
LB-4 realiza inclusão de pessoas
com deficiência por meio do esporte

Assembleia Legislativa realiza sessão 
comemorativa ao Centenário do Lions
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Leonismo Mato-grossense comemora 
Centenário de Lions Internacional 

No mês de outubro as comemorações dos 100 anos do Lions Internacional em Mato Grosso chegaram ao auge, com uma 
programação intensa desenvolvida pelos 47 Clubes de Serviço da associação instalados no estado.Páginas 3, 4, 5, 6, 7, 8



Cumprindo metas e festejando 100 
anos de Lions

Tem sido muito significativo liderar o distri-
to LB4 neste AL 2017/2018, abrilhantado ain-
da pela celebração do centenário de Lions 
Internacional.

Logo após a I Reunião do Conselho 
Distrital de Cuiabá, organizada pelo meu 
Clube, Cuiabá Norte, e a instalação do gabi-
nete distrital, iniciei a execução do meu Plano 
de Ação, dando atenção especial às visitas 
aos Clubes para estreitar os laços de compa-
nheirismo, conhecer os serviços prestados 
nas comunidades e levar a mensagem do pre-
sidente internacional, Naresh Aggarwal. 

Nessas ocasiões, também apresento o le-
ma do distrito para este AL, as metas distritais 
e faço reconhecimentos pelos serviços pres-
tados às comunidades. 

Tenho a satisfação de registrar que, junto com a CaL Emília, visitei praticamente 
todos os clubes do distrito e nos sentimos gratificados pela recepção atenciosa e gen-
til por parte dos companheiros e companheiras Leão e LEO do LB4. 

Dois importantes fatos merecem destaque: a reativação do LC Água Boa e a fun-
dação do LC Lucas do Rio Verde Centenário.

De maneira especial, cito a programação da celebração do centenário iniciada 
em setembro, com a campanha de divulgação do Movimento Leonístico nos diver-
sos meios de comunicação em todo Mato Grosso, e encerrada com os eventos come-
morativos em Cuiabá! 

Gratidão, em nome de todos os leões mato-grossenses, ao coordenador das 
Comemorações do Centenário de LCI, PDG CL Mano Reski e CaL Silvana. 
Parabéns pelo trabalho de excelência!!!

Foi muito Importante participar da solenidade na qual todos os Lions Clubes de 
Mato Grosso e diversos leões do DLB4 foram homenageados pela Assembleia 
Legislativa Estadual. 

Senti-me honrado com as presenças ilustres do diretor internacional CL Luiz 
Geraldo Matheus Figueira e a PDG CaL Marilene Figueira, do presidente do 
Conselho de Governadores do DMLB, CL Isaías Costa Dias e a CaL Maria do Carmo 
Dias, e do PID Zander Campos da Silva, respeitado líder de Lions Internacional, 
igualmente prestigiados pelos parlamentares mato-grossenses.

A programação foi intensa e variada, realçada por uma grandiosa atividade de ser-
viço realizada por inciativa e coordenação do PID CL Whady Lacerda: as “Olimpía-
das Especiais de Lions”, importante projeto de inclusão social de deficientes intelec-
tuais por meio do esporte. Foi emocionante presidir esse evento e perceber o resul-
tado alcançado.

Outra memorável ação comemorativa do aniversário de 100 anos de Lions 
Internacional ocorreu no dia 07 de outubro, em Cuiabá. Nesse evento, prestei home-
nagens a todos os dirigentes leonísticos (nível internacional e distrital), além dos 
PDGs do DLB4, dos Clubes e seus coordenadores do centenário que se destacaram 
na celebração dessa data tão significativa. 

O ponto alto da noite foi a entrega, pela primeira vez no DLB4, da Comenda PDG 
Antônio Corrêa da Costa Neto às pessoas que se distinguem no trabalho leonístico, 
membros ou não do Lions Clube. Além de tudo isso, foi um grandioso evento de con-
fraternização dos leões do DLB4.

A partir de agora terá início o período de capacitação dos associados com os 
Seminários de Liderança e, especialmente, a realização do Seminário “Treine o 
Instrutor”, que está programado para os dias 08 a 10/12/2017.

Enfim, desejo que a luz do conhecimento continue brilhando nos novos tempos 
do leonismo.

DG Eraldo da Silva Pereira / CaL Emília
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DG CL Eraldo Pereira - CaL Emília
‘‘Luz para Novos Tempos’’

MENSAGEM DO GOVERNADOR



Clubes de Serviços de Mato Grosso 
comemoram 100 anos do Lions

DISTRITO LB4 - Página 03

Ponto alto dos festejos foi a inauguração da reforma da Casa de Apoio

No mês de outubro as comemorações dos 100 
anos do Lions Internacional em Mato Grosso chega-
ram ao auge, com uma programação intensa desen-
volvida pelos 47 Clubes de Serviço da associação ins-
talados no estado. O destaque foi a inauguração, no 
dia 8 de outubro, data do centenário do Lions, da am-
pliação 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 hospeda na capital paci-
entes do Instituto Lions de Visão oriundos de outras ci-
dades mato-grossenses. Mensalmente, o Instituto rea-
liza 2.000 consultas, 400 cirurgias de catarata e 280 ci-
rurgias de pterígio, atendendo pessoas carentes. 
Promove também a doação de 200 armações de ócu-
los, entre outros benefícios. Uma nova sede do 
Instituto encontra-se em construção em Cuiabá.

