
Escola de Lideranças Leonísticas do 
LB-4 forma 25 novos instrutores  

Fundação do LC Lucas do Rio Verde 
Centenário foi marco do primeiro semestre
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Distrito LB-4 foi destaque no
 Fórum Internacional

O reconhecimento foi por ser o  único distrito da Área III (34 países da América Latina e Caribe) com saldo positivo no primeiro 
semestre do AL 2017/2018.                                                                                                                                              Página 3
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DG CL Eraldo Pereira - CaL Emília
‘‘Luz para Novos Tempos’’

Os desafios do 2º semestre do AL 2017/2018

O segundo semes-
tre do AL 2017/2018 se-
rá dedicado a duas 
ações fundamentais 
para o DLB4: a amplia-
ção do quadro de asso-
ciados e o desenvolvi-
mento da liderança, ati-
vidades essas que só 
serão possíveis por-
que já foram realiza-
das as visitas oficiais 
aos clubes do Distrito.  

A gestão do distrito 
tem sido gratificante, 
pois as metas estabe-
lecidas para o primeiro 
semestre foram cum-
pridas e foi feita uma 
grande celebração do 
centenário. 

Nesse período, o distrito apresentou aumento de associados, totalizando 109 no-
vos associados em 31/12/17. Porém, no final do ano, verificou-se uma acentuada bai-
xa de 100 leões, resultando, ao final de 2017, um crescimento líquido de apenas no-
ve associados. 

Quanto à participação no 47° FOLAC 2018 de Santo Domingo, República 
Dominicana, destaca-se que o evento foi muito importante para conhecer as novida-
des do leonismo e revigorar o sentimento de companheirismo com os leões de naci-
onalidades distintas. 

Foi muito honroso ser reconhecido publicamente como o único distrito da área 
constitucional 3 (34 países da América Latina e Caribe) que apresentou saldo positi-
vo de associados no primeiro semestre do AL 2017/2018.

Contudo, essa situação corre o risco de se reverter caso os leões do DLB4 dei-
xem de convidar novos voluntários para o engajamento no leonismo e, principalmen-
te, permitam a evasão dos companheiros dos clubes.  

Em janeiro deste ano de 2018, apesar do ingresso de dois novos leões, verifica-
ram-se mais baixas de associados, o que prejudicou o ganho líquido do ano passa-
do, anteriormente mencionado.

A partir de agora convido todos os leões para uma jornada em busca de novos as-
sociados. Para isso, é preciso convidar pessoas, com aptidão ao serviço desinteres-
sado, para conhecer o Movimento Leonístico e capacitar essas pessoas a participa-
rem dos Lions Clubes.

Mais importante ainda é manter os clubes com uma programação contínua de 
prestação de serviços, estimulando o empenho de todos os associados, e também 
fortalecer o espírito do companheirismo entre todos os leões. Isso é facilitado com a 
excelência na gestão, eliminação dos conflitos e fortalecimento da motivação.  

De agora em diante será dada ênfase à capacitação dos associados, com os 
Seminários de Desenvolvimento de Liderança para ampliação dos conhecimentos 
leonísticos que serão realizados nas diversas divisões do DLB4, sob o patrocínio do 
distrito. Espero expressiva participação dos leões!

Encerro esta mensagem desejando luz e sabedoria para unirmos nossos esfor-
ços com muita energia para expandir e crescer o leonismo mato-grossense, de for-
ma a ampliar, cada vez mais, a prestação dos serviços à comunidade no segundo sé-
culo de Lions Clubes.

DG Eraldo da Silva Pereira / CaL Emília

MENSAGEM DO GOVERNADOR



Casal governador e PID participam de 
Fórum Internacional
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O casal governador CL Eraldo e CaL Emília Pereira 
e o PID Whady Lacerda representaram o Distrito LB-4 
no 47ª  Fórum Leonístico da América Latina e Caribe 
(Folac). O evento realizado em Santo Domingo, 
Republica Dominicana, entre os dias 17 e 21 de janei-
ro contou com a presença do Presidente Internacional 
Naresh Aggarwal.

