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MENSAGEM DO
GOVERNADOR

Prezados Companheiros, Companheiras, 
Domadoras e LEOS, estamos iniciando nossa 
jornada à frente do Distrito LB-4. Sabemos da 
responsabilidade que temos e os desafios com os 
quais  teremos que conviver  e  enfrentar. 
Entretanto, estamos muito orgulhosos e felizes. 
Nosso envolvimento com o Leonísmo vem de 
longa data. São 25 anos de dedicação a essa 
causa tão nobre, sempre com muito prazer e 
alegria no servir. Uma verdadeira paixão! Muitas 
amizades aqui foram estabelecidas as quais 
transcendem o companheirismo, um dos pilares 
do nosso movimento.

Vamos nos esforçar ao máximo para que 
possamos ajudar os clubes a vencerem as dificul-
dades existentes nesse momento econômico e 
político ao qual atravessa nosso País, e com isso 
possibilitar o crescimento e o fortalecimento do 
Distrito. 

AMAR PARA SERVIR é o nosso lema. Amar é 
fazer o bem a outrem, mesmo que este bem para 
você possa ser ruim. Amar é compreender que 
nem todas as pessoas são iguais e que não 
poderão ser punidas por não pensarem como 
você. Amar é sentir-se bem com felicidade do 
próximo. Portanto, se amarmos, serviremos 
melhor! Servir é uma decisão pessoal. É uma 

entrega. É ser humilde para reconhecer que 
alguém precisa de sua ajuda. É olhar ao redor e 
perceber que existe alguém chorando ou necessi-
tando de cuidados.

Acabamos de comemorar o centenário de Lions 
Internacional. Temos muito a nos orgulhar do 
trabalho realizado. Com todo afinco daremos 
continuidade aos ideais de Melvin Jones rumo ao 
bicentenário. Isso é maravilhoso! Mas precisamos 
pensar no futuro, planejar e preparar para os novos 
desafios.

Queremos, nesse ano leonístico 2018/2019, 
contribuir de forma efetiva para o fortalecimento e 
crescimento do Distrito e assim poder ajudar a 
atingir  as metas estabelecidas por Lions 
Internacional.

Precisamos e contamos com o apoio e a 
parceria de todos para superar os desafios e 
atingir os objetivo os almejados. Ao final dessa 
jornada, com a participação e envolvimento de 
todos, comemoraremos juntos as nossas conquis-
tas, os bons momentos compartilhados, o 
crescimento pessoal de cada um e principalmente 
a satisfação de ter feito a diferença na vida de 
muitas pessoas, reafirmando nosso compromisso 
com o lema “Nós Servimos”.

DG Ely Rodrigues/CaL Roselaine

Descrição do PIN
Nossa Logomarca adotada para o PIN da Governadoria tem uma forma de 

escudo. O escudo consiste em uma peça de metal usada para proteger-se contra o 
inimigo. Em nosso caso usaremos para defender as pessoas que precisam dos 
nossos serviços, do nosso amor e de nossa compreensão.

Na parte superior está titulado nosso Lema: “ AMAR PARA SERVIR”, onde Amar é 
fazer o bem a outrem, mesmo que este bem para você possa ser ruim. Amar é 
compreender que nem todas as pessoas são iguais e que não poderão ser punidas por não pensarem 
como você, e é também sentir-se bem com a felicidade do próximo. Já abaixo, o lema oficial de Lions 
Internacional: “NÓS SERVIMOS”, o significado aqui é para manter viva a razão da existência do Lions de 
prestar serviços desinteressadamente.

Dentro do escudo encontramos os emblemas de Lions e Leo. O emblema do Lions consiste em uma 
letra “L” dourada em uma área circular. A palavra “Lions” aparece na parte superior e a palavra 
“International” na parte inferior. Nesta área circular há o perfil de dois Leões olhando lados opostos.

Os Leões olham para o passado e para o futuro, mostrando orgulho de suas tradições e confiança no 
futuro. Esse simbolismo foi escolhido devido a quatro qualidades notáveis que é a coragem, força, 
atitude e fidelidade. O emblema oficial dos LEO Clubes, constituído de uma barra vertical de cor bordô 
com as letras da sigla LEO em dourado, entre duas caras de leões olhando em direções opostas, um 
lembrando o passado e, o outro, visando o futuro. A logomarca do LEO Clube visa oferecer aos jovens do 
mundo uma oportunidade de desenvolvimento e contribuição, individual e coletiva, como membros 
responsáveis da comunidade local, nacional e internacional. 

