
Regionalidade e Centenário 
são inspirações da gestão

Um novo século de serviços, 
uma nova postura – LCI Adiante
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Engenheiro cuiabano assume 
governadoria do Lions Clube em MT

DG CL Eraldo Pereira assumiu oficialmente no dia 4 de julho a governadoria do Distrito LB4 do Lions Clube Internacional 
e vai comandar o Ano Leonístico 2017/2018 em todo o estado.                                                                           Páginas 6 e 7



As 5 plataformas de serviço de Lions Internacional

Participar da 100ª Convenção de Lions Clube 
Internacional no período de 30/06 a 04/07 na cidade de 
Chicago e tomar posse como governador do Distrito LB4 foi 
uma das mais importantes experiências da minha vida. 
Momentos memoráveis, inesquecíveis!

Liderar o distrito no início do novo século será um desafio 
muito grande, pois a meta de Lions Internacional é triplicar a 
quantidade de pessoas atendidas e atingir o total de 200 mi-
lhões a cada ano. Isso só poderá ser alcançado se todos os 
leões entenderem a razão da sua existência: prestar serviços 
humanitários de forma desinteressada. É preciso ter muita co-
ragem para encorajar pessoas e superar os desafios!

Para isso, será preciso compreender o poder da Ação pro-
posto pelo presidente internacional Naresh Aggarwal: engajar 
todos, especialmente os jovens, servindo primeiro os próprios 
leões para depois servir a comunidade; identificar projetos que 
maximizem o valor de cada despesa e do tempo de cada asso-
ciado para que se possa servir as pessoas com as necessida-
des mais urgentes possíveis; ampliar o quadro de associados significa aumentar serviços.

LCI Adiante - O planejamento estratégico de Lions Internacional, denominado LCI Adiante, estabele-
ce cinco plataformas de serviço com base nas maiores necessidades identificadas em todo o mundo: 
Visão, Meio Ambiente, Fome, Diabetes e Câncer Pediátrico. Convido todos a privilegiarem suas ativida-
des nessas modalidades de serviço, priorizando o diabetes, mas sem abandonarem os projetos já desen-
volvidos pelos seus clubes.

Essa nova estratégia também pretende reformular a opinião pública e melhorar a visibilidade dos 
Lions Clubes, além de beneficiar a experiência dos associados e atingir novos mercados.

MyLioon - Novas tecnologias, como o aplicativo móvel denominado MyLion (já disponibilizado por 
Lions Internacional pela internet), oferecem aos associados a possibilidade de se conectarem e comparti-
lharem ideias, fotos, vídeos e informações, unindo os Leões, independentemente de sua localização.

O sucesso do Lions e do LEO Clubes depende do envolvimento de todos os associados e, para isso, a 
convivência em harmonia é imprescindível. O amor, a emoção e a paz são necessários para a prestação 
de serviços ao próximo e para a corrente de energia positiva ao entendimento entre as pessoas. 

Enfim, começam os novos tempos, o que exige a luz do conhecimento.
DG Eraldo da Silva Pereira / CaL Emília
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DG CL Eraldo Pereira - CaL Emília
‘‘Luz para Novos Tempos’’

MENSAGEM DO GOVERNADOR

Estimados Companheiros e Companheiras 
Leão, Valorosas Domadoras Leos.

Iniciamos o novo Ano Leonístico olhando no 
horizonte a “Luz  para Novos Tempos”, com entu-
siasmo e plena disposição para contribuirmos e  
prestarmos serviços voluntários. Desejamos 
que o entusiasmo perdure por todo o ano com 
ações concretas  propostas de cada Lions Clube 
do nosso Distrito LB 4, melhorando as condições 
de vida nas comunidades onde “Nós Servimos”.
Agradecemos confiança em nós depositada. 
Como Segunda Vice Governadora, orgulhosa 
de pertencer ao maior Clube de Serviço 
Humanitário do Mundo ,  que nos distingue na co-
munidade e na vida, como Companheiros Leão. 
Constituímos, eu e meu  CL  Luiz Henrique, uma 
grande família no Distrito LB 4, que apoia e in-
centiva em todos os instantes, com devota ami-
zade, carinho, respeito e dedicação por tudo is-
so, trabalhando no nosso Clube, atuando com 
garra e entusiasmo em todas as missões a nós 
atribuídas  pelos nossos Lideres. Como 
Segunda Vice Governadora, estando imbuídos 
do espírito de “Servir”, identificando as causas, 
edificando os valores e dedicando amor cons-
tante ao próximo, como parte de um grupo uni-
do, trabalharemos para ajudar o Governador CL  
Eraldo da Silva Pereira  a difundir seu lema do 
presente Ano Leonístico, com a crença de que  a 
“LUZ PARA NOVOS TEMPOS”,  efetivamente 
irá   atender as necessidades dos que carecem, 
pois, o Leão, tem sempre ou sempre encontra 
disponibilidade de tempo para colaborar, inte-
g r a r ,  a j u d a r , e  s e r v i r . . .  c o m  a m o r .
Que Deus abençoe todos nós e ao nosso traba-
lho no AL 2017 /2018.

Cal Cláudia Celina da Silva/CL Luiz 
Henrique de Siqueira

                       Casal de 2ª VDG AL 
2017/2018

Prezados CCLL do Distrito LB-4
Foi dada a largada para um novo século de servi-

ços leonísticos a serem prestados às nossas comuni-
dades e à humanidade. Estamos inaugurando uma 
nova jornada com os mesmos propósitos idealizados 
por Melvin Jones no já distante ano de 1917. Nossa 
associação não se acomodou e nos lançou metas 
mais ousadas, a começar pela inclusão de novos 
desafios de serviço – conscientização e ação acerca 
do Diabetes, compartilhando a dádiva da Visão, o 
combate à Fome, a proteção ao Meio-ambiente e 
ações em apoio para o tratamento do Câncer 
Pediátrico – triplicando o nosso impacto humanitário 
para atender 200 milhões de pessoas por ano até 
2021.

