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DG Eraldo e CaL Emília recepcionam 
Presidente Internacional Naresh Aggarwal em visita ao Brasil

Os Leões do Brasil estiveram em festa neste mês de maio ao receberem a visita ofi cial do Presidente da Associação Internacional 
de Lions Clubes, CL Naresh Aggarwal e sua esposa CaL Navita. A recepção ao maior casal da instituição neste Ano Leonístico foi na 
cidade de Salvador-BA, entre os dias 12 a 16 de maio, tendo como anfi trião o Distrito LA-2, sob a liderança do Governador Roque 
Souto e PDG CaL Marília Linheiro, do Lions Clube Salvador Centro.
Na oportunidade, cerca de 250 associados de diversos Lions Clubes estiveram presentes, entre eles o casal Governador do 
Distrito LB-4, DG CL Eraldo da Silva Pereira e CaL Emília. “O povo baiano é hospitaleiro e foi tudo um show, desde da chegada 
no aeroporto, a todos os eventos realizados. Tudo muito alegre e festivo”, resume Pereira, que participou dos eventos de sábado, 
domingo e segunda-feira.

 
No primeiro dia, relembra o governador, foi a recepção ao presidente no aeroporto e no período noturno um jantar informal de boas-
vindas no hotel. “No domingo foi o dia do companheirismo, iniciando com um passeio de escuna, passando pela Bahia de Todos os 
Santos. Paramos em uma ilha, num lugar fantástico, onde foi o almoço de confraternização oferecido por todos os governadores 
aos casais Presidente e Diretor Internacional”. 
A segunda-feira, 14, foi um dia de trabalho, ocasião em que o Presidente Naresh se reuniu com todos os Líderes Leonísticos e 
Leões para uma avaliação e planejamento da Associação. “Iniciamos o dia com uma visita ao Instituto dos Cegos. Um trabalho 
quase centenário, mas que o Lions, somente agora, por meio de um grupo de leões trabalha como voluntário no local. O Instituto 
atua nas áreas de educação, assistência social, saúde e lazer. Um trabalho magnífi co”, relatou Pereira, ao ressaltar que, com a 
visita, foi apresentado ao presidente CL Naresh Aggarwal um pedido de recursos da Fundação de Lions Clubes International para 
equipamentos. “O presidente foi muito receptivo, disse que não poderia prometer, mas fará o possível para liberar recursos de LCIF 
assim que o projeto for apresentado”.
A segunda-feira seguiu com almoço de confraternização e a tarde reunião administrativa, oportunidade 
que o tema: Evasão dos Leões na Área III, especialmente no Brasil, foi tratado. “Foi extremamente 
desagradável aos brasileiros. Ele se referiu aos Distritos do LA e não falou do LB, somente 
cumprimentou os que estavam com saldo positivo. E, apesar o LB não ser citado, me senti bem 
porque do Múltiplo LB, somente o LB-4 está com saldo positivo”. Ao fi nal, o presidente CL Naresh 
Aggarwal pediu empenho a todos os governadores, a todos os leões, e fez um desafi o de um novo 
leão em cada clube, para melhorar o quadro associativo do Brasil.
A noite a programação seguiu com banquete de recepção, com homenagens a várias lideranças, que 
receberam a Medalha Presidencial e Certifi cado de Apreciação Internacional. 
Na terça-feira, dia 15, a programação seguiu com plantio de árvores, visitas ao Hospital Santo Antônio 
para conhecer as obras sociais da Irmã Dulce, e ao Abrigo de Idosos São Gabriel.
A visita ao Brasil foi fi nalizada no dia 16, quarta-feira, com um city tour na cidade de Salvador para 
mostrar ao IP Naresh e à CaL Navita as belezas da primeira capital do Brasil.

Compromisso do LB-4 são mais 10 novos associados
Durante a reunião administrativa com os líderes nacionais da Associação Internacional de Lions Clubes, o Presidente CL Naresh 
Aggarwal desafi ou a todos a mudarem a situação do Brasil, no número de associados. 
Na oportunidade, todos os governadores fi rmaram compromisso com o presidente, no sentido de reverter a situação que está 
muito negativa no Brasil inteiro. “Eu, pelo LB-4, informei que até dia 31 de maio, teremos mais 10 novos associados”, garantiu o 
Governador do Distrito LB-4, DG CL Eraldo da Silva Pereira. 
Em todo o país o compromisso foi de 300 novos associados. 
Estiveram presentes do Distrito Múltiplo LB, o presidente do Conselho de Governadores do DMLB, CL Isaias Costa Dias, os quatro 
casais de Governadores - LB 1, LB 2, LB 3 e LB 4, assim como o PID Whady Lacerda, do LB-4. Marcaram presença também o 
Diretor Internacional, CL Luiz Geraldo Matheus Figueira, o Past Diretor Internacional, CL Zander Campos da Silva e o candidato a 
3º vice-presidente Internacional endossado pela Área III, PID Fabrício Oliveira, Distrito Múltiplo LA.

(CaL Fabíola Tormes - Assessora de Boletim)