Na parte inferior temos o mapa de Mato Grosso, na minha opinião é o estado mais lindo dentre as vinte 
e sete unidades federativas do Brasil. Nele adentra um Lions forte com sua coragem, força, atitude e 
fidelidade, com desejo de plantar uma sementinha de Lions em todas as cidades de Mato Grosso nos 
próximos anos, levando em frente os ideais de Melvin Jones.

Endereço: Rua Cuiabá, 155, S. Leste - Centro
Colíder - MT, CEP: 78.500-000
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Sob o lema "Amar para servir" o casal DG Ely e Roselaine 
Rodrigues definiram três eixos principais que nortearão as 
ações dos companheiros Leões do Distrito LB-4 no AL 
2018/2019. Foram definidas como metas de impacto de serviço 
dessa gestão: incentivar os clubes a realizar feiras de saúde, 
plantios de mudas de árvores e doações voluntárias à LCIF.

As ações podem ser realizadas durante todo ano leonístico, 
contundo terão maior impacto se realizadas de acordo com a 
proposta do DG Ely: sendo as ações de meio ambiente em 
setembro (em alusão ao dia da árvore, celebrado em 21.09) e as 
atividades de saúde entre os meses de outubro e novembro, 
pois correspondem no calendário Leonístico com o Mês da 
Conscientização sobre a Visão e Mês da Conscientização sobre 
o Diabetes, respectivamente.

A proposta é que as feiras de saúde realizem os serviços de 
acuidade visual e bucal, aferição de pressão arterial, tipagem 
sanguínea, teste de glicemia, entre outros. Para esse serviço o 
DG Ely orienta a realização de parceria com as secretarias 
municipais de saúde e instituições afins, a exemplo de 
faculdades de medicina e enfermagem para participação de 
acadêmicos e outros que possam colaborar com insumos e 
voluntários.

Para o meio ambiente, o DG solicita aos clubes que elabo-
rem um projeto de plantio de mínimo 500 mudas de árvores, 
entre os dias 21 e 24 de setembro (Semana da Árvore). Nesse 
serviço, além da parceria com o poder público, para a cessão 

de mudas para plantio, é necessário que os clubes consultem a 
secretaria de meio ambiente para determinar as espécies de 
árvores recomendadas para a localidade em que se realizará a 
ação.  

Mais do que serviço, entre as metas dessa gestão está a 
colaboração para as ações humanitárias de Lions pelo mundo. 
De forma que o DG Ely incentiva a doação individual e de 
clubes para LCIF. A sugestão é que as doações individuais 
sejam de U$ 20,00, U$ 50,00 ou U$ 100,00, e a nuclear (em 
grupos de 10 CCLL) e de clubes seja de U$ 1.000,00.

Atividades de saúde e meio ambiente 
são as prioridades da gestão

As metas de serviço também servirão como um incentivador
 para a manutenção do quadro de associados

O Plano de trabalho para o ano Leonístico 2018/2019 
apresenta aos companheiros do LB-4 metas de desenvolvi-
mento de liderança e de quadro associativo. O casal DG Ely e 
Roselaine Rodrigues propõe ações que envolvem todos os 
clubes, com o objetivo de disseminar conhecimento, o qual 
acreditam ser a ponte para que os CCLL desenvolvam o amor 
por Lions, tal qual o lema dessa gestão "Amar para servir". O 
amor, por sua vez, seria o combustível para o espírito leonístico 
e a principal ferramenta para conquistar e preservar os 
associados.

A primeira iniciativa dessa gestão é a formação dos dirigen-
tes de clubes programada para os meses de julho e agosto de 
2018. Serão incluídos nessa ação presidentes, coordenadores 
de comunicação e marketing, secretários, tesoureiros, asses-
sores de associados, coordenadores de serviços e orientado-
res LEO. A capacitação será estendida aos presidentes de 
Divisões que atuarão no próximo Ano Leonístico.

O DG Ely orienta aos dirigentes de clube para realizar os 
cursos online no Centro Leonístico de Aprendizagem, e que 
esses por sua vez, incentivem para que todos os associados se 
inscrevam na plataforma e participem dos Institutos de LCI e 
DMLB. Entre as ações de formação que irão acontecer nessa 
gestão estão quatro seminários de Liderança para os Leões 
Emergentes, um para Leos Emergentes, e um para presidentes 
de clubes eleitos que assumirão no próximo Ano Leonístico.