Para alcançarmos essas metas, estamos promo-
vendo a adesão de novos associados, a fundação de 
novos Clubes e implantação do Programa de LEO 
Clubes para formar um celeiro de futuros Leões. 
Ferramentas de apoio à gestão dos clubes também 
estão disponíveis na página do Lions Clubs 
International: www.lionsclubs.org.

Nosso Distrito LB-4 dispõe, respectivamente, da 
Equipe Global de Aumento de Associados com estru-
tura capaz de orientar de forma contínua, focada e 
integrada desde o treinamento para novos associa-
dos até a fundação de novos Clubes e da Equipe de 
Liderança Global destinada ao desenvolvimento da 
liderança efetivo.

O resultado desse trabalho só é possível com a 
participação e o engajamento de cada Companheiro 
Leão dentro dos seus Clubes, nas suas Divisões e no 
âmbito do nosso Distrito. É esse trabalho muitas 
vezes anônimo e individualizado que se tornará 
público quando lançado como atividade de serviço 
mensal na página do MyLCI.

Estamos prontos para dar continuidade ao nosso 
legado. Encerro essa mensagem citando a legenda 
inst igadora do nosso pr imeiro Presidente 
Internacional João Fernando Sobral (AL 1976/1977): 
“Faça seu semelhante sentir-se necessário”.

Muito obrigado,
 

CL Rogis Silva
3º VDG

Estimados Companheiros, Companheiras, 
Domadoras e Companheiros Leos deste valoroso 
Distrito LB-4.

Estamos iniciando um novo ano leonístico, novos 
desafios para encarar, novas pessoas para servir, 
novos líderes a nos guiar. Este é o momento de come-
morarmos o tão esperado centenário e nos preparar-
mos para os próximos 100 anos.

Se pararmos para refletir sobre qual a relevância 
dos leões para o mundo hoje, sem dúvida diremos 
que desde 1917, os leões têm atendido às necessi-
dades de suas comunidades e têm melhorado conti-
nuamente as regiões onde vivem.

Enquanto houver necessidades no mundo, nós 
trabalharemos para atendê-las porque somos volun-
tários no servir.

Estamos envaidecidos e felizes por obtermos o 
voto de confiança dos Companheiros para ocupar o 
importante cargo de 1º vice-governador do Distrito, e 
com o propósito de servir ao próximo, estaremos sem-
pre buscando fazer o melhor, para que o Lions esteja 
cada vez mais presente em nossas comunidades.

Ao DG Eraldo Pereira e CaL Emília, casal 
Governador 2017/2018 desejamos muito sucesso 
nesta gestão, e que em sincronia com sua equipe 
sejam inspirados: NA VIDA, desfrutando intensa-
mente de todos os momentos, com alegria, saúde e 
determinação, realizando todas as metas e objetivos 
propostos; NA LUZ, necessária para iluminar os seus 
caminhos para que decidam com inteligência e sabe-
doria na condução do nosso Distrito LB-4; NO AMOR, 
buscando a paz e a harmonia entre os Companheiros 
durante toda a caminhada e servindo desinteressa-
damente aos nossos semelhantes mais necessita-
dos.

Desejamos aos Presidentes de Divisões e os 
Presidentes de Lions e Leo Clubes, muito sucesso 
em suas gestões, com muitas atividades e AMOR ao 
próximo, sejamos todos vitoriosos! Que nosso Deus 
esteja sempre no comando, feliz ano Leonísticos a 
todos os Companheiros de nosso Distrito LB-4.

Um forte abraço
CL ELY Rodrigues / CaL Roselaine

1° Vice-Governador do Distrito LB4 - AL 
2017/2018

MENSAGEM DA 2ª VICE-GOVERNADORA MENSAGEM DO 3° VICE-GOVERNADORMENSAGEM DO 1° VICE-GOVERNADOR



A governadoria do distrito LB4 tem a missão de es-
tar à frente do Distrito durante a celebração do cente-
nário de Lions Club Internacional. A nova gestão apre-
sentou o Plano de Ação com as metas sobre aumento 
de sócios, desenvolvimento de liderança, comemora-
ções do centenário, de serviços e companheirismo pa-
ra o AL 2017/2018, durante o I Conselho Distrital reali-
zado em Cuiabá.

O CL governador Eraldo Pereira destacou que o  
Plano está alinhado com as novas formas de voluntari-
ado, migrando de contínua para ocasional, devido às 
mudanças de estilos da vida moderna e ao crescente 
apoio às causas em vez de às organizações. Isso pre-
cisa ser entendido pelos leões para buscarem e encon-
trarem o apoio necessário na prestação dos serviços.

As prioridades estabelecidas pela gestão são: 
Incentivar o recrutamento de 180 novos associados 
até junho de 2018 e a conversão de 20 CCLEO em 
CCLL; Fundar dois Lions Clubes; Reduzir a media dos 
últimos cinco anos de associados baixados para 230; 
Capacitar os nove presidentes de divisão e dirigentes 
de Clubes (Presidente, Secretário, Tesoureiro, D. Associados, Orientador Leo); Promover o Seminário “Treine o Instrutor” para ca-
pacitação de 20 associados, seis Seminários de Liderança para leões emergente; Promover Happy Hour com Show de Humor e 
uma atividade de lazer na XIX Convenção Distrital do DLB; Incentivar os associados dos clubes para fazerem o treinamento “On 
Line”; Incentivar os clubes para a realização de campanha de orientações e prevenção do Diabetes e de campanha de divulgação 

dos sintomas para diagnóstico precoce, de apoio às crianças e su-
as famílias em tratamento do câncer pediátrico; Fundar dois Leo 
Clubes.

Para reforçar aos companheiros que o apoio de todos para a 
execução do programa de celebração do centenário de LCI (de-
senvolvido pelo coordenador de comemorações do centenário 
PDG CL Mano) é de fundamental importância, foram estabeleci-
das metas.

