos, sob o poder da fé e da 
oração, as forças vão sendo recobradas, e 
de repente o brilho do horizonte vai  
ressurgindo e a esperança de vir a alcançá-
lo...renascendo.

No entanto, há necessidade que haja 
união, apoio, companheirismo, a fim de 
que o sonho dantes interrompido, possa a 

vir se tornar realidade, até mesmo por ser um anseio daquele que se foi,  
daquele que soltou nossa mão e seguiu por uma nova estrada,  mas que se faz 
tão presente, em cada planejamento.

Por isso, com humildade e respeito, me disponho à candidatura de 3ª Vice 
Governadora do Distrito LB-4, e espero poder contar com o SIM de cada 
Companheiro e Companheira do nosso valoroso Distrito.

Rogando ao Criador que derrame suas bênçãos sobre esta decisão que ao 
realizar-se, será para Sua honra e glória. 

CaL. Maria Aparecida Vaz Andrade
Candidata a 3ª Vice Governadora 

DLB - 4 AL 2018/2019

MENSAGEM  CANDIDATA  A  DIRETORA INTERNACIONAL  - ÁREA III

A vida sempre nos pega de 
surpresa. Lá no passado, pensei em 
um dia candidatar-me a diretoria 
internacional. Passou-se mais de 
uma década, mudei de pensamento. 
Agora, á pouco mais de 20 dias fui 
c o n v i d a d a  a   p e n s a r  n a 
possib i l idade de avançar  no 
esquecido projeto. Lembrei-me de 
diversas situações em que o 
inesquecível PIP CL Augustin Soliva  
ao encontrar-me dizia:  “eu atrás de 

um diamante bruto me deparo com um diamante lapidado em minha frente”; 
Naquela época sentia que ainda não seria naquele tempo, pois estava no auge 
de minha vida profissional. E me lembro bem que o também inesquecível PIP 
CL João Sobral certa vez me disse: “Rosilene tudo acontece no tempo e na 
hora certa. Alguns leões falham, pois não respeitam o tempo, inclusive o tempo 
da vida profissional e da maturidade”. Então, diante do conhecimento e filosofia 
de vida desses dois ilustres líderes brasileiros que tive o grande prazer de 
conhecer e conviver leonisticamente, afirmo que retomei meu projeto e o 
desejo de servir o leonismo em um cenário mais abrangente. Entendo que o 
leonismo brasileiro necessita de fortalecer-se cada vez mais visando a sua 
chegada á presidência internacional. Nossa associação tem clamado pelo 
ingresso de mulheres e da família no movimento  leonístico. Em nosso distrito 
já somos maioria. A aprovação de uma diretora internacional representando a 
área 3 constitui-se com certeza em maior estímulo a esse ingresso, assim 
como da família. Conto com o apoio do nosso DLB4 para o endosso dessa 
indicação, e assim poder seguir na caminhada rumo ao nosso múltiplo e ao 
FOLAC em Rosário – Argentina, em janeiro de 2019. Quero citar o pensador 
Jean de La Fontaine que profetizou que “ toda força será fraca, se não for 
unida”. Quando as pessoas e líderes se unem para um objetivo, constatam que 
podem atingir outros que também dependem de união. Então quero ser o 
elemento que se une a outros líderes para promover a paz e harmonia  e 
fortalecer o leonismo brasileiro rumo diretoria internacional e ajudar nosso 
candidato brasileiro a chegar a  presidência internacional. 

PCC CaL Maria Rosilene Mestre Medeiros
Candidata a Diretora Internacional da Área Constitucional III de LCI 

(América Latina e Caribe)

Prezados Companheiros, Companheiras, Domadoras, LEO's e filhotes

O Distrito LB-4 se prepara para 
a XIX Convenção Distrital em 
Tangará da Serra. É hora de 
contabilizar vitórias, refletir sobre 
os obstáculos e principalmente 
celebrar a amizade e o compa-
nheirismo. Nossa Convenção é a 
transição para os novos tempos. 
Somos atores e testemunhas 
d e s s a  p a s s a g e m  a o  n o v o 
centenário de Lions Clubes 
Internacional. A representativida-
de paradoxal do nosso símbolo: o 

exemplo buscado no passado meritório, para vislumbrar um futuro otimista; a 
nossa história, nossos propósitos e nosso código de ética nos legitima a 
trabalhar por nossas comunidades e pelas causas humanitárias, conclamando 
novos parceiros, novos clubes e novos associados para servir cada vez mais.

