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Mais de 65% dos clubes receberam a visita do Governador
Levando ‘Luz para Novos Tempos’, o engenheiro eletricista cuiabano Eraldo da Silva Pereira, Governador do Dis-
trito Lions LB4 e sua esposa, CaL Emília, estão percorrendo os quatro cantos de Mato Grosso, em visita oficial aos 
clubes de Lions do Estado.
Por onde passam, Eraldo e Emília estão fortalecendo os laços de amizade, assim como estão conhecendo mais 
de perto os trabalhos desenvolvidos pelos associados e clubes de Mato Grosso. Desde que assumiram a função, 
mais de 30 clubes foram visitados, restando pouco menos de 15 para outubro e novembro, e somente um para 
dezembro. 
“Foram esforços grandes e vou terminar em novembro/dezembro, em razão de que outubro tivemos as comemo-
rações do Centenário e a Distrital em Sinop”.

LC Colíder LC Sorriso
Nessas visitas, CL Eraldo contou que está sendo uma experiência inesquecível e enriquecedora, assim como dife-
rente, mesmo conhecendo os projetos, clubes e companheiros há anos. “Uma experiência inesquecível, primeiro 
que o objetivo é estreitar os laços de relacionamento com os companheiros, conhecer a realidade de cada muni-
cípio e os trabalhos desenvolvidos pelos clubes, que conheço por relatos, mas visitar e sentir é diferente”, disse, 
ao destacar, por exemplo, a visita ao Centro de Oncologia em Sinop, construído pelo Lions Clube Sinop, e ainda 
a Casa de Apoio, entre outros daquele município e de outros visitados. “Além disso, todo o lugar que passo estão 
sendo inaugurados os obeliscos e vendo as campanhas diversas que os clubes realizam. Campanhas arrecadado-
ras de fundos diversos, trabalhos fantásticos que arrecadam grandes valores ao Hospital de Câncer de Barretos, 
ao Hospital de Câncer de Mato Grosso, ao Instituto Lions da Visão. Ações lindas”.

LC Sinop
Além de estreitar os laços de amizade e conhecer projetos, as visitas, segundo Pereira, são importantes para 
apresentação do planejamento estratégico de ações para este novo século do Lions – o LCI Adiante, com metas 
ousadas de atendimento de 200 milhões de pessoas ao ano até 2021. “Estamos falando sobre a reestruturação 
do Lions, a nova estrutura organizacional e também levando a mensagem do Centenário, incentivando todos os 
clubes a realizarem os desafios e deixarem um legado do centenário, além da mensagem do Presidente do Lions 
Clube International, Dr. Naresh Aggarwal”.
O LCI Adiante foi desenvolvido como um roteiro para os Leões planejarem, implementarem e alcançarem a visão 
para o futuro. Ele incluiu estratégias para expandir significativamente o serviço humanitário, especialmente na 
prestação de serviços nas áreas de diabetes e câncer pediátrico, além das áreas do meio ambiente, visão e alívio 
à fome. 
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