São elas: Incentivar os Clubes a instituir o “Dia Municipal do 
Serviço de Lions Clube” pelas Câmara Municipais; a divulgação 
do LCI e do seu centenário por meio de realização de palestras em 
Escolas, Universidades, Igrejas, Órgãos Públicos e Empresas em 
setembro de 2017; Promover festividade de comemoração do cen-
tenário; Incentivar os Clubes a depositarem na Conta Corrente do 
Centenário os valores das contribuições para a celebração do cen-
tenário aprovados em Sorriso (AL 2015/2016); Reconhecer Leões 
que prestaram serviços relevantes no Movimento Leonístico na 
Assembleia Legislativa de MT em outubro de 2017  por meio de 
Lei do Dia Estadual do Serviço de Lions Clube; Moções de 
Aplausos; Títulos de Cidadania; Estimular os clubes a desenvol-
verem ações do Desafio de Serviços do Centenário.

Também são metas: Incentivar a divulgação do centenário por 
meio da instalação de outdoor em cidades de Mato Grosso, VTs de 
30” em emissoras de TV do Estado de MT e em redes sociais du-
rante o mês, programas de rádio com o título de MOMENTO 
LIONS, anúncios em jornais e revistas de Mato Grosso em outu-
bro de 2017 e a instalação de faixas nas residências e empresas 
de Associados no período de junho a dezembro de 2017.  Além de 
divulgar o centenário por meio de afixação de 25.000 bandeiras 
com a logo do centenário em outubro de 2017 e 5.000 cartazes em 
no período de junho a novembro de 2017 nas cidades de Mato 
Grosso.

Todas as ações do Centenário podem ser postas nas redes so-
ciais  acompanhadas da tags #LIONS100 e #LIONS100LB4, e in-
dicando o local da realização.

Aline Alves Coelho / Assessora de Boletim

Regionalidade e Centenário são
 inspirações da gestão ‘Luz para Novos Tempos’
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ASSOCIAÇÃO	INTERNACIONAL	DE	LIONS	CLUBE
DISTRITO	MÚLTIPLO	LB

DISTRITO		LB4

PROGRAMAÇÃO  GLT 2017/2018

A coordenação do GLT (Global Leadership Team) do DLB4  apresenta a programação de 

treinamentos que serão realizados no decorrer desse ano leonís�co em atendimento as metas 

pactuadas pelo DG CL Eraldo Silva Pereira.

ORD AÇÕES EDUCACIONAIS

 

CALENDÁRIO/LOCAL

1 Capacitação dos 9 presidentes de divisão e gabinete distrital 
do AL 2017/2018;

Realizado em 30 e 
01/05/2017
Chapada dos Guimarães-
MT

2 1. Capacitar os Dirigentes de Clubes 
(Presidente/Secretário/Tesoureiro/D.Associados/ 
Orientador Leo) do AL 2017/2018;

 

2. Disponibilizar material de treinamento aos 
presidentes de divisão para capacitação de 
dirigentes na 1ª reunião do Comitê consul�vo;

 

15/07/2017 – Cuiabá -MT

3 Incen�var os associados dos clubes para fazerem o 
treinamento "On Line" do site de LCI

 

h�p://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-
resource-center/lions-learning-center/index.php;

 

15/07/2017 a 30/06/2018

4 Promover o Seminário "Treine o

 

Instrutor" para capacitação 
de 20 associados

Novembro de 2017

5 1. Desenvolver em parceria com assessorias,
seminários com temá�ca inerentes às mesmas;

2. Disponibilizar palestra para capacitação de novos 
associados e sensibilizar todos os clubes do DLB4 
para a sua promoção;

6 Realizar seminários de aperfeiçoamento e conhecimento 
leonís�co  em todas as reuniões do conselho distrital

Durante as RCD’s 
Rondonopolis / Sinop /
Tangará da Serra

7 Proporcionar a par�cipação do 3º VDG no Ins�tuto 
Avançado de Liderança Leonís�ca.

21/04/2017 a 23/04/2018
Lima-Peru

CL ERALDO S. PEREIRA                             PCC  CAL Ma Rosilene M. Medeiros

DG  17/18 COORD. DE GLT-D – LB4 17/19

Dr Naresh e Sra Navita, ladeados pelo DG Eraldo e CaL Emília 



O lema da governadoria do distrito LB4 no AL 2017/2018 é 
Luz para novos tempos. Ele combina a luminosidade do lugar 
onde o CL. governador Eraldo Pereira nasceu, Cuiabá, em 
Mato Grosso que representa a área geográfica do DLB4, com a 
formação acadêmica dele, a engenharia elétrica.

Mato Grosso localiza-se na região central do Brasil e é um lu-
gar realçado por uma forte luz cuja origem vem de sua riqueza 
ambiental e mineral, do calor de sua gente e de um amor arden-
te por tudo que representa dedicação, respeito, prosperidade e 
serviço ao próximo.

Enquanto a engenharia elétrica representa aquela área cujo 
profissional reúne conhecimento para a produção da energia in-
dispensável na geração da luz e da força que, mais à frente, vão 
viabilizar trabalhos e serviços diversos, entre outros benefícios.

Inspirado pelo lema, o governador Eraldo Pereira estabele-
ceu as diretrizes a seguir detalhadas que vão nortear o trabalho 
em prol das comunidades nesses novos tempos de começo de 
mais um século de serviços leonísticos. São elas:

Sustentabilidade: ao lado do calor propiciado pelo forte cli-
ma quente de Mato Grosso está o calor humano da sua gente. 
Esse ambiente caloroso será usado para garantir a sustentabili-
dade do Distrito LB4, a partir do incentivo e apoio a todos os 
leões a se esforçarem para conservar os associados, por meio 
do exercício do companheirismo, e identificarem pessoas de 
qualidade, com especial atenção aos familiares e companhei-
ros LEO, para se agregarem ao trabalho leonístico com a ado-

Luz para Novos Tempos

ção da proposta Simplesmente Convide. Ao lado disso, serão fo-
mentados os treinamentos de preparação de novos associados 
e a modernização do processo de admissão para aumentar o 
quadro associativo.

