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AL 2017/2018
Governador eleito participa de posse

O Lions Clube Várzea Grande Flor do Cerrado realizou a posse da diretoria do Ano Leonístico 2017/2018 no 
último sábado (10.06). O evento realizado na residência da presidente entrante, CaL Julieta Marinho contou com a 
presença do governador eleito CL Eraldo Pereira.
A cerimônia de posse foi a primeira do Ano Leonístico que terá o CL Eraldo a frente do distrito. Representantes 
de diversos clubes e entidades como o LC Várzea Grande, LC Cuiabá Leste, LC Cuiabá Norte, LC Cuiabá Visão 
Solidaria, LC Cuiabá CPA, LC Juína, Clubes de Rotary e Maçonaria também marcaram presença na reunião 
festiva. Durante a cerimônia foi empossado um novo associado no LC Varzea Grande Flor do Cerrado, Enoilson 
Arruda, patrocinado pela CaL Cleuse Tavares.

A Presidente entrante ressaltou a importância de um 
líder saber respeitar as diferenças de personalidade 
e ideológicas entre os voluntários, a fim de cumprir os 
ideaias de serviço e companheirismo.
O governador eleito, Eraldo Pereira, falou sobre a sua 
satisfação em participar da 1ª posse da sua gestão 
mesmo antes de estar empossado Governador. “Eu confio 
no trabalho dos clubes de Várzea Grande, na força da 
juventude da Julieta que mesmo jovem já tem experiência, 
pois cresceu dentro do movimento e é oriunda do Leo 
Clube”, afirma Eraldo. 
Durante a sua fala o governador eleito discorreu sobre 
o planejamento estratégico de Lions Internacional, 
denominado LCI Adiante

Aproveitou para agradecr ao LC Várzea Grande por ceder a CaL Aline Alves que esta apoiando a Governadoria do 
AL 2017/2018, na Assessoria de Boletim e Informações sobre o Lions, produzindo notícias de interesse dos Leões 
mesmo antes do inicio da gestão.            

 Várzea Grande
Lions Quest é pauta de reunião entre gestores e leões  

Com o objetivo de desenvolver habilidades de vida e manter crianças e jovens longe das drogas, transformando 
em cidadãos íntegros e responsáveis, Lions Clubes de 50 países do mundo executam o programa Lions Quest. A 
iniciativa já está presente em alguns municípios do Distrito LB4 e a proposta da gestão eleita para o Ano Leonístico 
2017/2018 é expandir a ação.
Para isso, o governador eleito Eraldo Pereira se reuniu com o 
secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 
de Várzea Grande Sílvio Fidelis. O encontro aconteceu na 
sede da Prefeitura, na última terça-feira (13.06).
A pauta foi a apresentação do Programa LIONS Quest e a 
implantação no município de Várzea Grande por meio de 
parceria entre DLB4 e Prefeitura Municipal.
“O programa trabalha os valores para a vida em sociedade, 
voltado a crianças e jovens. Com ele, nós leões, e os 
gestores governamentais, assumimos os nossos papéis na 
formação de um mundo com menos desigualdades e mais 
oportunidades”, pontuou o CL. Eraldo.  
O gestor da Educação em Várzea Grande, afirmou no encontro que é de interesse do município implantar a ação.  
Dessa forma, ficou  agendada uma reunião de trabalho no mês de julho para que a Assessoria do Programa Lions 
Quest do DLB4, a equipe da Secretaria e os educadores possam conhecer o programa Lions Quest e sua proposta 
pedagógica.
Posteriormente, Prefeitura e DLB4, irão tratar da capacitação dos educadores e formalização do convênio. Porém, 
ficou previamente estabelecido que neste projeto piloto o DLB4 irá fornecer o material didático.
Participaram da reunião as companheiras Leão Cândida Castro do LC Cuiabá Norte e CaL Albertina Alves do LC 
Várzea Grande e técnicas da Secretaria Municipal, a Superintendente Pedagógica Gonçalina Rondon, a Gerente 
de programas e Projetos Benedita Ponce, e a Gerente de regulação e normas Creonice de Oliveira Barbosa.
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