“O evento mais importante do Fórum foi a reunião 
do IP Naresh Aggarwal com os governadores de distri-
tos. Ele destacou o fato dos Clubes do mundo todo atin-
girem a quantidade de 200 milhões de atividades das 
Ações de Desafio do Centenário (superando a meta 
de 100 milhões estabelecida para junho 2018)”, relata 
o DG Eraldo Pereira.

O governador conta ainda que o IP Naresh comen-
tou o Lema adotado por ele e pelos dois futuros IPs: 
Nós Servimos. E ainda ressaltou a importância da 
Força do Nós do Poder da Ação e do Poder do Serviço.

Os Diretores Internacionais no exercício das fun-
ções, Luiz Figueira e Nicolás Jara, também participa-
ram do Fórum, bem como 18 Ex-Diretores Internacionais da Área III. "Esse total de 20 participantes proporciona uma excelente re-
presentação para a área", comenta o PID Whady Lacerda..

Decisões - Durante reunião realizada no Fórum, por ampla maioria  dos votos, os Diretores e Ex-Diretores Internacionais apro-
varam o apoio ao candidato a Terceira Vice-Presidência Internacional para PID Brian Sheehan, da Área I, EUA, a ser eleito na con-
venção internacional de 2018 em Las Vegas, EUA.

Também foi deferido o apoio ao candidato a Terceiro Vice-Presidente Internacional em representação da Área III para o PID 
Fabrício Oliveira, Distrito Múltiplo LA, Brasil, para ser considerado pelos dirigentes internacionais nos próximos três anos, e por fim 
o apoio ao candidato a Diretor Internacional em representação da Área III para o PDG Rodolfo Espinal, Distrito Múltiplo R, 
República Dominicana, para ser eleito Diretor Internacional 2018-2020 na Convenção Internacional de 2018 em Las Vegas, EUA. 

Aline Coelho - Assessora de Boletim

Fórum Internacional em Santo Domingo

O Distrito LB-4 foi destaque durante o 47ª  Fórum Leonístico 
da América Latina e Caribe (Folac) realizado em Santo Domingo, 
Republica Dominicana, 17 e 21 de janeiro. O reconhecimento foi 
por ser o  único distrito da Área III (34 países da América Latina e 
Caribe) com saldo positivo no primeiro semestre do AL 
2017/2018.

Quem fala sobre o prestígio do LB4-4 no Fórum é o DG Eraldo 
Pereira. Ele conta que o  Presidente Internacional Naresh 
Aggarwal parabenizou a área III pela capacidade de prestação de 
serviços.

“O IP ressaltou a redução significativa de associados em todos 
os países da área III e sensibilizou os governadores sobre a im-
portância do aumento de associados, solicitando o comprometi-
mento de todos com o aumento líquido do quadro associativo”, 
lembra Eraldo Pereira.

Ainda como resultado do encontro, foi afiançada a participa-
ção do candidato endossado para 3º vice presidente internacional 
PID CL Fabrício Oliveira na Convenção do LB-4. O CL será o ora-
dor oficial do encontro  a ser realizada em maio em Tangará

Aumento - O DLB-4 contou com um aumento do  quadro. 
Entre as colaborações para o crescimento do número de associa-
dos foi a reativação do LC Água Boa com 16 associados e a fun-
dação do LC Lucas do Rio Verde Centenário com 25 associados. 
“O DLB4 contou com um aumento líquido de 9 associados do qua-
dro social. Entraram 109 associados e saíram 100”.

Aline Coelho - Assessora de Boletim

LB-4 foi destaque no FOLAC



 Vinte e cinco asso-
ciados do Lions e Leo 
Clube do Distrito LB-4 
(que compreende o 
E s t a d o  d e  M a t o 
Grosso) participaram 
nos dias 8, 9 e 10 de 
dezembro do curso 
'Treine o Instrutor', pro-
movido pela Escola de 
Capacitação e Desen 
volvimento de Lideran 
ças Leonísticas do 
Distrito LB-4. 

