
PLANTÃO DE
NOTÍCIAS DO LB4

18 DE SETEMBRO DE 2017 VOL. 10

DG Eraldo Pereira participa da I reunião do Conselho de Governadores do DMLB
O governador do Distrito LB-4 CL Eraldo Pereira e sua CaL Emília participaram da 1ª Reunião do Conselho 
de Governadores do Distrito Múltiplo LB. A reunião aconteceu em Goiânia - GO, entre os dias 08 e 09 de 
setembro.

Nessa reunião foram apresentadas as inovações promovidas por Lions Internacional com destaque 
para a Conferência Especial com a apresentação do tema O Leonismo no Segundo Século pelo Diretor 
Internacional Luis Geraldo Matheus Figueira e a palestra do PCC CL Edward Macedo, líder da Área 3 
Brasil DMLA e DMLD, apresentando a nova ferramenta de gestão de clubes denominada Iniciativa de 
Qualidade de Clube que substitui o CEP.
Na solenidade de abertura do evento da noite do dia 08 o Conselho de Governadores do DMLB realizou 
uma homenagem póstuma ao PDG CL Genesio Reis, presidente eleito do CG, e a CaL Zilma Carneiro 
da Silva, esposa do PID Zander Campos da Silva que, de forma súbita foram chamados por Deus 
recentemente. 
O orador oficial da reunião, PID CL Zander Campos da Silva, apresentou o tema Transformações do Lions 
Clube, abordando a nova estrutura organizacional denominada Equipe de Ação Global com destaque 
para a recém-criada Equipe de Serviço Global – GST.
DLB4 é o único distrito do Brasil com aumento de associados no AL 20117 - 2018.

Durante o encontro com os líderes do DMLB, o DG CL Eraldo fez um relato das atividades do DLB4 
e destacou o aumento de associados do distrito neste início do AL 207-2018, fato que mereceu 
reconhecimento das lideranças porque foi inédito no Brasil nos dois primeiros meses deste AL, segundo 
o PCC CL Edward. 

Ações do Centenário no LB-4 
são apresentadas em reunião

Durante o seu pronunciamento, o DG CL Eraldo também relatou as 
ações programadas pelo distrito para a celebração do centenário de 
Lions Clube Internacional no período de 06 a 08 de outubro próximo. 
Destacou a lei estadual instituindo o Dia de Serviço do Lions Clube que 
será apresentada ao distrito durante a homenagem a ser prestada aos 
leões pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso no dia 06 
de outubro e a grande festividade que será realizada pelo distrito no dia 
07 de outubro para comemorar os 100 anos do LCI em Mato Grosso, 
quando serão homenageados leões e não leões de Mato Grosso e 
outorgada a comenda PDG CL Antônio Correa da Costa Neto.
Também fez um relato sobre as Olímpiadas Especiais que serão 
realizadas em Cuiabá nos dias 06 e 07 de outubro como parte da 
celebração do centenário de LCI..
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