"Acredito que ninguém pode dedicar-se a uma causa que 
não conhece bem. De forma que um associado que desconhe-
ce a origem do Leonismo, o seu crescimento, objetivos, 
atividades, organização e estrutura não têm condições de 

sentir amor ao maior movimento de prestação de serviços do 
mundo. Conseqüentemente, a instrução e o conhecimento do 
Leonismo é a base fundamental para o fortalecimento dos 
Lions Clubes", afiança o DG Ely Rodrigues.  

Para do governador distrital é necessário que cada associa-
do aprenda um pouco da história do movimento idealizado por 
Melvin Jones, tal qual os Estatutos e Regulamentos, saiba 
como funcionam o Clube e o Distrito, viva os objetivos do Lions 
e o Código de Ética e participe de todas as atividades do 
Leonísmo. "Aprendido e compreendido o Leonismo, surge 
interesse pelo Clube e pela comunidade, o nosso senso criativo 
é despertado, uma amizade sólida é compartilhada. Quando 
menos esperamos, prontificamo-nos sempre a promover o 
Leonismo, estamos sempre com boa vontade, arranjamos 
tempo para tudo e, sem muito esforço, tornando-nos verdade-
iros “Leões", completa.

Todo esse trabalho de formação de lideranças nos clubes e 
distrito será um catalisador para as metas de desenvolvimento 
do quadro associativo. Essa gestão tem a proposta de "Convi-
dar para causar impacto", resultando em um adicional de 190 
associados ao DLB-4 até 30 de junho de 2019.

Para complementar o quadro associativo, o DG Ely também 
estabeleceu a meta de fundação de dois novos clubes, com no 
mínimo 40 associados e a conservação com baixa inferior a 
180 associados. Outra meta do governador para o desenvolvi-
mento de quadro social é atingir um percentual de 50% de 
mulheres associadas no LB-4 nesse AL.

Aline Alves Coelho / Assessoria de Imprensa e Boletins

Formação será a chave para despertar o espírito de Leonístico
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Ely Rodrigues assume Governadoria 
do Lions Clube em Mato Grosso

Todos os anos, mais de 20 mil Leões de todo o mundo se 
reúnem para celebrar a chegada de um novo ano leonístico na 
Convenção Internacional. Neste ano, a cidade de Las Vegas, 
nos Estados Unidos da América, foi o local escolhido para 
receber os associados de Lions Clubes de mais de 120 países e 
regiões para a 101ª Convenção do Lions Clubs International - a 
primeira convenção do novo século. O evento aconteceu entre 
os dias 29 de junho a 3 de julho. 

Na ocasião, os participantes reforçaram os laços de compa-
nheirismo que unem os associados mundo afora, receberam 

informações de projetos de outros clubes e distritos, participa-
ram do Desfile Internacional (símbolo de união para os leões 
em todo o mundo), assim como das eleições e seminários, e 
assistiram a posse da primeira mulher eleita Presidente 
Internacional da Associação de Lions Clubes, Gudrun 
Ingvadottir, da Islândia, e dos Governadores de Distrito, entre 
eles o mato-grossense CL Ely Rodrigues, do Distrito LB-4. 
“Queremos, nesse ano leonístico 2018/2019, contribuir de 
forma efetiva para o fortalecimento e crescimento do Distrito e 
assim poder ajudar a atingir as metas estabelecidas por Lions 
Internacional. Precisamos e contamos com o apoio e a parce-
ria de todos para superar os desafios e atingir os objetivo os 
almejados”, destaca o DG CL Ely Rodrigues. “E ao final dessa 
jornada, com a participação e envolvimento de todos, come-
moraremos juntos as nossas conquistas, os bons momentos 
compartilhados, o crescimento pessoal de cada um e princi-
palmente a satisfação de ter feito a diferença na vida de muitas 
pessoas, reafirmando nosso compromisso com o lema Nós 
Servimos”, finaliza.

SAIBA MAIS - Apesar de residir em Mato Grosso desde 
janeiro de 1986, Ely Rodrigues é natural de Dr. Camargo, no 
Paraná. Casado com Roselaine Maria Aguiar Rodrigues, ele 
tem três filhos: Murylo, Daniely e Gislaine. 

Contador, pós-graduado em perícia contábil, auditoria 
contábil e MBA em planejamento tributário, Ely Rodrigues é 
proprietário da empresa Alvorada Contabilidade e sócio da 
Rádio Líder FM, em Colíder. 