Conduzido pela co-
ordenadora de GLT de 
Distrito LB-4, PCC 
CaL Maria Rosilene 
Mestre Medeiros e pe-
lo  Governador  do 
Distrito LB-4, DG CL 
Eraldo Pereira, o trei-
namento teve como 
objetivo a formação 
de instrutores que pos-
sam trabalhar como 
multiplicadores do co-
nhecimento. “Tem a finalidade de disseminar conhecimentos re-
lacionados a gestão, sustentabilidade do nosso movimento e 
para que a gente possa empoderar os leões a servir mais, com 
qualidade, e oferecer mais serviços a essas comunidades, atin-
gindo a meta estabelecida por Lions Internacional, de realizar-
mos 200 milhões de atendimentos por ano, até 2020”, explica a 
responsável pela atividade, PCC CaL Maria Rosilene. “E nós en-
tendemos que a forma de retenção de associados, de fortaleci-
mento do nosso movimento, é através do conhecimento”, com-
pletou CL Eraldo Pereira.

Os participantes, segundo Pereira, foram escolhidos pelo 
perfil de liderança, como potenciais multiplicadores do saber. “E 
tivemos a felicidade de confirmar isso durante o evento, for-
mando 25 novos treinadores, chamados também de prepara-
dores de líderes, que terão a oportunidade de fazer instruções, 
promover seminários, dar cursos sobre os conhecimentos leo-
nísticos. Com certeza terão como resultado, como todo instru-
tor, o seu crescimento pessoal, melhorando sua vida profissio-
nal e pessoal, com conhecimentos distintos, que são aplicados 
tanto no meio leonístico, como fora dele”, afirmou o 
Governador. 

“Esperamos que, de fato, o conhecimento seja a mola que 
vai propulsionar o maior conhecimento da nossa associação e 
que eles, com a motivação que saem daqui, que cheguem em 
seus clubes e façam um plano de instruções, para que a possa-
mos atingir o objetivo de treinar 500 mil associados ao redor do 
mundo inteiro, especificamente neste ano”, concluiu a PCC 
Maria Rosilene. 

CONTEÚDO - Os participantes tiveram, como parte do con-
teúdo programático, os temas: Inovação na Gestão Leonística, 
módulo ministrado pelo PID CL Whady Lacerda; A Arte do 
Reconhecimento, sob responsabilidade do 3º VDG CL Rógis 
Silva; Fundamentos Filosóficos com a PCC CaL Maria 

Rosilene; Ferramentas de Gestão de Clubes, com o PDG CL 
João Medeiros; Planejamento: Definição de Estratégias e 
Metas, com o instrutor, DG CL Eraldo da Silva Pereira; e 
Habilidades e Técnicas de Treinamento, com a PCC CaL Maria 
Rosilene. Os participantes ainda puderam, em aulas práticas, 
desenvolver e apresentar as habilidades e técnicas de treina-
mento adquiridas para a transmissão de conhecimento.

Fabíola Tormes – Assessora de Boletim

Escola de Lideranças Leonísticas do 
LB-4 forma 25 novos instrutores  
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PARTICIPANTES
Participaram do treinamento os companheiros Wilson P. 

Goes, Vinicius Caramori e Silvana César da Costa (LC 
Cuiabá Boa Esperança); Fabíola Tormes Homsi (LC 
Tangará da Serra); Alessandra Antonelo Martins e Celso 
Daniel P Filho (Leo Clube Tangará da Serra); Silvana Moura 
Alves (LC Jaciara Leão do Vale); Mara Mendes Mayer (LC 
Primavera do Leste); Regina Mary Nascimento (LC Cuiabá 
Amigos da Lama); Raquel Almeida Gonzalez (LC 
Comodoro); Julieta Marinho (LC Várzea Grande Flor do 
Cerrado); Socorro Santos Souza e Neusa Simioni (LC 
Campo Verde Centenário); Mirian Cestaro Migliat e Luiz 
Rodrigues (LC Guarantã do Norte); Railda Souza e Neusely 
Jaquinta da Silva (LC Pedra Preta); Ernani Uemura 
Barbosa (LC Cláudia); Maristela Dal Agnol (LC Peixoto de 
Azevedo); Shueli Barros Arruda e Cleusa de Medeiros 
Gonçales (LC Cáceres Pantanal); Ruy Souza da Cruz e 
Rógis Silva (LC Rondonópolis); Maria Olinda Magalhães 
(LC Nova Xavantina); José Augusto Schuring Siqueira e 
Bernardete Siqueira (LC Cuiabá Cidade Verde Centenário); 
e Sonia Basei (LC Sapezal).