Novas práticas do Leonismo: o estado possuí ambientes 
importantes, sensíveis e distintos que estimulam a busca de no-
vas práticas em várias frentes. Daí porque serão disseminadas 
as novas formas de administração do leonismo no distrito LB4, 
tanto com gestão moderna dos clubes (reuniões para viabilizar 
a socialização, acolhimento e promoção do sentimento de fazer 
parte do grupo, simplificação do protocolo, diminuição de for-
malismos, etc.) quanto na programação de atividades que de-
mandem menos recursos financeiros, propiciem parcerias com 
outras entidades, atendam às necessidades da comunidade e 
mantenham a satisfação do associado, incorporando senso de 
diversão nas atividades de serviço de forma atrativa, especial-
mente, para os jovens. Para isso, será incentivada a adoção do 
Programa de Excelência de Clubes CEP e do Programa de 
Mentoreamento e o fortalecimento do Programa de LEO 
Clubes.

Laços de amizade: num lugar onde hospitalidade é uma 
das referências do seu povo, nada melhor do que evidenciar a 
fraternidade, a partir do incentivo ao fortalecimento dos laços 
da amizade para manter o vigor do companheirismo e entusias-
mar os leões para oferecer serviços valiosos que ajudam direta-
mente aos outros.

Desenvolvimento da liderança: na condição de líder de vá-
rios rankings no campo agrícola, o que contribui positivamente 
para a produção de alimentos para o país, e também para o 
mundo, Mato Grosso é sempre um estímulo ao desenvolvimen-
to de lideranças. Nesse sentido, há de se enfatizar o crescimen-
to da liderança entre os associados dos Lions e LEO Clubes pa-
ra oportunizar crescimento pessoal e profissional dos mesmos. 
Portanto, serão oferecidos treinamentos para as atividades leo-
nísticas e leoísticas que poderão ajudar com a sua carreira e o 
seu negócio.

Serviços do Centenário: a valorização da tradição em to-
dos os aspectos é outra referência mato-grossense cuja capi-
tal, Cuiabá, caminha para os 300 anos de fundação. Oportuno, 
então, é o estímulo que será dado aos clubes para continuarem 
as atividades do Desafio de Serviços do Centenário em cada 
uma das áreas de enfoque – Juventude, Visão, Fome e Meio 
Ambiente -, além de executarem um Projeto de Legado do 
Centenário à Comunidade que gere um impacto duradouro na 
sua comunidade.

Aline Alves Coelho / Assessora de Boletim

Identificação
O CL governador Eraldo Pereira conta como foi 

composta a marca adotada para o Pin no AL 2017/2018. 
O acessório de identificação tem a forma de uma elipse 
deitada, que significa a perpetuação do serviço 
voluntário. O fundo tem a cor azul escuro e o amarelo 
ouro (cores oficiais do LIONS).

“Presença marcante na minha terra natal (Cuiabá), o 
sol emite luz e energia. Isto é, capacidade de visão e 
força para a prestação do serviço! A cor do sol, o amarelo 
ouro, simboliza sinceridade de propósito, imparcialidade 
de julgamento, simplicidade de vida, generosidade 
espiritual e compromisso para com a humanidade – 
virtudes características dos leões.”, explica o CL Eraldo 
Pereira.

No lado superior direito, o logotipo do centenário do 
Lions para destacar o ano da celebração dos 100 anos 
de fundação do Lions Clubes, incluindo o emblema 
oficial que é um símbolo reconhecido e respeitado em 
todo o mundo e o lema oficial: Nós Servimos. Isso é para 
manter viva a razão da existência do Lions de prestar 
serviços desinteressadamente.

No lado inferior direito, o emblema do LEO Clube, 
programa oficial de Lions Clubes. O objetivo é destacar a 
importância do envolvimento dos jovens para a 
contribuição com a sua formação moral e cultural e a 
garantia da continuidade do movimento leonístico. Na 
parte superior, escrito na borda, está o Lema do Distrito 
para o Ano Leonístico 2017/2018: Luz para Novos 
Tempos. Esse lema foi adotado para enfatizar a 
importância do desenvolvimento dos associados, 
oportunizando o crescimento pessoal e profissional do 
leão para manter a prestação dos serviços no novo 
século que se inicia.
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Em Chicago, Illinois (EUA), o 
engenheiro eletricista cuiabano 
Eraldo da Silva Pereira assumiu 
oficialmente no dia 4 de julho a 
governadoria do Distrito LB4 do 
Lions Clube Internacional, que 
corresponde a Mato Grosso, e 
vai comandar o Ano Leonístico 
2017/2018 em todo o estado.

Ao lado de sua esposa 
Emília Pereira e de um grande 
grupo de associados de todo o 
país, assim como de todo o mun-
do, o novo governador do 
Distrito LB4 participou da 100ª 
Convenção do Lions Clubes 
International, realizada  entre os 
dias 30 de junho a 4 de julho, cu-
ja programação priorizou as co-
memorações do centenário da 
associação. A cidade norte-
americana de Chicago foi esco-
lhida para a realização do 100ª 
Convenção porque foi lá que co-
meçaram os serviços dos Lions 
Clubes.

Na oportunidade, além de 
Pereira, outros 740 governado-
res dos Distritos do Lions em to-
do o mundo também foram empossados, assim como o presidente Internacional dos Lions Clubes, Dr. Naresh Aggarwal.

Ainda em Chicago, Eraldo e Emília participaram, no Hyatt Regency Chicago, de 27 de junho a 30 de junho, do Seminário de 
Governadores de Distrito Eleitos de 2017, com a apresentação do Presidente do Lions Clube International, Dr. Naresh Aggarwal, e 
com a realização de uma sessão geral, abordando a Nova Estrutura de Serviço.

A missão dos Lions Clubes 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. Em Mato Grosso, a Associação Internacional está repre-
sentada com 45 clubes e mais de 1.300 associados entre a capital e o interior do estado.