Associado do Lions Clube Colíder desde 1993, Ely Rodrigues 
assume com a missão de mobilizar o crescimento quantitativo 
e qualitativo de associados, por meio de ações de divulgação 
da marca Lions e de seminários regionais.

Fabíola Tormes / Assessoria de Imprensa e Boletins

Gudrun Ingvadottir 
Presidente Internacional

Gudrun Ingvadottir é a primeira mulher eleita Presidente Internacional 
da Associação de Lions Clubes – 2018/2019. “Sinto-me profundamente 
honrada em servir os leões como presidente internacional. Leões e leos, 
convido-vos a juntarem-se a mim em uma aventura - à medida que 
partimos juntos em direção a novos horizontes!”.

Ela é vice-diretora do Instituto de Educação Contínua da Universidade 
da Islândia e integra diversas organizações profissionais e comunitárias, 
como a Associação Islandesa de Cientistas Biomédicos, Associação 
Islandesa de Académicos e Associação Islandesa de Professores 
Universitários.

Como associada do Gardabaejar Eik Lions Club desde 1992, ela ocupou 
vários cargos na Associação. Em reconhecimento pelos serviços 
prestados, ela recebeu inúmeros prêmios, destacando-se o Prêmio de 
Embaixador da Boa Vontade, a mais alta homenagem outorgada pela 
Associação aos associados.

Casal Governador, Ely e Roselaine Rodrigues
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01 - Seminário; 02 - Diplomação; 03 - DG CL Ely e CaL Roselaine; 04,05 e 06 - Parte da Delegação do DLB-4; 07 - Casal Governador DLB-4; 
08 - Colegiado Brasileiro; 09 - Casal Governador com o Ex-Diretor Internacional, Fabrício de Oliveira; 10 - Baile de Gala; 11 e 12 - Cerimônia de Posse
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Prezados Companheiros,
Novo Ano Leonístico começa e renova nossas energias no servir àqueles que mais precisam de nós e de nossas boas ações. 

Temos como Missão primordial o amor humanitário, promovendo a paz e a esperança de vida às pessoas carentes e excluídas. 
Caminhando para o segundo Centenário, continuamos com as nossas preocupações em: aumentar associados; fidelização dos 
associados; motivação dos associados, estímulos ao estudo sobre a nossa Associação “LIONS” e fortalecimento/aumento de 
Clubes de Leos.

Imbuídos em busca de solucionar os obstáculos que surgirem durante a execução dos objetivos acima citados através da união, 
comprometimento e companheirismo, com certeza que cada um de nós seremos Leões orgulhosos no servir com amor. 

“O LIONS cresce quando estamos motivados, unidos e comprometidos.” Que este ano leonístico seja de grandes realizações e que o amor 
fraterno esteja presente em cada Clube, cada Companheiro (a) Leão, domadoras e Leos.

Ao casal Governador CL Ely Rodrigues e Cal Roselaine Rodrigues, que o Divino Mestre Jesus os proteja nesta nova caminhada.
Grande abraço e muito sucesso.

CaL Cláudia Celina/CL Luiz Henrique
1ª Vice-Governadora do Distrito LB-4 - AL 2018/2019

Prezados Companheiros, Companheiras, Domadoras, LEO's e filhotes!
Lions Clubes Internacional inaugura mais uma jornada de serviços leonísticos. Poderia ser desapercebidamente mais uma, não 

fosse revestida da importância de ser a primeira inteiramente inserida no novo século da sua existência. Temos a incumbência de 
confirmar expectativas criadas para esse longo caminho ininterrupto e que se torna cada vez maior. 

Somente no último ano acrescentamos números astronômicos à nossa estrutura pelo mundo com a fundação de mais de 5 mil 
clubes e a afiliação de quase 100 mil novos associados que nos permitiram ultrapassar com margem positiva a meta de 200 milhões 
de pessoas. Essa ousadia arrojada nos exigirá adequar nossos clubes aos novos tempos, inspirados na representatividade 

paradoxal do nosso símbolo: o exemplo buscado no passado meritório, para vislumbrar um futuro otimista. Nossa história, nossos propósitos e 
nosso código de ética nos legitima a trabalhar por nossas comunidades e pelas causas humanitárias, conclamando novos parceiros, novos 
clubes e novos associados para servir cada vez mais. 

O Distrito LB-4 se preparou para esses novos tempos e certamente está pronto para alcançar os objetivos propostos. Cada um de nós 
somaremos esforços e recursos para que os clubes atendam suas comunidades de modo eficaz, colaborando na redução das desigualdades.