Novos instrutores durante treinamento, em dezembro de 2017
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O Governador do Distrito LB-4, CL Eraldo da Silva Pereira e 
sua esposa, CaL Emília Pereira, percorreram no primeiro se-
mestre do AL 2017-2018, os quatro cantos de Mato Grosso, em 
visita oficial aos clubes de Lions do Estado.

Por onde passaram, Eraldo e Emília fortaleceram os laços de 
amizade, conheceram os trabalhos desenvolvidos pelos asso-
ciados e clubes de Mato Grosso, assim como promoveram mui-
tas ações, especialmente em comemoração ao Centenário. 
“Há um sentimento de orgulho pelas eficientes realizações”, co-
memorou Eraldo Pereira, ao destacar também a fundação do 
Lions Clube Lucas do Rio Verde Centenário como um grande 
marco do semestre.  

No município de Lucas do Rio Verde, no passado, já tivemos 
um Lions e por uma iniciativa do Lions Clube Sorriso, o novo clu-
be foi fundado. “A companheira Cíntia Godrin de Oliveira foi pro-
curada por um ex-leo Leonardo Viana de Souza Marques [hoje 
presidente do clube] que estava morando em Lucas, e que tinha 
vontade de montar um clube, isso ainda em 2016/2017. Com o 
total apoio da então presidente do Clube de Sorriso, CaL 
Alexandra  Nishimoto  
Braga Savoldi, inicia-
ram as reuniões com 
um grupo de voluntá-
rios da cidade visan-
do a fundação do no-
vo clube. (…) No iní-
cio da minha gestão, 
pedi um parecer a do-
is leões orientadores 
cerificados de Sorriso 
e ao presidente da di-
v i s ã o  C L  F á b i o 
Ricardo Tibes e disse-
ram que estava tudo 
certo”, relembra, ao 
destacar que a partir 
disso iniciaram os tra-
balhos para funda-
ção, concluída com a 
visita e o treinamento 

do PDG Ideraldo Pires das Costa, coordenador de GMT do 
DLB4. No dia 29 de setembro, em visita ao município, o CL 
Eraldo fundou, então, o LC Lucas do Rio Verde Centenário, per-
tencente a Divisão 07, com 25 novos associados. 

Apesar da sua fundação em setembro, a Carta Constitutiva 
do Clube emitida no dia 10 de outubro e sua entrega oficial acon-
teceu no dia 17 de novembro de 2017. “Também deve-se res-
saltar a fundação do Lions Clube Lucas do Rio Verde 
Centenário, graças aos esforços dos CCLL do Lions Clube de 
Sorriso: Alexandra, Rose e Cíntia, patrocinadoras do novo clu-
be; e aos Leões orientadores: Alex, Selito e Ademir. 
Agradecimento especial ao esforço e dedicação do presidente 
do LC Lucas do Rio Verde Centenário CL Leonardo e ao presi-
dente da Divisão 7, CL Fábio Ricardo Tibes (Sorriso)”, agrade-
ce. “Encerrei as atividades deste 1º semestre com o sentimento 
do dever cumprido, especialmente pela completa execução do 
plano das visitas oficiais a todos os clubes, levando a mensa-
gem do IP Naresh Aggarwal e as metas distritais”.

Fabíola Tormes – Assessora de Boletim

Fundação do LC Lucas do Rio Verde Centenário
 foi marco do primeiro semestre do AL 2017/2018

Reativação Lions Clube Água Boa

Outro evento importante no primeiro semestre do AL 2017/2018 foi a reativação do Lions Clube de Água Boa, 
que resultou de uma rápida ação da Governadoria do Distrito LB-4 e do presidente do clube, CL Wolney Mussalan 
Ferreira.