Em Mato Grosso, os 47 Clubes de Serviços do 
Lions contam com mais de 1.300 associados na capi-
tal e interior. O engenheiro cuiabano Eraldo da Silva 
Pereira é o atual governador do Distrito do LB4, que corresponde ao estado, e foi o condutor dos eventos alusivos ao centenário da 
associação, a partir do Lions Clube Cuiabá Norte. A missão do Lions é capacitar voluntários para servir as comunidades, atender as 
necessidades humanas, fomentar a paz e promover a compreensão mundial, por meio dos Clubes de Serviço. 

A cerimônia solene de comemoração do centenário da associação foi em Cuiabá, na noite do dia 7, no Emília Buffet, ocasião em 
que foram homenageadas pessoas e empresas que colaboram com o Lions em Mato Grosso, os Coordenadores de Centenário e 
Presidentes de Clubes que se destacaram nas ações relativas a Desafios e Legados dos 100 anos do Lions e nas ações propostas 
pela Coordenação Distrital. Também foram homenageados Leões e não Leões indicados pelos Clubes para receber a Comenda 
PDG Antonio Corrêa da Costa Neto.

Mais eventos - Os eventos comemorativos em Mato Grosso começaram no dia 1º de setembro e se estenderam até 9 de outu-
bro. No período foram realizadas palestras e ações para aprovação das leis municipal e estadual, instituindo o dia 8 de outubro co-
mo o Dia do Serviço de Lions Clubes, além das Olimpíadas Esportivas, da cerimônia festiva do centenário e da inauguração da am-
pliação da Casa de Apoio.

Junto com parceiros foram organizadas as Olimpíadas Especiais de Lions, com uma proposta de capacitação e implantação de 
um modelo de esporte inclusivo, chamado de "Esporte Unificado". As Olimpíadas foram realizadas no dia 6, com a etapa de capaci-
tação teórica e prática para professores e Leões, e no dia 7, com a disputa das modalidades esportivas. 

Ainda no dia 6 de outubro ocorreu a sessão solene na Assembleia Legislativa patrocinada pelo deputado Dilmar Dal’Bosco para 
homenagear os Clubes do LB-4, além de companheiros e companheiras Leão que se destacaram pelo trabalho no Leonismo. 

Sonia Zaramella /Assessoria especial



O primeiro século de serviços de Lions 
Internacional com os clubes de serviço do 
Estado de Mato Grosso – Distrito LB-4 foram fes-
tejados em grande estilo. As comemorações, 
em forma de projetos e legados a comunidade, 
iniciaram ainda em 2014 em todo o mundo, po-
rém, em outubro de 2017 foram intensificadas 
com diferentes ações, como o que aconteceu 
em Cuiabá, iniciando com uma sessão solene 
na Assembleia Legislativa, oportunidade em 
que os Clubes LB-4, companheiros e compa-
nheiras que se destacaram pelo trabalho no 
Leonismo foram homenageados com Títulos de 
Cidadão Mato-grossense e Moções de 
Aplausos, concedidas pelo Deputado Estadual 
Dilmar Dal'Bosco, durante sessão comemorati-
va ao Centenário de Lions Internacional. 

“Um dia muito especial para a Assembleia 
Legislativa, para todos os meus colegas, de ter 
aprovado esta sessão especial. Uma sessão 
que contribuí não só com honrarias, mas com 
pessoas super especiais da nossa sociedade, 
do nosso Estado, dos municípios, pessoas que 
contribuem com o desenvolvimento do ser hu-
mano”, reconheceu o Deputado Estadual 
Dilmar Dal'Bosco, durante sessão especial. “Fi-
co muito honrado de estar aqui esta noite, agra-
ciando e certificando com títulos, neste ano que 
comemoramos o Centenário de importante ins-
tituição que presta serviços voluntários e huma-
nitários a comunidade. Para mim é um orgulho 
poder parabenizar e homenagear os homens e 
mulheres pela ação, pelo trabalho que se dedi-
cam ao bem estar coletivo, enaltecendo os prin-
cípios de solidariedade, união e da conduta de 
boa cidadania, servindo ao próximo, contribuin-
do de alguma forma com o desenvolvimento de 
nossa sociedade. E poder agraciar a cada um 
d o s  c l u b e s ,  c o m p a n h e i r o s  L e ã o  o u 
Companheiras Leão, com esses certificados, 
enaltecer a importância que cada um possui pa-
ra servir a sua comunidade de forma desinteres-
sada, prestando serviços comunitários na área 
de saúde, educação, assistência social, em 
prol, especialmente, da sociedade mato-
grossense. Parabéns a todos”. 

Para o Governador do Distrito LB-4, CL 
Eraldo da Silva Pereira, as expectativas das co-
memorações foram superadas, proporcionando 
a todos os companheiros mais força e vontade 
de  vencer os desafios em  prol da sociedade. 
“Foi muito importante participar da solenidade 
na qual todos os Lions Clubes de Mato Grosso e 
diversos leões do DLB4 foram homenageados 
pela Assembleia Legislativa Estadual (…) 
Ficamos muito satisfeitos com tudo que aconte-
ceu. Foi uma excelente oportunidade para apre-
sentarmos nossos trabalhos para as lideranças 
de fora”, agradeceu.