Mais uma vez, renovamos nosso apoio ao Distrito LB-4, às Divisões e aos Clubes que o integram, desejando ao nosso Governador CL Ely 
Rodrigues e CaL Roselaine uma jornada de trabalho profícuo e intensa de sucessos e realizações. Que possamos celebrar a cada atividade a 
conquista de todos os objetivos propostos. À nossa Vice-Governadora CaL Cláudia Celina e CL Luiz Henrique, auguramos sucesso na formação 
do seu gabinete para o próximo ano leonístico e, de igual maneira, nos solidarizamos nessa preparação. 

Aproveito para mais uma vez agradecer nossas lideranças e Companheiros que demonstram confiança em nosso trabalho, carinho e apreço 
em todas as ocasiões na qual nos reunimos ou nos encontramos.

Espero honrar essa confiança e manter nosso compromisso na continuidade da condução do Distrito LB-4 nos anos que se seguem. 
Contamos com sua incansável ajuda e incentivo. Nós servimos.

Muito obrigado.
CL Rogis Silva – CaL Luciene

2º Vice-Governador do Distrito LB-4 AL 2018-2019

Pelas Estradas da Vida...
Pela jornada terrestre que o Pai celestial nos concede, vamos trilhando os mais diversos caminhos, sem noção alguma do que nos 

espera à frente. E, muitas vezes nos vemos diante de alguns propósitos que pensamos ser ideal abraçá-los, mas nem sempre a hora 
daquela realização é a imaginada por nós.

Em 2012 ao iniciarmos a caminhada como segunda vice-governadora, jamais imaginávamos a grande curva que haveria em 
nossa estrada, a qual nos faria frear, parar e repensar a caminhada. Uma curva que provocou uma freada tão brusca que causou uma 

dor imensa, especialmente na alma. O condutor que vinha ao nosso lado naquele momento, não pôde continuar na caminhada terrestre.
Os dias foram transcorrendo, passo a passo, num reaprender na vida e pela vida, seguimos cuidadosamente, num perpétuo “conversar” com 

Deus, rogando pela Sua Luz para clarear nossos pensamentos, nossas ações...e se dá vontade Dele fosse o retorno ao ponto de parada, agora, 
sem o apoio físico daquele que almejava a realização da “missão” à governadoria, que ELE mostrasse de alguma forma, quando fosse chegada a 
hora. E agora, dois anos e meio depois, as forças aos poucos  vão sendo recobradas, a alma acalentada, a mente clareada e por alguns sinais, 
entendemos que o Pai deseja que retornemos ao ponto da parada. Cremos e confiamos! Esperamos poder, sob a proteção Divina, a força da 
Família, a força sublime do meu eterno Companheiro, o apoio das pessoas Amigas e dos LEÕES e LEOS, JUNTOS, com humildade, cumprirmos 
esse propósito, levando amizade, respeito, paz, amor e esperança às pessoas.

CaL Maria Aparecida Vaz Andrade
3ª Vice-Governadora do Distrito LB-4 - AL 2018/2019

Amar para Servir
Há algum tempo tenho consolidado meu pensamento de que para servir não necessitamos estar com situação financeira 

estável, ou seja com posse. É necessário antes de tudo colocar-nos no lugar do outro e nos doarmos, olhando para fora de nós 
mesmos, pois é na doação sincera que encontramos o verdadeiro sentido de nossas vidas. A doação a que me refiro, é a entrega de 
nosso coração, mente, talento e recursos para enriquecer a vida “do outro”.

Esse é um poder maravilhoso que trabalha para o bem, para servir. Todos nós que somos abençoados com o sucesso e condições 
dignas, temos a obrigação de retribuir essa benção! 

Em Lions temos essa oportunidade. Servir encontra-se em nossas palavras, ações e especialmente em nossos corações como fonte de 
inspiração e motivação para atingir as pessoas que necessitam, e que muitas das vezes, os alcances de nossos gestos são inimagináveis.

Descobri que compartilhar meu talento dá mais sentido a minha vida e toma maior dimensão quando se refere a disseminar o conhecimento 
para servir com amor e compaixão.

Sirvo por amor!
CaL Maria Rosilene Mestre Medeiros

GLT DLB4 16/19 - GST DMLB 2017/2020

MENSAGENS



DISTRITO LB4 

07

Caríssimos(as) que farão 
a diferença em 2018/2019 

Em primeiro lugar gostaria 
d e  a g ra d e ce r  a  D E U S  o 
p r i v i l é g i o  d e  s e r v i - l o . 
Agradecer o SIM de todos 
vocês em aceitar o desafio de 

pertencer  a  um Lions Clube,  onde 
sabemos que com vosso trabalho 
voluntário, fazem a diferença em suas 
comunidades,  juntamente com os 
Presidentes de seus respectivos clubes. 