Segundo o Governador do Distrito LB-4, CL Eraldo da Silva Pereira, o LC Água Boa estava com situação 
cancelada em Lions Internacional desde janeiro de 2017 e assim permaneceu até agosto passado. O clube, para 
Lions Internacional, estava em suspensão financeira e em dezembro de 2016 fez o pagamento da taxa 
internacional (dentro do prazo), porém, sem reconhecimento. “Não houve justificativa para o cancelamento do 
clube e sua permanência nessa condição de fechado de janeiro até quando tomei posse”, explicou Pereira, ao 
destacar que, apesar  do clube ter sido cancelado por Lions Internacional, administrava o seu patrimônio e 
desenvolvia ações, segundo o CL Wolney.

O processo de reativação, segundo o governador, iniciou no dia 5 de agosto e em menos de 10 dias foi 
regularizado. “Minha primeira viagem foi para visitar os Lions Clubes da Divisão 4 e o município de Água Boa, 
onde me reuni com os antigos companheiros e expliquei a situação e a forma de reativação proposta por Lions 
Internacional mediante consulta prévia efetuado por mim, assim que assumi a governadoria. A partir daí, bastava 
fazer o preenchimento de um formulário com dados dos associados, para a reativação. Assim, em 11 de agosto de 
2017 o clube foi reaberto, sem pagar nenhuma taxa. Uma ação administrativa rápida e eficaz”. 

Além do empenho do CL Wolney na reativação do clube, o destaque e agradecimento pela ajuda dos 
companheiros Josuel  Olegário dos Santos (Canarana ) Presidente da Divisão 4 e Maria Aparecida Vaz Andrade 
(Nova Xavantina) assessora distrital.

Fundação do LC Lucas do Rio Verde Centenário (Divisão 07) Visita oficial e entrega da Carta Constitutiva do LC Lucas do Rio Verde, 
dia 17 de novembro de 2017
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Rondonópolis, um município rico em belezas naturais e solo 
fértil. Com uma importante localização geográfica, a cidade es-
tá posicionada estrategicamente no entroncamento das 
Rodovias BR-163 e BR-364 e é a ligação entre as regiões norte 
e sul do país. 

A cidade, que representa um importante polo que atende ma-
is de 30 municípios e cerca de 500 mil habitantes, receberá nos 
dias 24 e 25 de fevereiro centenas de Leões de todo o Estado 
de Mato Grosso em busca de mais conhecimento e irmanação. 

A 3ª Reunião do Conselho Distrital LB4 – AL 2017/2018 inicia 
com a primeira plenária, na tarde de sábado, 24, ocasião em 
que, entre muitos assuntos, será ministrado o Seminário de 
Desenvolvimento Leonistico, sob a coordenação da PCC CaL 
Maria Rosilene Mestre Medeiros – GLT DLB4. Na manhã do dia 
24, antecedendo a instalação da RCD, haverá uma reunião do 
gabinete distrital para tratar das principais atividades do distrito. 

O seminário será dividido em três módulos, precedido de au-
la inaugural com o Instrutor PDG CL Ricardo Komatsu, que fala-

Rondonópolis sedia 3ª Reunião do Conselho 
Distrital LB4 – AL 2017/2018

Coordenador da 3ª RCD LB-4 AL 2017-2018

Prezados Companhe i ros , 
Domadoras e LEOs

A Família Leonística do Distrito 
LB-4 está iniciando o ano de 2018 
com atividades intensas que 
sempre marcaram sua presença 
no Estado do Mato Grosso. 
Estamos trabalhando já a 3ª 
Reunião do Conselho Distrital AL 
2017-2018 que ocorrerá em 
Rondonópolis nos dias 24 e 25 de fevereiro deste ano.

Por indicação da Presidente do Lions Clube Rondonópolis, 
PDG CaL Maria Perera fui designado pelo Distrito LB-4 para ser 
o Coordenador da 3ª RCD. Estamos trabalhando com afinco, 
em parceria com os Lions Clubes Pedra Preta e Rondonópolis 
São José Operário para oferecer uma estada agradável para 
discutir e aprender sobre nosso movimento.

Escolhemos homenagear e distinguir como nossa Patrona a 
CaL Jupia Oliveira Mestre, que tanto fez pelo leonismo no Mato 
Grosso e particularmente em Rondonópolis. Teremos a 
presença do Presidente do Distrito Múltiplo LB, o CL Isaias 
Costa Dias e sua esposa, CaL Maria do Carmo e, como Orador 
Oficial o PDG Ricardo Komatsu, Coordenador do Programa de 
Clubes de Interesse Especial no Brasil, que vem nos falar sobre 
o tema “Mais Leões, mais serviço”.