Fabíola Tormes / Assessora de Boletim

Assembleia Legislativa realiza sessão 
comemorativa ao Centenário do Lions

DISTRITO LB4 - Página 04



DISTRITO LB4 - Página 05

HOMENAGEADOS AL: receberam Título de Cidadão Mato-grossense os associados Luiz Geraldo Matheus 
Figueira (Brasília), Lilian Mari Neves (Campo Novo do Parecis), Antonia Vanderléia da Costa Nunis (Colider), 
Ione Correa de Paula (Cuiabá Norte), Isaias Costa Dias (Goiania), Luciene Viana Melo Silva (Rondonópolis), 
Sonia Maria Basei (Sapezal), Rogério Nakamura de Souza (Sinop), Claudemir Milanski de Oliveira (Sinop), 
Pedro Birk (Sinop), Marinês Buchmann de Jesus (Sinop), Fábio Ricardo Tibes (Sorriso) e Carmo Aparecido de 
Oliveira (Tangará da Serra). Além desses, receberam Moção de Aplausos os associados dos demais clubes do 
Distrito, assim como todos os 47 clubes, e não Leões. Mais fotografias na próxima edição. 

Crédito fotos: JLSiqueira/ALMT
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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, como a cerimônia solene 
realizada em Cuiabá na noite do dia 7 de outubro, no Emília Buffet. 

Na oportunidade, singelas homenagens foram realizadas, em reconhe-
cimento 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 áre-
as de atuação do leonismo no Distrito LB-4.

A noite, de muitas homenagens, iniciou com a entrega de um certificado 
e uma lembrança, na forma de troféu, ao Governador do Distrito LB-4, CL 
Eraldo da Silva Pereira, pelos feitos realizados até aqui em toda sua trajetó-
ria leonística; seguindo com homenagens ao Diretor Internacional, CL Luiz 
Geraldo Matheus Figueira; Past Diretor Internacional, CL Whady Lacerda;  
Presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LB, CL Isaias 
Costa Dias; Past Diretor Internacional, CL Zander Campos da Silva e ao CL 
Dr. Emilio Macedo Foureaux, coordenador de LCIF do Brasil (estes dois últi-
mos foram entregues na sexta-feira, na Assembleia Legislativa). 

Também como forma de reconhecimento pela dedicação e trabalho em 
benefício da Associação Internacional de Lions Clubes, também prestando 
ampla contribuição para o desenvolvimento do Distrito LB-4 de Lions 
Clubes, foram homenageados todos os PDG's, desde 1987 – CL Lauro 
Mendes Filho, até o CL Paulo de Brito Cândido (AL 2016/2017) e a PDG do 
Distrito LB-3, CaL Marilene Figueira. 

Receberam também seus certificados e troféus de reconhecimento os 
próximos protagonistas da história que segue nos primeiros anos do nosso 
segundo centenário: 1º vice-governador, CL Ely Rodrigues; 2ª vice-
governadora, CaL Claudia Celina da Silva; e 3º vice-governador, CL Rógis 
Silva. 

Foram também reconhecidos e premiados os Clubes de Lions e os 
Coordenadores de Centenário desses clubes de acordo com o desenvolvi-
mento das ações de Desafios do Centenário e ações específicas relativas 
ao estabelecido pelo Distrito LB-4 através da Coordenação do Centenário. 
A Coordenação do Centenário estabeleceu pontuações diferentes para ca-
da tipo de ação realizada pelos clubes e fez a premiação em três categorias: 
bronze, prata e ouro, de acordo com a classificação de cada clube.

Na categoria bronze foram premiados os Lions Clubes de: Apiacás, 
Chapada dos Guimarães, Mirassol D'Oeste, Jaciara Leão do Vale, Juara 
Centenário e Porto Esperidião. 

No nível prata, receberam certificado e troféu os Lions Clubes de: Alta 
Floresta, Cáceres, Campo Verde Centenário, Cuiabá Amigos da Lama, 
Cuiabá Cidade Verde Centenário, Cuiabá CPA 1, Guarantã do Norte, Nova 
Bandeirantes, Nova Guarita, Pedra Preta, São José dos Quatro Marcos, 
Várzea Grande e Várzea Grande Flor do Cerrado.

No nível ouro foram premiados os Lions Clubes: Cáceres Portal do 
Pantanal, Campo Novo do Parecis, Canarana, Cláudia, Colider, Cuiabá 
Boa Esperança, Cuiabá Leste, Cuiabá Norte, Cuiabá Visão Solidária, Dom 
Aquino, Juína, Matupá, Nova Xavantina, Peixoto de Azevedo, Pontes e 
Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Rondonópolis São José 
Operário, Sapezal, Sinop, Sorriso e Tangará da Serra.