O momento é de agradecer todos aqueles que trabalharam por essas 
conquistas, na pessoa dos nossos mais dignos dirigentes do nosso Distrito que 
ocuparam as funções de Governadores, Presidentes de Conselhos e Diretores 
Internacionais. Agradecer e parabenizar nossos dirigentes internacionais e 
cada Companheiro que no clube fez a diferença para a sua comunidade.

Aproveito para parabenizar o nosso DG Eraldo e CaL Emília pela condução 
do nosso Distrito LB-4 no ano de celebração do Centenário e agradecer a 
confiança depositada em nosso trabalho. Desejar aos Companheiros Ely e 
Roselaine sucessos na condução do Distrito LB-4; aos Companheiros Cláudia 
Celina e Luiz Henrique uma preparação de gabinete pautada na dedicação e 
entusiasmo contagiante com que sempre nos brindaram e mais uma vez 
agradecer nossas lideranças e Companheiros que demonstram confiança em 
nosso trabalho, carinho e apreço em todas as ocasiões na qual nos reunimos 
ou nos encontramos. Espero honrar essa confiança e manter nosso 
compromisso na continuidade da condução do Distrito LB-4 nos anos que se 
seguem. Contamos com sua incansável ajuda e incentivo. Nós servimos.

Muito obrigado.
CL Rogis Silva – CaL Luciene

Candidato a 2º Vice-Governador do Distrito LB-4 AL 2017-2018.
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Presidente Internacional
CL Naresh Aggarwal visitará o Brasil

O governador do LB-4, CL Eraldo Pereira e sua esposa Emília re-
cepcionarão o Presidente Internacional, em Salvador

O Presidente Internacional da Associação 
Internacional de Lions Clubes, CL Naresh 
Aggarwal e sua esposa Navita, visitarão oficial-
mente o Brasil, de 12 a 16 de maio, na cidade de 
Salvador-BA, onde teremos como anfitrião o 
Distrito LA-2, sob a liderança do Governador 
Roque Souto e coordenado operacionalmente 
pela PDG CaL Marília Linheiro, do Lions Clube 
Salvador Centro, além de sua equipe.

Durante a visita, o Presidente Naresh quer 
se reunir com todos os Líderes Leonísticos e 
Leões para uma avaliação, de tudo que foi exe-
cutado e o que haveremos de realizar pelo futu-
ro de nossa Associação. “Essa será uma oportu-

nidade única de revermos nosso presidente internacional no exercício do 
cargo, além de desfrutarmos de vários momentos na companhia de nosso 
líder maior”, garante o Presidente do Conselho de Governadores do 
Distrito Múltiplo LA 2017-2018, CL José Bonifácio da Cunha Nogueira, ao 
destacar que a programação está sendo finalizada, porém que já estão pre-
vistos um encontro com o Presidente Naresh no dia 14 de maio, a partir 
das 15h e a noite, a partir das 20h do mesmo dia, será realizado um 
Banquete em homenagem ao casal presidente. 

O Distrito LB-4 confirmou a participação na visita oficial do Presidente 
Internacional da Associação Internacional de Lions Clubes, CL Naresh 
Aggarwal. O governador Eraldo Pereira e sua esposa Emília seguirão para 
Salvador no dia 12 de maio para recepcionar o IP. “Participaremos do en-
contro com os DGs  e o banquete no dia 14 de maio”, destaca Pereira. 

CALDAS NOVAS
LB-4 participará da XX Convenção do 
Conselho de Governadores do DMLB

Dirigentes do Distrito LB-4 participarão nos próximos dias 17, 18 e 19 
de maio da 3ª Reunião e XX Convenção do Conselho de Governadores do 
Distrito Múltiplo LB e Seminário para vice-governadores e Lideranças - AL 
2017/2018. O evento acontecerá em Caldas Novas-GO.