Convidamos a CLEO Cristina Burato, Presidente do Distrito 
LEO LB-4 para trabalhar a juventude rondonopolitana e cidades 
vizinhas na intenção instalar o Programa LEO nos clubes, 
permitindo a formação e preparação de um celeiro para futuros 
Leões.

Certamente serão jornadas intensas, mas também com uma 
programação interessante e integradora. Rondonópolis, a terra 
hospitaleira do Marechal Rondon e de Rosa Bororo se prepara 
para receber cada um de vocês, de todos os clubes, com braços 
abertos e convictos que estaremos, cada vez mais, 
“MOTIVADOS PARA SERVIR”.

Muito Obrigado.
3º VDG Rogis Silva – CaL Luciene
Coordenador da 3ª RCD LB-4 AL 2017-2018

rá sobre a 'Nova Estrutura de Lions Clube x Prêmio de 
Excelência de Clube'.

O módulo I tratará 'O Centro Leonístico de Aprendizagem – 
LCA', com os instrutores CL Ernani Uemura (LC Claudia) e CL 
Vinicius Caramori (LC Cuiabá Boa Esperança). Esta sessão 
apresenta o Centro Leonístico de Aprendizagem denominado 
LCA e o procedimento operacional para inscrever e usufruir dos 
b e n e f í c i o s  d o  c o n h e c i m e n to  l e o n í s t i c o  e  a u to -
desenvolvimento. 

No módulo II – A Importância do Movimento LEO no DLB4, a 
instrutora será a CLEO Cristina Burato, Presidente do Distrito 
LEO LB4, que oferecerá aos participantes uma abordagem so-
bre o programa juvenil de LCI e a importância do mesmo para o 
desenvolvimento juvenil e aumento de prestação de serviços à 
comunidade pelos clubes do distrito. 

E, finalizando o Seminário de Desenvolvimento Leonístico, 
no Módulo III – Evolução do Crescimento e da Expansão do 
DLB4 – Perspectivas Atuais e Futuras, sob responsabilidade 
do PDG CL Ideraldo Pires da Costa – Coordenador GMT DLB4. 
Esta sessão oferecerá uma visão geral, através de dados, da 
movimentação de associados e expansão do leonismo no 
DLB4 nos últimos 5 anos; apresenta também as perspectivas 
atuais e futuras do crescimento e a sustentabilidade do movi-
mento leonístico nesse contexto.

A programação segue sábado a noite e encerra no domin-
go, 25, com a Palestra Magna – PDG CL Ricardo Komatsu, 
com o tema '“Mais Leões, mais serviço”.

Também haverá uma reunião do DG com os presidentes de 
clubes e de divisões no final do dia 24 para tratar de assuntos 
administrativos quando os presidentes de clubes poderão usar 
a palavra para críticas e sugestões sobre assuntos leonísticos.

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 
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Seminários e palestras 
marcaram RCD em Sinop

Conhecimento. Assim descrevemos a 2ª Reunião do 
Conselho Distrital LB-4, deste Ano Leonístico 2017-2018, 
promovida pelo Lions Clube de Sinop que primou pela sua 
organização, disponibilizando infraestrutura de alto nível para o 
evento, que aconteceu nos dias 18 e 19 de novembro de 2017.

Seminários e palestras, todas em busca de mais 
conhecimento, marcaram a reunião, que tratou sobre 'LCI 
Adiante', apresentando o programa de Lions Clube 
Internacional, que visa garantir a perenidade da associação 
com mais serviço; 'Mentoreamento', que tratou sobre o 
programa de mentoreamento, suas etapas e importância para 
disseminação de conhecimento nos clubes do distrito; e ainda 
a 'Iniciativa de Qualidade de Clubes', que trouxe uma visão 
geral e enfoque do novo programa, além de recursos e 
orientação para preparação e implantação nos clubes, 
apresentando as ferramentas necessárias.