Mas para fazer a diferença, precisamos 
de fortalecer nossos clubes com mais 
associados, dar mais enfoque e expansão 
aos serviços humanitários, bem como 
aumentar a projeção pública da imagem 
da nossa organização. Gostaria também 
de lembrar que o 2º semestre leonistico é, 
c o s t u m e i r a m e n t e ,  o  p e r í o d o  d o 
fortalecimento dos clubes através do 
ingresso de novos associados. Entendo 
que esta é uma ação muito importante 
para deixar marcado, de forma indelével, a 
pujança e a tenacidade de nossos clubes 
neste ano leonístico. Crescendo, porém de 
forma sustentável, ou seja, trazendo para 
nosso convívio pessoas com o perfil e o 
verdadeiro ideal do servir. Vamos nos 
esforçar neste sentido e deixar uma bela 
marca de excelentes resultados neste ano 
leonístico com atividades de grande 
qualidade e com crescimento de nossos 
clubes, mas não podemos deixar tão 
somente para o segundo semestre o 
ingresso de novos associados, pois esse 
trabalho deve ser de forma contínua 
desde o dia primeiro de julho.

E s t a m o s  i m b u í d o s  n o  e s p í r i t o 
leonístico com a função de colaborador de 
nosso Governador CL Ely Rodrigues, que 
nos reconduz a missão de Coordenador de 
G M T  d o  D i s t r i t o  L B - 4 ,  c a r g o  q u e 
exerceremos cumulativamente com o de 
1° Vice-Presidente do Conselho de 
Governadores do DMLB.

Embora esta missão nos exija uma 
entrega generosa, seria um erro considerá-
la como uma heróica tarefa pessoal e sim 
uma enorme tarefa de uma equipe unida, 
motivada e instruída. Somos pessoas 
privilegiadas por termos a mão que se abre 
para o serviço e não a mão que se abre 
para ser servida. O servir nos faz pessoas 
melhores. Tenho a convicção de que o 
serviço comunitário, a vivência em um 
clube de serviço nos traz crescimento 
como cidadãos, como pessoas.

Albert Einstein disse que “a mente que 
se abre a uma nova ideia, cresce e nunca 
m a i s  vo lt a  a o  t a m a n h o  o r i g i n a l”. 
Parafraseando Einstein eu digo que uma 
mão que se abre para o serviço nunca mais 
volta ao seu estado original, nunca mais se 
fecha. Porque servir nos faz crescer.

Agradeço e cumprimento a todos pelo 
empenho que vêm demonstrando na 
missão do servir e desejo que todos 
tenhamos um feliz AL 2018/2019 em 
todas as dimensões de nossas vidas, seja 
no plano pessoal, profissional, familiar e 
t a m b é m  e m  n o s s a s  a t i v i d a d e s 
leonísticas.

PDG CL Ideraldo Pires da Costa
1° Vice Presidente do DMLB 

Coordenador GMT DLB-4

REGULAMENTO DO CONCURSO DE EXCELÊNCIA

Art. 1º O Concurso Distrital de Excelência para os Lions Clubes do Distrito LB 4, reger-se-á pelas 
normas constantes deste regulamento.

Art. 2º Seu início será em 01 de julho, encerrando-se em 30 de junho.
Art. 3º O Concurso de Excelência de Clube será constituído do conjunto de três Categorias a 

saber:
A) Excelência Administrativa;
B) Excelência em Serviços;
C) Excelência em Participação.
Art. 4º Os Prêmios serão conferidos a todos os clubes do distrito que atingirem 80% (oitenta 

por cento) conforme regra de pontuação a seguir:
- Excelência administrativa: 04 itens, 11,25% cada item, total 45% do percentual previsto neste 

regulamento;
- Excelência em serviços: 06 itens, 05% cada item, total 30% do percentual previsto neste 

regulamento;
- Excelência em participação: 05 itens, 05% cada item, total 25% do percentual previsto neste 

regulamento.
Parágrafo Único: O item EXCELÊNCIA ADMINISTRATIVA terá redução de 2,0% a cada mês pelo 

atraso no cumprimento da obrigação.
Art. 6º A apuração deste concurso ficará a cargo da Assessoria Distrital do Concurso de 

Excelência ou outro indicado pelo Governador de distrito.
Art. 7º Cabe ao Governador e a Assessoria Distrital do Concurso de Excelência solucionar os 

casos não previstos neste regulamento.
Art. 8º Este Regulamento só poderá ser alterado em Convenção Distrital com aprovação da 

maioria dos delegados presentes.
Art. 9º Passa a integrar este regulamento os critérios para desempenho dos clubes excelentes.