MAIS HOMENAGENS – Na noite festiva, foi também reconhecido o tra-
balho iniciado nos primórdios do Distrito LB-4 para o aumento significativo 
de doações à LCIF através da ideia da formação de Consórcios de Melvin 
Jones, ao CL Gilberto Avelino Dantas, do Lions Clube Tangará da Serra. 
Hoje somos em  275 Companheiros de Melvin Jones no Distrito graças a es-
ta iniciativa.

Foram também homenageados diferentes empresas – Amigos do Lions 
– que contribuem com o trabalho desenvolvido pelos clubes, e autoridades 
políticas. 

Fabíola Tormes /Assessora de Boletim

Leonismo Mato-grossense comemora 
Centenário de Lions Internacional 
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Comenda PDG Antonio 
Corrêa da Costa Neto

Aproveitando ainda as comemorações ao Centenário de Lions 
Internacional, realizadas em Cuiabá, em outubro, a Governadoria do 
Distrito LB-4 realizou também homenagens especiais, entregando a 
Comenda PDG Antonio Corrêa da Costa Neto a 15 pessoas – Leões e 
não Leões. 

A Comenda foi aprovada no ano de 2010 em Convenção de Lions re-
alizada na Cidade de Canarana, como forma de homenagear pessoas 
que se destacam no trabalho Leonístico, membros ou não do Lions 
Clube, com o nome do ilustre mato-grossense e Companheiro Leão, 
PDG Antonio Corrêa da Costa Neto. 

Dessa forma, a mais alta honraria do Distrito LB-4 foi concedida aos 
Leões PID CL Whady Lacerda, PCC CaL Maria Rosilene Mestre 
Medeiros; PCC CL Alfredo Murara Garcia; PDG CL Carlos Alberto 
Martinelli; PDG CL Evanir Tormes; CL Anibal Alencastro e CL Antônio 
Alberto Schommer. 

Foram ainda homenageados, com a Comenda PDG Antonio 
Corrêa da Costa Neto, o Dr. Altamiro Galindo, Diretor do Grupo Kroton 
Educacional-Unic Cuiabá; e o vereador por Cuiabá, Dilemário Alencar. 

SAIBA MAIS - Antonio Corrêa da Costa Neto, formou-se em 
Contabilidade, Odontologia e Medicina onde, ai sim, encontrou-se com 
sua alma salvando vidas, inovando com a cirurgia de hérnia inédita no 
Brasil nos anos de 1970. Mas, mesmo fazendo o bem, e feliz, dedicou-
se a política partidária, exercendo vários mandatos de Deputado 
Estadual e Federal. 

Com esta fantástica história, a vida de dedicação aos homens e ao 
bem público, a mente sempre jovem de Antonio Corrêa da Costa Neto 
encontrou-se de corpo e alma no Leonismo, onde chegou ao cargo de 
Governador no Ano Leonístico 76/77 e assim teve a oportunidade de in-
teirar-se com as pessoas, as causas, a comunidade e o mundo, sem-
pre nos ensinando o quanto a humanidade sofre e o que podemos fazer 
para aliviar esse sofrimento. Ele sempre nos ensinou como o Leonismo 
nos beneficia psicologicamente.

Fabíola Tormes /Assessora de Boletim
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Presente nas comemorações dos 100 anos do Lions 
Internacional em Mato Grosso, em outubro deste ano, o 
Diretor Internacional, CL Luiz Geraldo Matheus Figueira, 
afirmou que o serviço e amor ao próximo é a nossa razão 
de existir. “O serviço ao próximo, o amor ao próximo é que 
define quem somos. É a nossa razão de existir como insti-
tuição mundial centenária, que o nosso lema expressa de 
maneira clara e de fácil entendimento – Nós Servimos”, afir-
mou Figueira, durante seu discurso na sessão comemora-
tiva ao Centenário de Lions Internacional, realizada pela 
Assembleia Legislativa de Estado de Mato Grosso. “Com-
preendi há muito tempo que aqueles que são mais felizes 
são aqueles que ajudam os outros e principalmente aque-
les que ingressaram no Lions”. 

CL Figueira participou de todas as atividades no 
Estado, tendo sido, inclusive, agraciado com Título de 
Cidadão Mato-grossense, concedido pela Assembleia 
Legislativa, por meio do Deputado Estadual Dilmar 

Dal'Bosco, e também homenageado em cerimônia solene. “Nós fazemos a diferença. O Lions não precisa só ser conhecido. Ele pre-
cisa ser reconhecido e o que vi aqui [Distrito LB-4] foi muito importante. As atividades que vivemos, principalmente as Olimpíadas 
Especiais, me deixou impressionado e é uma experiência realmente bem sucedida e que deve continuar”, destacou. 

“São 100 anos e não é qualquer empresa que consegue chegar até lá. Temos que comemorar e deixar legados para o próximo 
século. Já vencemos um, fizemos a diferença e certamente faremos a diferença no próximo século de serviços, pois quem usa esse 
distintivo [pin] tem a certeza de que onde ele é visto, sabe que por traz dele tem um homem de bem e do bem”, finalizou, ao parabe-
nizar todos os associados de Mato Grosso pelas festividades. 

Fabíola Tormes / Assessora de Boletim

Triplicar nosso impacto em todo o mun-
do melhorando a vida de pelo menos 200 
milhões de pessoas por ano até 2020-21 
por meio da expansão do serviço humani-
tário. Esse é o principal objetivo da 
Associação Internacional de Lions Clube. 