Fabíola Tormes / Assessora de Boletim 

Engenheiro cuiabano assume 
governadoria do Lions Clube em MT

01 02

03 04

DG Eraldo e CaL Emília durante cerimônia de posse na 100ª Convenção do Lions Clubes Internacional, 
realizada em Chicago, Illinois (EUA)
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05 06

07 08

09 10

11

12

13

16

14

17

15

18

01: DG Eraldo na concentração do 
desfile das delegações da Convenção 
de Chicago;
02: DG Eraldo em frente ao painel 
comemorativo do centenário de LCI;
03: DG Eraldo no monumento a Melvin 
Jones no jardim da sede de LCI;
04: Cerimônia de posse do IP oto 
Naresh Aggarwal;
05: Colegiado do Brasil com o IP 
Naresh e CaL Navita;
06: DG Eraldo na frente do Instituto de 
Artes de Chicago, ao fundo o leão da 
foto oficial de fundação do Lions;
07: Depoimentos de 2 LEO Leão na 
Convençao de Chicago destacando a 
importância do Movimento LEO;
08: DG Eraldo com o ID Figueira e o 
PID Gorgulho (líder do grupo 8 no 
Seminário para Governadores Eleitos);
09: DG Eraldo recebendo o diploma 
de Honra ao Mérito pela conclusão da 
formação de governadores;
10: DG Eraldo e CaL Emília no 
banquete de formatura de governador 
eleito;
11: Grupo 8 (Brasil e Portugal) do 
Seminários para Governadores 
Eleitos;
12: DG Eraldo ao lado do painel do 
grupo 8 vencedor do concurso sobre a 
representação da Força do Nós;
13: DG Eraldo e CaL Emília com a 
vista da cidade de Chicago ao fundo;
14: DG Eraldo e CaL Emília com a 
vista do rio Chicago ao fundo;
15: DG Eraldo participando da palestra 
sobre Clubes na Convenção de 
Chicago;
16: Delegação do LB4 no desfile das 
delegações da Convenção de 
Chicago;
17: CCLL do Distrito LB4 no desfile 
das delegações da Convenção de 
Chicago;
18: DG Eraldo e CaL Emília com CCLL 
da delegação brasileira em frente a 
sede de LCI.
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Desde 1917 Leões em todo o mundo vem servindo voluntariamente pelos menos favorecidos. São 100 anos capacitando volun-
tários para servir as comunidades, atender as necessidades humanas, fomentar a paz e promover a compreensão mundial, por me-
io dos Clubes de Serviço. 

Mas e agora? Como será este novo século de serviços, especialmente diante de um cenário global em constante transforma-
ção? Como poderemos atender as necessidades das nossas comunidades e do mundo? 

Para responder essas e outras perguntas, e para honrar este século de serviços, que um novo Plano Estratégico, denominado 
LCI Adiante foi planejado, com metas ousadas de atendimento de 200 milhões de pessoas ao ano até 2021. “Imagine como seria o 
mundo se os Leões dobrassem o impacto humanitário ou o triplicassem. Imagine quantos milhões mais poderiam ser poupados da 
cegueira, retirados da pobreza. Imagine quantas crianças mais poderiam crescer livres de doenças evitáveis ou ter a oportunidade 
de aprender, sorrir, ter esperança, prosperar”, destacam os Comitês de Planejamento a Longo Prazo, em publicação da Revista 
Lion. 

“Mas os Leões não apenas imaginam a mudança. Nós a realizamos”, completam, ao destacar as metas estabelecidas para me-
lhorar a vida de mais de 200 milhões de pessoas por ano até 2021 – triplicando o impacto humanitário. “Esse Plano está alinhado 
com as novas formas de voluntariado, migrando de contínua para ocasional, devido às mudanças de estilos da vida moderna e ao 
crescente apoio às causas em vez de às organizações. Isso precisa ser entendido pelos leões para buscarem e encontrarem o apo-
io necessário na prestação dos serviços”, ressalta o Governador do Distrito LB4, CL Eraldo Pereira. 

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, para atender as crescentes necessidades do mundo. 
Foi criado para aprimorar as operações, usar novas tecnologias e tornar a experiência dos associados inigualável. “O nosso serviço 
humanitário pode evoluir e o impacto aumentar com uma plataforma direcionada ao serviço. Os Leões continuarão a atender às ne-
cessidades locais, como sempre fizeram, mais há novas necessidades nas comunidades e em todo o mundo. Por isso precisamos 
expandir o nosso serviço atual e identificar novas formas de servir. Continuaremos nossa rica tradição de serviço e, com base nela, 
atingiremos nossa meta de servir 200 milhões de pessoas por ano até 2021”.

Fabíola Tormes / Assessora de Boletim 

Um novo século de serviços, 
uma nova postura – LCI Adiante

DG Eraldo participando da palestra sobre Clubes na Convenção de Chicago, ocasião em que as 
metas para o novo século de serviços foram discutidas



DISTRITO LB4 - Página 09

Por 100 anos Leões prestam serviços, proporcionando a pre-
ciosa dádiva da visão e alimentando famílias com dificuldades, 
com comida a mesa. Oferecem ainda vacinas que salvam a vi-
da de crianças e reconstroem comunidades devastadas por ca-
tástrofes. Levam ajuda aos mais vulneráveis e esperança àque-
les com dificuldades.

Com o início do novo século de serviços, grandes serão os 
novos desafios humanitários globais do Lions Club 
Internacional. O novo programa inclui a prestação de serviços 
nas áreas de diabetes e câncer pediátrico, além das áreas do 
meio ambiente, visão e alívio à fome. 

Visão - Para a visão, o objetivo é continuar preservando a vi-
são e servindo aos cegos e deficientes visuais. 

Fome - Assim como no primeiro século de serviço, o alívio à 
fome continuará sendo um desafio, onde Leões continuarão em-
penhados em eliminar a fome e reduzir a pobreza, para que ne-
nhuma criança vá para a cama com fome. 

Ambiente – Proteger o nosso meio ambiente e assim tornar 
nossas comunidades e o mundo um lugar melhor para todos.

Diabetes - No Diabetes o planejamento é trabalhar a pre-

Visão, Diabetes, Fome, Ambiente e Câncer pediátrico 
serão os desafios humanitários globais do Lions

venção e assim tentar controlar esta epidemia global, além de 
ajudar as pessoas afetadas pela doença, que hoje é uma das 
maiores emergências mundiais de saúde do século XXI. Um 
em cada 11 adultos têm diabetes, o que leva a doenças renais, 
complicações na gravidez, lesões nos nervos e outras graves 
complicações de saúde, incluindo a visão. Ele é a oitava princi-
pal causa de morte no mundo, resultando em mais de 5 milhões 
de mortes em 2015. E o número deverá aumentar significativa-
mente até 2030 se não houver mais conscientização. 