CRITÉRIOS PARA O CONCURSO DE EXCELÊNCIA DE CLUBES NO DISTRITO LB-4 

A -EXCELÊNCIA ADMINISTRATIVA.
1. - O clube deverá apresentar quitação da:

2. Informar no site de Lions Clubes Internacional (MyLCI), até o último dia de cada mês, as 
atividades realizadas no período que compreende o mês em curso, preenchendo o INFORME 
MENSAL DE ATIVIDADES.

3. Informar a movimentação de associados no período que compreende o mês em curso, 
preenchendo o INFORME MENSAL DE MOVIMENTO DE ASSOCIADOS.

4. Preencher no site de Lions Internacional (MyLCI) o formulário PU-101 ( Novos Dirigentes/ 
diretoria completa) até o dia 30/04.

5. O Clube que ampliar seu quadro social, no mínimo ao número líquido de dois associados e, 
concomitantemente, reduzir a taxa de evasão ano leonístico ao percentual zero. 

B - EXCELÊNCIA EM SERVIÇOS.
1. O clube deverá ter realizado uma atividade com definição da finalidade em uma das áreas: 

Visão, diabetes, câncer pediátrico, fome, meio ambiente, educação (Lions Quest), serviço à 
comunidade, trabalho cultural e com jovens.

2. O clube deverá realizar uma atividade anual de arrecadação de fundos destinada ao Instituto 
Lions da Visão -ILV, cujos valores ficarão creditados em favor do clube para a realização de 
serviços no ILV de acordo com valores da tabela anexa ao acordo firmado entre o Distrito LB-4 e o 
Instituto Lions da Visão.

3. O clube deverá ter efetivado 5 Associados contribuintes à LCIF ou Título Companheiro Melvin 
Jones.

4. O clube deverá patrocinar 02 kits do Concurso Cartaz da Paz.
5. O clube deverá estar representado em um Conselho Municipal, Estadual ou Federal 

(segurança, saúde, assistência social etc). Citar qual o conselho e o nome do CL representante - 
período.

6. O clube deverá ter realizado pelo menos uma atividade de levantamento de fundos de vulto 
(informar participação dos Associados e valor apurado).

C - EXCELÊNCIA EM PARTICIPAÇÃO
1. Comparecimento da diretoria nas três reuniões do comitê assessor (Presidente, Secretário, 

Tesoureiro e Assessor de Associados/LCIF/ GST/Marketing de Clube.
2. Realização de Seminário de Preparação de novos Associados (Informar data, número de 

participantes e instrutores).
3. Realização de uma atividade de companheirismo para manutenção de Associados 

(Informar data, número de participantes e nome da atividade).
4. Clube deverá estar representado em todas as atividades realizadas pelo Distrito.
5. O clube deverá realizar pelo menos duas visitas em clubes de sua divisão.

As informações das atividades deverão ser lançadas no MYLCI. O governador deverá
disponibilizar, pelo menos a um membro da comissão, senha de acesso ao MYLCI.
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Colíder recebe associados do Lions 
no 1º RCD 2018/2019

Caros CCLL Amigos DG Ely e Roselaine Rodrigues,
 Há tempos, o Leão tem sido símbolo de tudo o que é bom.
Coragem, força, atitude e fidelidade são qualidades notáveis 

relacionadas à figura do Leão.
Apenas para citar uma dessas qualidades - a fidelidade - deveria ter 

um significado profundo e peculiar para todos os associados do Lions 
Clube.

Se todos nós entendêssemos o real sentido de fidelidade, da 
lealdade a um amigo, a um princípio, a uma obrigação e a uma 
confiança, ao zelo, ao respeito por alguém, por uma ideia ou organiza-
ção, nossas relações estariam melhores, refletindo em todo o mundo.