Porém, para alcançar desafiadora e im-
portante meta, os clubes precisam desen-
volver ações de serviço em suas comuni-
dades. O desenvolvimento dessas ações 
foram destacadas por dois líderes leonís-

ticos presentes durante as festividades do Centenário de Lions no Distrito LB-4, realizada em outubro deste ano – o Presidente do 
Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LB, CL Isaias Costa Dias, e o Past Diretor Internacional, CL Zander Campos da 
Silva. 

“Podemos considerar que o Lions, antologicamente, é uma filosofia de vida, por isso aqui nós somos uma família. Uma filosofia 
de vida que provem do próprio direito natural de solidariedade humana e é por essa razão que, recentemente, Lions Internacional, 
modificando seus programas, criou a chamada equipe de Ação Global, tendo como objetivo principal o serviço, pois é para isso que 
existe o Lions, para prestar serviços as suas comunidades”, afirma o presidente do CG DMLB. 

“O Lions, depois de 100 anos, descobriu que é importante valorizar o serviço e valorizar os clubes. Muitos acham que somos 
uma associação de Leões e não é. Somos uma Associação Internacional de Lions Clubes, então, o trabalho da Associação tem que 
ser feito de forma a valorizar os clubes. Agora o Naresh [Presidente Internacional dos Lions Clubes - Dr. Naresh Aggarwal] aceitou e 
lançou esse Grupo Global de Serviços para poder exatamente valorizar o trabalho importante realizado por todos, que é o serviço. 
Fico feliz que a meta agora são 200 milhões de atendimento por ano. Fizemos 115 milhões o ano passado e tenho a certeza que va-
mos atingir esses 200 milhões”, complementou o CL Zander Campos da Silva. “E gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que 
sou um Leão de Serviço. No Lions temos que falar menos e trabalhar mais. Então essa é minha filosofia e tem sido a minha conduta 
dentro do Lions”. 

Fabíola Tormes / Assessora de Boletim

“O amor ao próximo é que define quem somos”,
afirma Diretor Internacional

Líderes destacam o serviço como principal 
objetivo ao Clubes de Lions

Diretor Internacional, CL Luiz Geraldo Matheus Figueira
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A semana de celebração do Centenário de Lions 
Internacional no Distrito LB-4 contou com a inauguração da 
obra de ampliação da Casa de Apoio Helen Keller. O espaço es-
tá situado ao lado do Instituto Lions da Visão do DLB-4, no en-
troncamento da Avenida Lions Internacional com a Avenida do 
CPA, em Cuiabá.

No domingo, 08 de outubro, companheiros de todo Distrito 
celebraram a entrega de mais dois quartos e três banheiros. A 
medida ampliou a capacidade de atendimentos simultâneos da 
casa, de 25 para 40 pessoas.

O Instituto Lions da Visão já atendeu mais de 200 mil pacien-
tes em 15 anos. Parte dessas pessoas, a maioria do interior do 
estado de Mato Grosso (o qual o DLB-4 abrange) atendidas pe-
la casa de apoio.

Atendimento - A Casa de Apoio Helen Keller foi construída 
e inaugurada pelos companheiros do LB-4 em 2011. Aos paci-
entes em tratamento e acompanhantes são ofertadas três refei-
ções diárias (café da manhã, almoço e jantar), além do banho e 
pouso, tudo sem custo.

Aline Alves Coelho /Assessora de Boletim

População é beneficiada 
com ampliação de Casa de Apoio Helen Keller

A celebração do Centenário de Lions Internacional no Distrito LB-4 foi marcada por uma ação de benefício direto a sociedade, a 
realização da 1ª Olimpíadas Especiais de Lions. O evento aconteceu no dia 7 de outubro, em Cuiabá e reuniu 88 pessoas com deficiência 
(PCD). Elas disputaram nas modalidades de natação, atletismo e futsal, sendo a última a mais concorrida, com seis equipes. A disputa foi o 
ponta pé para a consolidação do trabalhado no DLB-4 que irá efetivar uma programação paraolímpica para 2018 e 2019. 

O evento foi realizado pelos companheiros do DLB-4  e a Special Olympics (realizadora das Olimpíadas Especiais Mundiais), com apoio 
da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc). A inclusão foi a palavra de ordem do evento, no qual a maioria dos 
participantes possui deficiência cognitiva e intelectual. “Nós realizamos uma capacitação teórica com os educadores físicos das instituições 
participantes e da Seduc, e os jogos permitem exercitar o que foi apreendido. É preciso ter em mente que o principal objetivo, é permitir a 
participação de todas as pessoas, queremos a inclusão, nos preocupando menos com classificação e ranqueamento”, pontua o diretor 
nacional de Lions com as Olimpíadas Especiais,  Vinícius Savioli.

“A Fundação Internacional de Lions Clubes já realiza a inclusão social de deficientes, especialmente intelectuais, por meio do esporte e 
decidimos que o Centenário de Lions seria a data propícia para a realização dos jogos em Mato Grosso. Temos frentes já consolidadas de 
prestação de serviços a comunidade no DLB-4, à exemplo do Instituto Lions da Visão. Porém, decidimos realizar esse evento pelo ineditismo 
e possibilidade de inclusão social das pessoas com deficiência”, elucida o líder do Lions Clubes em Mato Grosso, DG Eraldo Pereira.