Câncer pediátrico – Assim como o diabetes, a perspectiva 
para o câncer pediátrico é igualmente cruel. O câncer é a se-
gunda principal causa da mortalidade infantil. Em todo o mun-
do, uma criança é diagnosticada com câncer a cada dois minu-
tos, mas mais de 60% das crianças do mundo têm pouco ou ne-
nhum acesso a tratamentos eficazes. 

Diante disso, o objetivo do Lions Internacional para este no-
vo século de serviços é expandir o acesso a tratamentos vitais e 
ajudar as crianças que precisam. “Cada uma das áreas de ser-
viço da estrutura é essencial para atender as necessidades lo-
cais e globais”.

Fabíola Tormes / Assessora de Boletim 

Muitos reconhecem o logotipo do Lions, mais não o nosso trabalho. O mundo precisa saber quem somos, o que fazemos e 
como pode se unir a nós para servir a humanidade. As relações públicas, a publicidade global e as comunicações avançadas 
propiciam formas de alto nível para compartilhar as nossas histórias de serviços, que mudam a vida das pessoas para inspirar 
esperança, mudanças e novos voluntários. A nossa meta é nos tornarmos a marca mais reconhecida de serviço voluntário em 
todo o mundo, para que homens e mulheres com consciência cívica se unam a nós para enfrentar os maiores desafios 
humanitários existentes.

Para alcançar esse reconhecimento, um plano de marketing estratégico global foi desenvolvido, a fim de atingir novos 
mercados, de novas maneiras, como aplicativos para dispositivos móveis, para dar aos Leões mais ferramentas para servir, 
rastrear e se conectar de onde quer que estejam. “A tecnologia impulsiona a inovação e a inovação conduzirá os Leões ao 
futuro”.

Entre as novas ferramentas de comunicação, está o recém-lançado MyLion. O novo aplicativo permite que você capture e 
compartilhe como é legal ser Leão a partir do seu smartphone. 

Com o MyLion você pode bater papo com Leões de todo o mundo; criar e gerenciar as suas atividades de serviço; descobrir 
clubes e atividades pelas suas bandas – ou em qualquer lugar do mundo; inspirar-se e compartilhar os seus projetos, fotos e 
histórias para inspirar os outros também; ganhar distintivos e prêmios por servir e muito mais!

Para baixar o aplicativo basta acessar o Google Play ou descarregar na App Store. Depois de baixar o MyLion, você pode 
se inscrever gratuitamente e seguir apenas algumas etapas.

O aplicativo está disponível nos EUA, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Brasil e Índia. Em breve em todos os outros países 
e áreas geográficas.

Promoção da marca Lions e o aplicativo MyLion
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ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES

DISTRITO LB4 - AL 2017/2018

ORÇAMENTO 1º SEMESTRE - AL 2017/2018

RECEITAS

DISPONÍVEL %  Valor R$ 

Taxas distritais a receber  (taxas de clubes inadimplentes) 19.453,06            

Saldo bancário Distrito em 09/07/2017 10,00                     

Total A           19.463,06 

RECEITAS 1º SEMESTRE 

Taxa Distrital per capita %  Valor R$ 

Total B           89.964,00 

Total A+B 100         109.427,06 

DESPESAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS %  Valor R$ 

COTA DO CONSELHO DE GOVERNADORES R$ 7,80 X 1.200              9.360,00 

IMPRESSOS DIVERSOS (200 CATALOGOS)              2.000,00 

BOLETIM DO DISTRITO LB4 02 EDIÇÕES              2.500,00 

CORREIOS                 400,00 

TELEFONE                 900,00 

CAMISETAS              3.500,00 

PINS              7.000,00 

PINS DA DELEGAÇÃO                 490,00 

PRESENTES, MIMOS, TROFEUS, PLACAS ETC.              4.500,00 

MATERIAL DE EXPEDIENTE                 800,00 

REESTILIZAÇÃO DO SITE              1.650,00 

DESPESAS BANCÁRIAS                 500,00 

CONTABILIDADE              3.000,00 

COMEMORAÇÃO CENTENÁRIO DE LCI              5.000,00 

DESPESAS COM CARTÓRIO                 500,00 

Sub-Total           42.100,00 

REUNIÕES E SEMINÁRIOS DISTRITAIS %  Valor R$ 

ESCOLA DE LIDERANÇA              8.000,00 

1ª REUNIÃO DISTRITAL              5.000,00 

2ª REUNIÃO DISTRITAL e CONVENÇÃO              5.000,00 

Sub-Total           18.000,00 

VERBAS DE REPRESENTAÇÃO %  Valor R$ 

GOVERNADOR              9.000,00 

1º VICE GOVERNADOR              2.000,00 

2º VICE GOVERNADOR              2.000,00 

3º VICE GOVERNADOR              1.000,00 

PRESIDENTES DE DIVISÃO              7.200,00 

SECRETÁRIO E TESOUREIRO              2.000,00 

ASSESSORES              2.000,00 

LCIF                 664,00 

LEO CLUBE              4.000,00 

Sub-Total           29.864,00 

FUNDO DISTRITAL E EMERGÊNCIA %  Valor R$ 

RESERVA DE CAIXA           19.453,06 

Sub-Total           19.453,06 

Total         109.417,06 

10,00                  

Fica o Governador do Distrito LB4 autorizado a remanejar as devidas rúblicas deste orçamento fazendo .

as devidas jus�fica�vas quando da prestação de contas do 1º semestre leonís�co



DISTRITO LB4 - Página 11

A instalação do gabinete do Distrito LB4 acontece no dia 15 
de julho, no Emília Buffet, em Cuiabá. A solenidade será prece-
dida da 1ª Reunião do Gabinete Distrital 2017/2018. O evento 
sediado pelo clube do DG Eraldo da Silva Pereira, Lions Clube 
Cuiabá Norte, conta com o apoio dos demais clubes da Capital 
e Várzea Grande.