Liderados pelo Governador do Distrito, DG Eraldo Pereira, os repre-
sentantes participarão de uma extensa programação, iniciando na quinta-
feira, dia 17, com a reunião do Comitê de Honra do DMLB, no período no-
turno.

Na sexta-feira, 18, a programação segue durante todo o dia com a 3ª  
Reunião do Conselho de Governadores do DMLB, que contará com diver-
sas palestras, entre elas a 'Memória de Resoluções do Conselho de 
Governadores do DMLB, com a PCC CaL Maria Rosilene Mestre 
Medeiros.

Neste mesmo dia está programado também o Seminário dos vice-
governadores e Lideranças, no período vespertino. A noite ocorrerá a 
Sessão Solene de instalação da 3ª Reunião e XX Convenção do Conselho 
de Governadores do DMLB AL 2017/2018.

No sábado, 19, a programação segue com plenária e abertura da XX 
Convenção do Conselho de Governadores do DMLB, oportunidade em 
que serão apresentados e votados os candidatos para o Ano Leonístico 
2018/2019, sendo eles: Presidente do CG do DMLB AL 2018/2019 – PDG 
CL Adilson de Lízio; 1º Vice-Presidente - CL Ideraldo Pires da Costa (DLB-
4); 2º Vice-Presidente - CaL Dalva Ivone Chapin Nobre de Azevedo (DLB-
1); e 5º Integrante do DMLB (DLB-2). 

O DLB4 pretende indicar a PCC CaL Maria Rosilene Mestre Medeiros 
para  ser endossada como candidata a Diretora Internacional da Área 
Constitucional III de LCI (América Latina e Caribe) e conta com a participa-
ção, apoio e voto dos delegados de clubes nesta Convenção.

A programação encerra com jantar de confraternização.

Mais de 500 associados participaram do 
Seminário de Desenvolvimento de Lideranças

Associados dos Lions Clubes de Campo Novo do 
Parecis, Juara Centenário, Juína, Tangará da Serra e 
Sapezal (Divisão 2);  Quatro Marcos, Cáceres, Cáceres 
Portal do Pantanal e Mirassol D'Oeste (Divisão 5); Água 
Boa, Campinápolis Centenário, Canarana e Nova 
Xavantina (Divisão 4) participaram em março e abril do 
Seminário de Desenvolvimento de Lideranças e 
Atualização de Conhecimentos Leonísticos

Somados a Sinop, no dia 18 de novembro de 2017, e 
Rondonópolis, no dia 24 de fevereiro deste ano, 
oportunidade em que foram realizadas a 2ª e 3ª Reunião 
do Conselho Dis t r i ta l  LB4 – AL 2017/2018, 
respectivamente, são 528 participantes. “Faltam ainda 
os associados das Divisões 9 e 1, pois a nossa meta são 
700 companheiros treinados”, afirma a coordenadora de 
GLT de Distrito LB-4, PCC CaL Maria Rosilene Mestre 
Medeiros, responsável pela condução dos seminários, 
ao lado do Governador do Distrito LB-4, DG CL Eraldo 
Pereira. 

“Nosso objetivo é disseminar conhecimentos 
relacionados a gestão e a sustentabilidade do nosso 
movimento”, complementa Pereira, ao destacar que os 
trabalhos fazem parte de um planejamento arrojado de 
realizar os Seminários de Desenvolvimento de 
Lideranças nas diversas divisões do DLB4 “devido a 
minha atuação há mais 20 anos como preparador de 
líderes do Distrito Múltiplo LB. Fato esse que foi 
imperativo para estabelecer as atividades de 
Desenvolvimento de Lideranças no Plano de Ação deste 
AL 2017/2018 alinhadas com o lema “Luz para Novos 
Tempos”, que significa a disseminação do conhecimento 
transformado em sabedoria para o fortalecimento do 
leonismo mato-grossense”.

Na Divisão 9 - Nova Monte Verde, o Seminário será 
realizado no dia 26 de maio e em 16 de junho será na 
Divisão 1, em Cuiabá. 

Fabíola Tormes – Assessora de Boletim