Além destes seminários, o evento contou com a Palestra 
Magna do PCC CL Edward Lago de Macedo, com tema 'A 
importância do conhecimento'. “Agradeço à zelosa CaL Jálide, 
presidente do LC Sinop, que, ao lado do jovem, competente e 
dedicado casal CCLL Guilherme e Malú, e com o apoio do PCC 
CL Alfredo, tudo fez para o sucesso da iniciativa. Gratidão!”, 
agradeceu o DG Eraldo Pereira.

Presidente do CG do DMLB

Caríssimo DG CL Eraldo 
Pereira, Digno Governador do 
Distrito LB-4

Estimados companheiros, 
companheiras, domadoras e 
Leos

Bom dia, muito bom dia.
O Distrito LB-4 realiza a sua 

I I I  Reun ião do Conse lho 
D i s t r i t a l  n a  c i d a d e  d e 
Rondonópolis-MT, propondo 
esgrimir  alguns temários 
extraídos do mega programa “LCI Adiante” introduzido por 
Lions Internacional como, por exemplo, “As Transformações 
dos Lions Clubes”; “Desenvolvimento Intermitente da 
Liderança”; “ Importância do Movimento Leo” , além de pontuar 
regras de procedimentos na realização de Seminários na 
espécie. O evento será de grande utilidade e proveito à 
comunidade de Rondonópolis, especialmente aos  integrantes 
do movimento leonístico, pelo aclaramento de regras na 
estrutura funcional dos Seminários Leonisticos no âmbito do 
Distrito LB-4, além de contar com a participação de Leões de 
Nomeada. Desse modo, parabenizamos o DG CL Eraldo 
Pereira, digno Governador do Distrito LB-4, e sua valorosa 
Equipe de Trabalho, pela excelência funcional da Governadoria 
nos objetivos finalísticos de Lions Internacional.

Por fim, augurando pleno êxito na III RCD de Rondonópolis, 
renovamos protestos de elevada consideração e a preço.

Leonisticamente
CC CL Isaias Costa Dias
Presidente do CG do DMLB

Serviço Voluntário Significativo: A Luz para Novos 
Tempos!

Clubes de Interesse Especial
A iniciativa do programa de 

Clubes de Interesse Especial 
começou após uma análise 
ponderada e avaliação do 
nosso  mode lo  de  c lube , 
abrangendo novos associados 
q u e  e s t e j a m  l i g a d o s 
p r o fi s s i o n a l m e n t e  o u 
culturalmente, aposentados 
precoces ou aqueles dedicados 
a uma causa específica.  O seu papel vai ajudar LCI a constituir 
clubes que unam as pessoas e nos ajudem a diversificar 
geograficamente na medida em que expandimos o nosso 
alcance para novos associados.

Isto faz parte de um plano de aumento de associados de três 
anos para impulsionar o desenvolvimento de clubes. Você 
trabalhará com representantes dos fóruns de área para facilitar 
reuniões e o planejamento de clubes de interesse especial. 
Você também trabalhará no sentido de aumentar a divulgação 
de informações sobre os clubes de Interesse Especial, 
enquanto também incentiva a própria formação destes clubes 
na sua área. Com a sua ajuda, a estrutura da GAT e os líderes 
da GMT vão expandir o impacto de serviço de LCI e fortalecer o 
significado de "Nós servimos”.

� Ricardo Komatsu, Coordenador Nacional do Brasil 
para os Clubes de Interesse Especial 
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Todos os anos, os Lions Clubes do mundo inteiro patrocinam o Concurso 
Internacional do Cartaz sobre a Paz do Lions em escolas e grupos de jovens. O 
concurso tem como objetivo incentivar as crianças de 11 a 13 anos a expressa-
rem criativamente suas percepções sobre a paz, buscando estimular a reflexão 
de alunos, pais, professores e de toda comunidade escolar sobre o assunto. 

No ano passado o Concurso de Cartaz sobre a Paz de 2017-18 trouxe o tema 
'O Futuro da Paz'. No Distrito LB-4 18 clubes de Lions participaram do concurso, 
com a produção de 33 cartazes. “Nosso Concurso de Cartaz sobre a Paz foi um 
sucesso. Tivemos 18 clubes participando com 33 belíssimos cartazes”, lembrou 
a coordenadora do Concurso Cartaz da Paz no Distrito LB-4, CaL Celi Silva.