A reunião do conselho acontece no período da manhã de sá-
bado e a 1ª Sessão Plenária, com a participação dos associa-
dos, à partir das 13h, no mesmo local. Entre outros assuntos se-
rá debatido o tema Liderança Voluntária, a mediação está a car-
go da Master Coach Sônia Regina Guimarães.

No domingo, dia 16 de julho, às 08h30, será realizada a 2ª 
Sessão Plenária no período da tarde, também no Emília Buffet, 
com a apresentação do Orador Oficial PDG CL Roberto Itamar 
Farias, abordando o tema Inovando o Leonismo, com a partici-
pação dos associados mato-grossenses.

Confira abaixo a lista com os nomes e cargos dos líderes do 
distrito que serão empossados:

DG CL Eraldo da Silva Pereira
IPDG CL. Paulo de Brito Cândido
1º VDG CL. Ely Rodrigues
2ª VDG CaL. Cláudia Celina da Silva
3º VDG CL. Rogis Silva

Secretário: PDG CL. João da Silva Medeiros Filho 
Secretária adjunta: CaL. Naíra Pacheco Pompeu de Barros Daltro
Tesoureiro: Cl Jamil Sortica de Souza
Tesoureiro adjunto: CL. Helder Augusto Pompeu B Daltro
Coordenadora de Equipe de Liderança Global (GLT): PCC CaL. Maria 

Rosilene Mestre Medeiros
Coordenador de GMT: PDG CL. Ideraldo Pires da Costa
Coordenador de GST: PDG CL. Sergio Del Cistia
Coordenador das Comemorações do Centenário de LCI: PDG CL. Evanir 

Tormes

Presidentes de Divisão
Divisão1 – CaL Tânia Suely Viana Fraiberg
Divisão 2 – CaL Sonia Maria Basei
Divisão 3 - CaL Francileide Fontinelle Passos
Divisão 4 – CL Josuél Olegário dos Santos
Divisão 5 – CaL Shueli Barros Assis de Arruda
Divisão 6 – CL Carlos Alberto de Oliveira

Aline Alves Coelho / Assessora de Boletim

Diretoria do Centenário é empossada em Cuiabá
MENSAGEM DO ORADOR OFICIAL DA I RCD 

Prezado DG Eraldo e demais 
companheiros deste vibrante distrito, 
nossa saudação.

É com o coração cheio de alegria e 
leonismo que me dirijo a este seleto 
grupo de batalhadores leões, sabedor 
de que em poucos dias estarei com 
vocês para juntos vibrar e conversar 
sobre esta Centenária Bandeira, que a 
cada instante, e principalmente nesta 
comemoração dos 100 Anos se inova e 
lança Desafios para nosso movimento e 
contagia a todos pela magia do que 
representa ao mundo.

Ser LIONS, ser LEO é ter a 
oportunidade de fazer a diferença na sociedade, como parte pensante e 
atuante, que tira as ideias do campo dos sonhos e materializa em cada ação, 
seja grande, ou seja, pequena a campanha, mas que impacta diretamente 
naqueles que precisam de nós.

Somos chamados neste início da caminhada rumo ao Segundo 
Centenário para sermos ainda melhores, atender mais gente e fortalecer o 
Serviço, aliado com o Aumento de Associados e Desenvolvimento da 
Liderança.  Nosso Presidente Internacional Naresh nos chama a uma nova 
missão, por conhecer o potencial dos associados deste grandioso clube de 
serviço, que não é o maior apenas nos números, mas na qualidade dos seus 
associados e sabe ele, e sabemos nós que podemos muito, quando temos a 
Vontade e a Ação Conosco.

Vamos como Leões em Família Transformar Vidas, para que possamos 
de pé, honrar a missão que há mais de dois mil anos atrás, Nosso Mestre nos 
pediu para "Amai-vos Uns aos Outros", que podemos fazer por ser leão.

O LIONS/LEO/LEÃOZINHO precisa de gente como você, para deixar 
este mundo melhor. Obrigado por estar conosco.

Grande abraço e que Deus nos Guie sempre para um Mundo Melhor, que 
começa pelas nossas efetivas ações.

PDG Roberto Farias (DUNGA)
Governador LD8 SC AL 2015-2016

Líder de Área GST DMLC e DM LD 2017-2020

SÔNIA REGINA GUIMARÃES

Master Coach
Master  Coach de Execut ivos pe la 

Metaforum da Alemanha;
Master Practitioner em Programação 

Neurolinguistica;
Certificação Internacional de Coaching, 

Mentoring & Holomentoring pelo Instituto Holos 
de Qualidade, aprovado pelo ICF - International 
Coach Federation;

Atuou como facilitadora da empresa 
americana Franklin Covey;

Formação pela Sociedade Brasileira de 
Dinâmica dos Grupos;

Mais de 20 anos de experiência atuando em 
empresas nacionais e multinacionais.

Currículo - Já são vinte e um anos de carreira 
colaborando para o desenvolvimento do capital 
intelectual das organizações e contribuindo para uma melhor performance dos 
gestores e líderes, com larga atuação em todo o Brasil em diversas empresas 
nacionais e multinacionais. 

Atuou como facilitadora do Sistema Sebrae nos Programas Sebrae Ideal, 
Saber Empreender e Empretec.

Por um período de 11 anos, foi proprietária e Diretora Executiva da empresa 
SR Consultoria e Educação Corporativa atuando como Consultora na área de 
Planejamento Estratégico, Coach e Facilitadora de Academias de Liderança.

Foi Diretora da Cooperativa de Crédito Sicoob COOPERTEC e Diretora 
Administrativa da Central das Cooperativas de Crédito do Estado de Mato Grosso.

Atualmente, o foco da atuação são os Processos de Coaching e Palestras nas 
áreas de Liderança e Desenvolvimento de Equipes de Alta Performance.

