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Novo Clube no DLB4 coroa a gestão do DG Eraldo Pereira
As palavras de Helen Keller na Convenção do Lions Clubs International quando desafi ou os Leões a se tornarem os 
“paladinos dos cegos na cruzada contra a escuridão” continuam a inspirar os associados dos Lions Clubes no mundo 
todo. Mais de 90 anos depois do discurso, a noite dessa sexta-feira (29.06) marcou a fundação do Lions Clube Cuiabá 
Helen Keller Centenário, apadrinahdo pelo Lions Clube Cuiabá CPA 1.
A posse dos novos companheiros e da diretoria foi presidida pelo DG Eraldo Pereira que também entregou o estandarte 
do clube, além do sino e martelo, para a presidente do novo clube, CaL Sônia Maria da Silva Almeida, no Salão Social 
da Associação de Moradores do Bairro CPA 1, em Cuiabá. O governador distrital resgata que a meta estabelecida para 
este Ano Leonístico era de fundar 2 novos clubes.
“Cumprimos a meta com a fundação desse clube e do Lions Clube Lucas do Rio Verde Centenário e superamos em 
50% com a reativação do LC Água Boa, passando de 45 para 48 clubes no DLB4 no AL 2017/2018. Para nós é uma 
satisfação e um orgulho ampliar o número de clubes e o quadro social que está em 1.450 companheiros, considerando 
a história de serviço prestado e da formação de líderes importantes para o leonismo no nosso distrito”, destacou Eraldo 
Pereira.

O DG Eraldo Pereira fez o seu discurso de encerramento da festiva de fundação do novo clube, último compromisso 
ofi cial da sua gestão que se encerra hoje (30/06), dando as boas vindas aos novos associados, destacando as principais 
ações do Ano Leonístico 2017/2018 no DLB4 e agradecendo o comprometimento dos membros do gabinete distrital 
afi rmando: ”Encerro o mandato de governador com muita satisfação e orgulho por ter, não só atingido todas as metas 
do planejamento distrital, como superando as metas relacionadas ao LCI Adiante: saldo líquido de associados de 126 
leões (157% da meta de associados); mais de 550.000 pessoas atendidas (280% da meta de serviços); e quantidade 
de atividades de capacitação de leões superior à meta de treinamento inciaialmente estabelecida.”
O governador do DLB4 continuou ressaltando a importância do AL 2017/2018, pela celebração do centenário de LCI, 
manifestando-se gratifi cado por ter realizado toadas as ações programadas pelo DLB4, tais como: divulgação do Lions, 
reconhecimentos dos Lions Clubes e dos leões pela Assembléia Legislativa de MT e Câmara Municipal de Cuiabá, 
festiva de comemoração do aniversário de 100 anos de LCI, e a relevante atividade de serviço incluída na programação: 
Olimpíadas Especiais. Ainda comentou as atividades de companheirismo que surpreenderam a todos. Concluiu dizendo: 
“Foram eventos memoráveis vividos pelos leões do DLB4 durante o AL 2017/2018”.

Fundação
A iniciativa de fundação do LCC Helen Keller Centenário foi da 2VDG CaLCláudia Celina da Silva que reuniu um grupo 
de voluntários que já prestavam serviços desinteressados em Cuiabá, principalmente na região do CPA, no atendimento 
de defi cientes visuais no Instituto dos Cegos de Mato Grosso.
Foram organizadas reuniões com o grupo de voluntários que agregou alguns profi ssionais que trabalham no Instituto 
dos Cegos para apresentar o Lions Internacional. Essas reuniões contaram com a participação dos CCLL Luis Henrique 
de Siqueira (LC Chapada dos Guimarães), Arcy Rodrigues da Silva e Gonçalo Ferreira de Arruda (LC Cuiabá CPA1), 
padrinhos do novo clube, e da CaL Tânia Suely Viana Fraiberg Presidente da Divisão 1) e o DG Eraldo Pereira. Foram 
designadas leões orientadoras do novo clube as CCaLL Cláudia Celina e Tânia Suely.
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