Mesmo a medalha sendo consequência da superação pessoal, ela é motivo de muito orgulho. No caso de Eduardo Macedo Foureaux de 
36 anos, atleta com síndrome de Down, mais do que qualidade de vida, o esporte oportunizou ao atleta a conquista de muitos amigos pelo 
país, e a coleção com 45 medalhas. Natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, Eduardo pratica o esporte todos os dias a 20 anos.

O  presidente do Conselho Estadual de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência (Conede) Juarez Albues apoiou a iniciativa e torce 
para que o projeto encontro eco no Estado. "Essa ação realmente nos dá esperança que o desporto paraolímpico se torne realidade em Mato 
Grosso. Há muito tempo lutamos para a realização de jogos nesses moldes, que agreguem múltiplas deficiências e quem sabe até adquirir 
índices paraolímpicos". 

Aline Alves Coelho / Assessora de Boletim

LB-4 realiza inclusão de pessoas com deficiência
 por meio do esporte
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Levando 'Luz para Novos Tempos', o engenheiro eletricista cuiabano Eraldo da Silva 
Pereira, Governador do Distrito 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 co-
mo estão conhecendo mais de perto os trabalhos desenvolvidos pelos associados e clu-
bes de Mato Grosso. Desde que assumiram a função, mais de 30 clubes foram visitados, 
restando 15 para outubro e novembro, e somente um para dezembro. “São grandes  es-
forços para terminar as visitas oficias em novembro/dezembro, em razão de que outubro ti-
vemos as comemorações do Centenário e novembro, a II Reunião do Conselho Distrital 
em Sinop”.

O CL Eraldo contou que cada visita está sendo uma experiência inesquecível e enri-
quecedora, assim como diferente, mesmo conhecendo os projetos, clubes e companhei-
ros há anos. “Uma experiência inesquecível, primeiro que o objetivo é estreitar os laços de 
relacionamento com os companheiros, conhecer a realidade de cada município e os traba-
lhos 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 pe-
lo 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 ven-
do as atividades diversas que os clubes realizam. Em Sorriso, foram inaugurados dois obe-
liscos (modelo aprovado pelo DMLB), um do Lions e outro do LEO. Diversas campanhas 
arrecadadoras de fundos, trabalhos fantásticos que arrecadam grandes valores para o 
Hospital de Câncer de Barretos, para o Hospital de Câncer de Mato Grosso,  e para o 
Instituto Lions da Visão. Ações fantásticas”.

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 o Ano Leonístico 2020/2021. “Estamos falando sobre a reestruturação 
do Lions e a nova estrutura organizacional; também estamos levando a mensagem do pre-
sidente internacional Naresh Aggarwal, e incentivando todos os clubes a realizarem as 
ações de desafio do centenário e deixarem um projeto de legado do centenário, e, ainda, 
convidando os leões para a celebração do Centenário em Cuiabá.

O LCI Adiante foi desenvolvido como um roteiro para os Leões planejarem e implemen-
tarem ações com visão para o futuro que se inicia no novo século do leonismo. Ele incluiu 
estratégias para expandir significativamente o serviço humanitário, especialmente na 
prestação de serviços nas áreas do diabetes e do câncer pediátrico, além das áreas do me-
io ambiente, visão e alívio à fome.

Duas ações merecem ser destacadas como contribuição do DLB4 para o atingimento 
das metas de Lions Internacional: a reativação do Lions Clube de Água Boa em agosto e a 
fundação do Lions Clube de Lucas do Rio Verde Centenário em setembro.  

Fabíola Tormes / Assessora de Boletim

Mais de 65% dos clubes receberam 
a visita do Governador

Cerca de 300 associados 
acompanham 

solenidade de Instalação 
Gabinete

Depois de assumir, oficialmente, 
em Chicago, Illinois (EUA), a gover-
nadoria do Distrito LB4 do Lions 
Clube Internacional, o engenheiro ele-
tricista cuiabano Eraldo da Silva 
Pereira realizou no dia 15 e 16 de ju-
lho, em Cuiabá, a solenidade de ins-
talação do gabinete distrital.

Na ocasião, cerca de 300 associ-
ados de Lions e Leo Clubes de Mato 
Grosso prestigiaram o evento. Na ca-
pital mato-grossense, além da ceri-
mônia de instalação do gabinete dis-
trital, foi realizada a 1ª Reunião do 
Gabinete Distrital 2017/201, que, en-
tre outros assuntos, debateu o tema 
Liderança Voluntária, com a media-
ção da Master Coach Sônia Regina 
Guimarães; e a 2ª Sessão Plenária 
com a apresentação do Orador 
Oficial PDG CL Roberto Itamar 
Farias, abordando o tema Inovando o 
Leonismo, com a participação dos as-
sociados mato-grossenses.
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As atividades relacionadas ao centenário no Distrito LB-4 ainda não foram encerradas, temos muito trabalho pela frente até ju-
nho de 2018, mas podemos dizer que o saldo é positivo, se levarmos em conta os desafios lançados por Lions Internacional e pelo 
Distrito LB-4.