Isso não é difícil. Podemos começar a exercitar em nossos próprios Clubes.
Para isso, precisamos apenas “baixar a guarda” e nos deixar conhecer mais.
Quanto mais conhecemos o Lions Clube, seu Clube, seu Distrito e a Associação como um todo, 

mais deixamos fluir as qualidades relacionadas à figura do Leão.  
Sempre fui partidário de que os Leões devem conhecer cada vez mais sobre Lions, sobre seu 

Distrito, seu potencial e suas fragilidades.
Por que só amamos aquilo que conhecemos. E quando se conhece, podemos saber onde e como 

servir.
É com o sentido de fidelidade aos compromissos assumidos e com grande alegria que retorna-

mos ao glorioso Distrito LB4, levando nossa mensagem e nossa experiência em viver o leonismo 
plenamente, sempre com imensa gratidão ao convite feito pelo querido casal.

Que este seja um novo tempo no leonismo e no Distrito LB4: um tempo em que devemos 
conhecer mais para amar mais.

E amando mais, serviremos sempre melhor.
CL PDG PAULO ROGÉRIO 

Gabinete
CL Ely Rodrigues

DG 2018/2019
(66)99985-4099

CL Eraldo da S Pereira
IPDG 2018/2019
(66)99987-3121

CaL Claudia Celina Silva
1ªVGD 2018/2019
(66)99991-0994

CL Rogis Silva
2ºVGD 2018/2019
(66)98409-3128

CaL Maria A V Andrade
3ªVGD 2018/2019
(66)99207-6864

CL Beto Nunis
Secretário

(66)99662-6131
CL Simon P Guaragni

Tesoureiro
(66)99978-1761

CaL Antonia V C Nunis
Secretária Adjunto
(66)99604-8093

CL Roberto T Tsukamoto
Tesoureiro Adjunto
(66)99622-8774

PRESIDENTE DE DIVISÃO
CL Wilson P de Goes

Divisão 01
CL Renato A Dummel

Divisão 02
CaL Railda de Souza

Divisão 03
CaL Maria A V Andrade

Divisão 04
CL Marcos A Pegaiani

Divisão 05
CaL Dailza P A Oliveira

Divisão 06
CL Hernani U Barbosa

Divisão 07
CaL Babiere P Guaragni

Divisão 08
CaL Andreia B Pereira

Divisão 09

O Governador do Distrito LB-4, CL Ely Rodrigues, participou entre os 
dias 29 de junho a 3 de julho, da 101ª Convenção do Lions Clubs 
International, em Las Vegas, ocasião em que foi oficialmente empossado 
como novo dirigente maior do distrito. 

Ele foi eleito para administrar os clubes de Lions do Estado de Mato 
Grosso e para isso, desenvolverá essa missão com a ajuda de diversos 
associados, que serão empossados nos dias 21 e 22 de julho, na 1ª Reunião 
do Conselho Distrito 2018/2019, em Colíder, cidade em que o governador 
reside.

O evento, que tem como patronos os companheiros Sérgio Vedoin 
Fogliatto e  Sônia da Penha Nunes Fogliatto, e Orador Oficial o PDG CL 
Paulo Rogério de Souza, iniciará no sábado de manhã, com a recepção aos 
associados do Distrito e encerrará no domingo, com almoço de confrater-
nização. 

A programação de sábado inicia a partir das 13h20, com a 1ª Sessão 
Plenária, que contará, entre diversos assuntos, com as palestras 'Respon-
sabilidade fiscal e contábil dos Clubes' e 'Simplesmente Convide', e segue com painel leonístico, 
seminário para presidentes de clubes, secretários, tesoureiros, diretores, e reunião com todos os 
membros do Gabinete. A noite está reservada para posse e instalação do gabinete e homenagens. 

Já no domingo a programação segue com a 2ª Plenária, oportunidade em que os presentes 
participarão da palestra 'Despertando o amor para servir melhor sempre!', que será ministrada 
pelo Orador Oficial PDG CL Paulo Rogério de Souza. 

Programa-se!
Nossos próximos encontros serão na 2ª Reunião do Conselho Distrito 2018/2019, que acontece-

rá em Campo Verde, nos dias 10 e 11 de novembro deste ano; 3ª RCD, nos dias 23 e 24 de fevereiro de 
2019, em Campo Novo do Parecis; e 4ª RCD e XXI Convenção do Distrito LB-4, nos dias 4 e 5 de maio 
de 2019, em Sorriso, além de muitos outros encontros de divisão e confraternizações.

Agende também a 102ª Convenção Internacional, que acontecerá entre os dias 5 a 9 de julho de 
2019, em Milão, na Itália. 

Fabíola Tormes / Assessoria de Imprensa e Boletins