O concurso é realizado, primeiramente, nos municípios e os vencedores con-
correm na etapa estadual, que foi realizada em novembro do ano passado, du-
rante a Reunião do Conselho Distrital AL 2017/2018, em Sinop.

Na oportunidade, entre as mais de 30 produções, o cartaz da aluna do 7º ano 
da Escola Odorico Leocádio da Rosa, Nicole Fernandes Franco, de 13 anos, foi o 
grande vencedor. Ele representa o Lions Clube de Rondonópolis. 

Em segundo lugar ficou o cartaz do aluno da Escola Estadual Emanuel  
Pinheiro, Isaac Oliveira Alves, de 13 anos, representante do Lions Clube 
Rondonópolis São José Operário. O cartaz do estudante do  5° ano da Escola 
Municipal Nossa Senhora Aparecida, João Gabriel Paz Maciel, 11 anos, conquis-
tou a terceira colocação. Ele representa o Lions Clube Campo Novo do Parecis. 

“Tivemos três cartazes selecionados, mas somente o primeiro lugar seguiu 
para o julgamento no DMLB na cidade de Goiânia, onde foi classificado  em se-
gundo lugar e recebeu um prêmio no valor de R$ 300,00 oferecido pelo DMLB”, 
completa a coordenadora. “Todos estão de parabéns pela participação.  Se fizer-
mos um rápido cálculo,  falamos sobre a Paz e fizemos mais de 3000 crianças 
que refletiram e deixaram impresso em sua memória e coração, a melhor forma 
de demonstrar a Paz, que é a resolução dos conflitos sem usar a violência, em 
qualquer de suas manifestações”.

Para o próximo AL, o tema do Concurso de Cartaz sobre a Paz de 2018-2019 
tratará sobre “A Bondade Importa”. “Aproveito a oportunidade para convocar to-
dos os Clubes do DLB4 para participarem novamente do Concurso deste AL 
2018/2019, do qual honrosamente serei a Coordenadora”, destaca a CaL Celi.

Fabíola Tormes – Assessora de Boletim

Mais de 30 produções participaram do 
Concurso Cartaz da Paz no LB-4

CONCURSO FOTOGRAFIA

Durante a Reunião do Conselho Distrital AL 2017/2018, 
em Sinop, em novembro de 2017, também foram revelados 
os vencedores do Distrito LB-4 no Concurso de Fotografia. 

Na oportunidade, os companheiros Luis Carlos Varela e 
Elizabeth Martins, assessores do Concurso de Fotografias, 
informaram que 23 fotografias, de 16 Clubes, concorreram, 
sendo que na categoria 'Paisagem Urbana' os vencedores 
foram: 1º Lugar - Lions Clube Rondonópolis São José 
Operário (Fotógrafa: Maria da Paz da Silva); 2º Lugar - 
Lions Clube Cuiabá Norte (Fotógrafo: Anibal Alencastro); 3º 
Lugar - Lions Clube Pedra Preta (Fotógrafo: Weter 
Francisco Borges). Na categoria Paisagem Rural foram 
vencedores: 1º Lugar - Lions Clube Cuiabá Boa Esperança 
(Fotógrafo: João S. Medeiros Filho); 2º Lugar - Lions Clube 
Tangará da Serra (Fotógrafa: Paula Cristina Ossoner); e 3º 
Lugar - Lions Clube Primavera do Leste (Fotografa: Mara M. 
Moreira Mayer). Na Vida Animal: 1º Lugar - Lions Clube 
Matupá (Fotógrafo: Thiago Fernando de Carvalho); 2º 
Lugar - Lions Clube Cuiabá Boa Esperança (Fotógrafo: 
João da Silva Medeiros Filho); e 3º Lugar - Lions Clube 
Cuiabá Norte (Fotógrafo: Anibal Alencastro – Valetin).

1º lugar - Nicole Fernandes Franco –
 Lions Clube de Rondonópolis

2º Lugar - Isaac Oliveira Alves

3º Lugar - João Gabriel Paz Maciel