A média geral para os desafios do centenário atendidos, ficou em três desafios por ano para cada Clube, excluídos ai oito clubes 
novos, reabertos ou mesmo antigos que não forneceram relatório. É claro que alguns foram ajudados na média, pois dez clubes rea-
lizaram 100% das atividades de desafios propostas por LCI.

Até outubro deste ano, dez clubes comunicaram a construção e reforma de seus obeliscos, ou mesmo criação de praças que le-
vam o nome de personalidades leonísticas. Outros clubes ainda trabalham no sentido de inaugurar obeliscos e praças dentro do pe-
ríodo de comemorações do centenário.

Avaliado com altamente positivo pela governadoria e por esta coordenação do centenário, foi o número de cidades que aprova-
ram em suas Câmaras Municipais e, com a respectiva sanção dos prefeitos municipais, o projeto que institui o dia 8 de outubro co-
mo DIA MUNICIPAL DO SERVIÇO DE LIONS CLUBES. Pela comunicação dos clubes, foram 21 cidades que aprovaram e mais 
três que estão finalizando o processo de aprovação, totalizando 24 cidades. Somente 12 das cidades onde existe um Clube de 
Lions ainda não aprovaram o referido projeto, mas estamos estabelecendo contato com os dirigentes locais para que até junho de 
2018 todas as cidades consigam essa aprovação.

Do ponto de vista financeiro, tivemos um total de 25 clubes que realizaram o pagamento da taxa do centenário aprovada na 
Convenção de Sorriso e outros 16 que não realizaram o pagamento, deixando de ser arrecadado um total de R$ 24 mil. Neste caso 
não foram contabilizadas taxas para clubes fundados ou reabertos depois da aprovação da contribuição.

Apesar de não arrecadarmos tudo, conseguimos realizar as atividades propostas e aprovadas na primeira reunião do Conselho 
Distrital no ano leonistico 2016/2017, em Cuiabá. Foram necessários ajustes para que pudéssemos realizar todas atividades pro-
postas e honrar os compromissos assumidos. Para isso contamos com a ajuda de pessoas e empresas que realizaram algumas ati-
vidades sem custos para o Lions, graças ao prestígio que dispomos junto a comunidade mato-grossense como instituição, ou pelo 
prestigio individual de associados e Clubes.

Nos próximos dias faremos a entrega oficialmente da prestação de contas para a governadoria, para que seja submetida à 
Comissão de Finanças e auditoria distrital e posteriormente ao Conselho Distrital ou mesmo aos delegados da próxima convenção. 

Mas podemos aqui adiantar, que tivemos durante o período um total de R$ 54.570,09 de recursos arrecadados e gastos pela 
Coordenação para a realização de todas atividades, sendo que dentro dos valores de saída, foram repassados ao final para o 
Distrito LB-4 a quantia de R$ 1.659,59.

Somente com as comemorações realizadas em Cuiabá de 6 a 8 de outubro, foram gastos 31.748,02 sendo que R$ 3.559,50 fo-
ram assumidos pela Governadoria do Distrito LB-4 e o restante pela coordenação do centenário, através de recursos oriundos de ta-
xas pagas pelos clubes ou inscrições e outras receitas exclusivas do evento (pouco mais de R$ 14 mil) que fazem parte do valor to-
tal de R$ 54.570,09 arrecadados durante o período. Abaixo apresento um resumo das receitas e despesas do centenário.

Ao final, cabe somente um 
a g r a d e c i m e n t o  a  t o d o s 
Associados e Clubes que se en-
volveram e continuam traba-
lhando, aos profissionais que 
nos deram sua contribuição vo-
luntária para a produção de pe-
ças publicitárias e outros, em-
presas, especialmente de co-
municação (35 emissoras de rá-
dio e 28 de televisão) que trans-
mitiram nossos programas e 
anúncios relativos ao centená-
rio. Não podemos deixar de 
prestar também nossos agra-
decimentos à Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso e 
em especial ao Deputado 
Dilmar Dal’Bosco pelo reconhe-
cimento ao trabalho do Lions 
com a realização de Sessão 
Especial comemorativa.

Um grande abraço a todos e 
mãos a obra, pois temos muito 
para realizar até junho de 2018 
e anos posteriores.

PDG Evanir Tormes
Coordenador do 
Centenário LB-4

Centenário: “Temos muito trabalho pela frente”
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Sinop sediará nos dias 18 e 19 de novembro a 2ª Reunião do 
Conselho Distrital LB-4, deste Ano Leonístico 2017-2018.

No evento muitas ações estão programadas, todas em bus-
ca de mais conhecimento, como o seminário que será dividido 
em três módulos, tratando de diferentes assuntos.

O primeiro deles, sob a coordenação do  3º VDG CL Rogis 
Silva, tratará de 'LCI Adiante'. Na sequência, no Módulo II, o as-
sunto será 'Mentoreamento', com o instrutor CL Antonio Alberto 
Schommer Júnior, Assessor para o Programa Mentor do DLB4. 
E, finalizando, no Módulo III, com a 'Iniciativa de Qualidade de 
Clubes', ministrada pelo PCC CL Edward Lago de Macedo. 