• Master Coach pela Metaforum da Alemanha;
• Certificação Internacional de Coaching, Mentoring & Holomentoring pelo 

Instituto Holos de Qualidade, aprovado pelo ICF - International Coach Federation;
• Master Practitionner em Programação Neurolinguística;
• Formação pela Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos;
• Pós-graduada em Metodologia da Educação Tecnológica – UFMT;
• Graduada em Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso.

100 anos de amor 
Nossas comemorações de 100 anos de existência, durante a Convenção 

Mundial em Chicago, constituíram-se em uma grande festa mundial 
prestigiada por quase 100 mil pessoas.

Um dos pontos altos de nossa convenção Mundial foi a apresentação do 
PIP Frank Moore, Presidente Mundial do Comitê do Centenário, que durante a 
sua apresentação para os 210 países onde estamos, mostrou o Instituto Lions 
da Visão, de Cuiabá, como um dos exemplos do Legado do Centenário. 

 Em Mato Grosso um trabalho excelente do PDG Evanir Tormes, nosso 
leonismo tem apresentado vários legados do Centenário de tal forma que 
bancos de praças, faixas, cartazes, obeliscos e reuniões especiais em 
Câmara de Vereadores têm sido uma constante em nosso Estado. 

A Câmara Municipal de Cuiabá através dos nobres vereadores Renivaldo 
Nascimento e Dilemário Alencar, destacou o Lions em sessões especiais na 
Câmara. O Município de Cuiabá, por ordem expressa do excelentíssimo 
Prefeito Emanuel Pinheiro irá inaugurar em outubro uma belíssima praça que 
deverá denominar-se Lions Centenário. De igual forma o Governador do 
Estado Dr. Pedro Taques, através do nobre deputado Dilmar Dal Bosco, estará 
denominando de Lions Centenário uma trincheira recém iniciada a 
construção. O mesmo deputado, Dilmar Dal Bosco, no dia 06 de outubro de 
2017, estará homenageando leões de Mato Grosso e do Brasil na Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso. 

Pretendemos ainda, em outubro, organizar as primeiras Olimpíadas 
Especiais de Lions de Mato Grosso.

Por tudo isso, amigos, companheiros de Lions e comunidade Mato-
grossense, queremos demonstrar nossa alegria e nossa vontade, 
demonstrando o quanto fizemos em 100 anos pelo mundo e especialmente 
por Mato Grosso.

Amoravelmente
PID Whady Lacerda
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Caros Companheiros e Companheiras do Distrito LB-4,
No dia 1 de junho deste ano iniciamos as comemorações do centenário de Lions Clube no Distrito 

LB-4,  muito embora as atividades de preparação, confecção de materiais e treinamentos já foram 
iniciados muito tempo antes. Durante a Convenção de Primavera do Leste, distribuímos cartazes, 
bandeiras, adesivos e CDs com arquivos relacionados as atividades do centenário. Além dessa dis-
tribuição, capacitamos 43 pessoas, entre coordenadores, presidentes de clubes e associados em 
geral para melhor uso dos materiais e aplicação de palestras em suas comunidades durante o mês 
de setembro próximo.

O trabalho terá continuidade nos meses futuros e para isso dependeremos de cada associado, 
mas especialmente dos presidentes e coordenadores de centenário dos clubes, para que possamos 
tornar nosso centenário um marco gravado na memória dos mato-grossenses, para que possamos 
obter resultados futuros de crescimento do Distrito.

A tabela 1, mostra que o Momento Lions está sendo veiculado em 29 emissoras de rádio do Estado, os Clubes e cidades que ade-
riram, mas também mostra os Clubes que ainda não conseguiram o apoio de emissoras para a veiculação do programa. Na mesma 
tabela mostramos que 23 emissoras de TV estão veiculando o VT do Lions alusivo ao centenário. Ainda há tempo: os Clubes que 
não aderiram, poderão fazê-lo e faremos uma programação diferenciada para que possamos alcançar o maior número possível de 
pessoas.

Na tabela 2, demonstramos quais cidades os Clubes de Lions conseguiram aprovar o Projeto que torna o dia 8 de outubro DIA 
MUNICIPAL DO SERVIÇO DE LIONS CLUBES. Nas cidades onde ainda não foi possível, os associados poderão se empenhar pa-
ra fazê-lo.

Durante o CD de instalação do Gabinete do Governador CL Eraldo Pereira, distribuiremos para todos a prestação de contas rela-
tivas ao fundo criado para essas comemorações, com 
detalhamento dos gastos e da situação de cada clube 
de acordo com o que ficou aprovado na Convenção de 
Sorriso. Mas é importante que cada Clube se esforce 
para fazer a sua contribuição, para que possamos rea-
lizar um grande evento para coroar essas comemora-
ções.

Outubro

O mês de outubro foi definido como o mês em que 
concentraremos a maior parte dos atos alusivos as co-
memorações do centenário de Lions Clubes e além do 
incremento nas publicações de anúncios em revistas, 
jornais, out doors, faixas, adesivos, mídias sociais e ou-
tros, teremos dois grandes eventos comemorativos em 
Cuiabá.

No dia 6 de outubro, já ficou acordado com o 
Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco, que faremos im-
portante cerimônia de condecoração exclusiva para as-
sociados ao Lions, com a entrega de títulos de cidada-
nia e moções diversas, seguido de coquetel oferecido 
pela Assembleia Legislativa.

No dia 7 de outubro, sábado, faremos um evento 
festivo, por adesão, quando teremos a oportunidade 
de agraciar associados ao Lions que desempenharam 
importante trabalho em favor do Distrito LB-4 com a en-
trega de comendas e prêmios diversos, além de reco-
nhecermos o trabalho de pessoas que não fazem parte 
do Lions, mas que sempre caminharam ao nosso lado 
para o desenvolvimento de nossas atividades.

Marquem essas  datas em suas agendas, pois nos 
próximos dias faremos a divulgação e precisaremos da 
confirmação de presença para que possamos preparar 
local, buffet e outros meios necessários para realizar-
mos uma grande festa.

PDG Evanir Tormes (Mano)
Coordenador do Centenário Distrito LB-4

Lions Clube Internacional - 100 anos 
somando conquistas num mundo em transformação