Está programado ainda a Palestra Magna com o PCC CL 
Edward Lago de Macedo, com tema 'A importância do conheci-
mento'. Associado do Lions Clube do Recife Parnamirim, o CL 
Edward Lago de Macedo é o atual Coordenador de Área GLT 
DMLA e DMLB.

Por meio de seminários e palestras, 
Sinop  disseminará o conhecimento

Edward Lago de Macedo
Louvável a iniciativa do DG Eraldo 

Pereira em tratar nesta II Reunião do 
Conselho Distrital dos temas “Importân-
cia do Conhecimento” e “Iniciativa de 
Qualidade de Clube”, no momento em 
que o Lions inicia caminhada rumo ao 
seu segundo século.

Desde e sempre a necessidade do 
“conhecimento” rodeia a humanidade, 
notadamente exortando o pensamento 
crítico. A busca do conhecimento não 
pode ser confundida com a simples busca da informação.

Conhecimento é poder. O dito popular, tão aceito no passa-
do, sofre hoje com a grande velocidade da mudança ou do avan-
ço do conhecimento. A dinâmica e a especificação do conheci-
mento são uma realidade. O volume de conhecimento hoje gera-
do é infinitamente superior ao tempo e à capacidade de que dis-
pomos para absorvê-lo.

A importância do conhecimento consiste em sua aplicabili-
dade, ou seja, o conhecimento detido se transformar em boas 
ações em prol de outros. O filósofo Platão já dizia: “A coisa mais 
indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer 
do seu próprio conhecimento”. Neste momento de transição pa-
ra o segundo século de Lions Clubes Internacional é muito im-
portante que os Leões ampliem seus conhecimentos em tudo 
que rodeia o assunto Lions e os aplique adequadamente.

E qual conhecimento esperamos ou desejamos que os 
Leões, como líderes que são, sejam possuidores? Isso conver-
saremos na manhã do dia 19, quando da Plenária. Deixo, para 
reflexão até lá, a frase que muito já foi dito: Só amamos aquilo 
que conhecemos.

Já “Qualidade”, na concepção da administração, leva-nos a 
pensar em excelência em todos os sentidos. O termo é geral-
mente empregado para significar "excelência" de um produto ou 
serviço.

A palavra "qualidade" tem um conceito subjetivo que está re-
lacionada com as percepções, necessidades e resultados em 
cada indivíduo. A qualidade é um conceito de extrema importân-
cia para as organizações de uma forma geral.

O programa de Iniciativa de Qualidade de Clube que está 
sendo implantado por Lions Clubes Internacional, em substitui-
ção ao Processo de Excelência de Clube, tem o mesmo olhar 
que os Programas de Qualidade Total aplicados nas organiza-
ções mundo afora.

De vital importância que os Lions Clubes apliquem o progra-
ma de Iniciativa de Qualidade de Clube, pois a eficiência na utili-
zação dos recursos humanos, materiais e financeiros, e a eficá-
cia no alcance dos objetivos - serviços prestados à comunida-
des e aos próprios Leões, são os resultados esperados com a 
implantação do programa, resultados que garantem a satisfa-
ção dos Leões e da comunidade e, com certeza, mais cem anos 
de sucesso do Leonismo.

Com alegria, abordaremos os dois temas que sempre des-
pertam muito interesse entre os Leões, na expectativa que saia-
mos mais fortalecidos para o alcance do esperado e desejado 
para os cinco primeiros anos do segundo centenário de Lions 
Clubes Internacional.

Sucesso a todos!

Memória registra a história 
de Lions Internacional 

O Governador do DLB4, CL Eraldo Pereira e o tesoureiro 
distrital, CL Jamil Sortica, participaram no dia 11 de novembro de 
2017 da solenidade de lançamento do quinto fascículo do Projeto 
Memória, do Jornal Diário da Serra, em Tangará da Serra, data de 
comemoração dos 21 anos de fundação do Jornal.

A série de reportagens sobre topônimos tangaraenses 
(pessoas que dão nome a ruas e prédios públicos) vem sendo 
publicada nas páginas do Diário da Serra ao longo dos últimos seis 
anos e já rendeu cinco livros, lançados desde o ano de 2013, que 
contaram a história de 106 personalidades. 

Além de topônimos de pessoas físicas, esta quinta edição do 
livro Memória trouxe a história de dois topônimos de personalidade 
jurídica que dão nome a duas vias de Tangará da Serra. É a 
homenagem ao Lions e Rotary Clubes, duas importantes 
instituições que prestam serviço em Tangará da Serra.

No evento de lançamento do fascículo, o governador Eraldo 
recebeu a homenagem em nome de Lions Internacional. O livro 
traz a história do Lions Internacional, desde a sua fundação, 
passando pe la  chegada ao Bras i l ,  Mato  Grosso e , 
especificamente, a Tangará da Serra. Finaliza com a homenagem 
a Lions Internacional, denominando importante via do município.

A denominação de Avenida Lions Internacional foi dada por 
meio da Lei 6.800 de 6 de julho de 1996, sancionada pelo 
Governador Dante Martins de Oliveira. 

Fabíola Tormes /Assessora de Boletim


