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A nova governadora do Distrito LB-4 
é associada do Lions Clube de Chapada dos Guimarães 

desde 2005 e inicia sua missão na Governadoria 
ao lado do CL Luiz Henrique de Siqueira, 

com o lema “Em tudo amar e Servir”
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Gratidão é mais que um sentimento de reconheci-
mento, é uma emoção por saber que uma pessoa fez 
uma boa ação, um auxílio, em favor de outra.

Ao escolher a palavra gratidão para o nosso Ano 
Leonístico queremos agradecer aos nossos associados, 
aos nossos clubes e aos parceiros por terem feito algo 
muito benéfico aos mais necessitados.

Ser grato é fazer algo que o outro gostaria que 
acontecesse, sem esperar nada mais em troca, e isso 
faz com que a pessoa que fez a ação se sinta feliz e a 
que recebeu também. A gratidão traz junto dela uma 
série de outros sentimentos, como amor, fidelidade, 
amizade, companheirismo e muito mais, diz-se que a 
gratidão é um sentimento muito nobre.

Quando sentimos gratidão, o nosso espírito está 
em paz. Esta paz está relacionada não só às graças ou 
ajuda recebidas, mas a todas as experiências vividas 
durante nossa vida e nossos relacionamentos.

Junto com a GRATIDÃO está o nosso lema “EM TUDO AMAR E SERVIR”. Servir com amor, 
com carinho, com lealdade, com sinceridade, com fraternidade, desinteressadamente aos mais 
necessitados.

Vamos trabalhar ativamente para que os clubes atuem com muita ênfase em torno das cinco 
causas globais estabelecidas por Lions Internacional, quais sejam: diabetes, meio ambiente, fome, 
visão e câncer infantil. Esperamos ter a compreensão, a colaboração e o empenho de todos para que 
possamos atingir as nossas metas e os resultados desejados.

O bem comum e a contribuição para construir uma sociedade mais justa, fraterna e solidária 
nos dará forças para atingir aquilo que vamos construir juntos.

Quem ama e é grato é mais feliz
Carinhosamente

DG MJF CaL Claudia Celina da Silva / CL Luiz Henrique
AL 2019-2020

O Pin desta Governadoria simboliza o globo terrestre onde está 
inserido todos os nossos serviços humanitários.

O triângulo simboliza o tripé humanitário.
Do lado direito a fé em Deus, que nos deu um coração que sabe amar 

o próximo como  irmãos, por isso doamos nossos trabalhos incansavel-
mente.

Do lado esquerdo: amor a Deus, a família, à família leonística e 
leoística, ao próximo e a pátria.

E a base representa a caridade, as doações dos nossos trabalhos o 
entendimento, paciência, ação, sorriso e do abraço fraterno... diversidade.

No Pin do Ano Leonístico temos ainda a pomba branca, que simboliza a paz entre os povos da 
terra, trazendo os sete dons: temor, piedade, ciência, fortaleza, conselho,  entendimento e sabedo-
ria, todos norteados pelo lema “Em tudo amar e servir”.

Tudo que fazemos com amor e seriedade e tudo que se vive e se planeja, orienta-se para Deus, 
numa entrega confiante, que tudo será concretizado no amanhã, a realidade, desafios, possibilida-
des e conquistas; o espírito do servir está presente no coração de todos e nos convida a uma 
renovação da vida, para  refletir  melhor nossas ações nas causas humanitárias.

MENSAGEM DA 
GOVERNADORA
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PRESIDENTE 
INTERNACIONAL DE LIONS

'Nós servimos por meio da diversidade’
O Dr. Jung-Yul Choi, de Busan, República da Coreia, foi eleito para servir 

como primeiro vice-presidente Lions Clubs International na 101ª Convenção 
Internacional da associação, realizada em Las Vegas, Nevada, EUA, de 29 de junho 
a 3 de julho de 2018. Membro do Lions Clube de Busan Jae-il desde 1977, o Vice-
Presidente Choi ocupou vários cargos dentro da associação, incluindo o presiden-
te do clube, secretário de gabinete, governador de distrito e diretor internacional.

Ele também serviu várias vezes como Líder do Grupo DGE e atuou em 11 
comitês como membro da diretoria internacional. Além disso, ele era um presi-
dente do 39º Fórum OSEAL em 2000 e presidente do comitê organizador no 95º 
Convenção Internacional do Lions em Busan em 2012, a maior convenção já 
realizada na história do Lions.

Em reconhecimento ao seu serviço à associação, o vice-presidente Choi 
recebeu inúmeras prêmios, incluindo a Parceria Humanitária, Prêmio Chave 
Mestra Sênior, Distrito 100% Prêmio Governador, Prêmios de Liderança do 
Presidente Internacional, Prêmios do Presidente Internacional e um Prêmio 
Embaixador da Boa Vontade, a mais alta honra que a associação concede aos seus 
membros. Ele também é um Companheiro de Melvin Jones Progressivo.

Além de suas atividades Leonísticas, o Presidente Choi é diretor executivo da 
Koala Company, Ltd., uma empresa de comércio internacional, e também é um 
ex-diretor do Busan Sports Associação.

O Presidente Choi e sua esposa, Seung-Bok, têm um filho, quatro filhas e dois 
netos.

Dr. Jung-Yul Choi
Presidente Internacional de Lions Clubes

AL 2019/2020

Destaques do lema internacional 2019/2020

Nós servimos por meio da diversidade
A diversidade transpõe todas as barreiras Criando harmonia por meio do 

serviço com o Presidente Internacional Dr. Jung-Yul Choi
Nós servimos todas as pessoas onde quer que seja. Os Leões são um 

excelente exemplo para o mundo do bem que se pode fazer quando nos unimos 
em harmonia. Somos reconhecidos pela nossa garra e

capacidade de ajudar o próximo; e somente conseguimos isto por meio da 
diversidade. Diversificar o serviço Unindo os clubes e comunidades de todo o 
mundo.

As diversas maneiras de que servimos Prioridades globais deste ano:
Clubes de Interesse Especial,
Associados de todas as idades,
Causas Globais,
Jornada de Serviços,
Apoio à nossa Fundação.
É preciso equilíbrio para se oferecer grandes serviços. Para melhorar o 

mundo, necessitamos do empenho igual de muitos. Contamos com a perspectiva 
de cada um para obtermos sucesso.

Vamos diversificar o serviço prestado. Há muitas maneiras de se fazer o bem.
Presidente Internacional Dr. Jung-Yul Choi



A nova dirigente do DLB-4 foi empossada 
Governadora durante Convenção Internacional que 
aconteceu na Itália, de 5 a 9 de julho

A moderna Milão, segunda maior 
cidade da Itália, recebeu Leões de todo o 
mundo para a 102ª Convenção de Lions 
Clubes. O evento mais importante do Ano 
Leonístico reuniu Companheiros Lions e 
famílias para uma semana de trabalhos, 
companheirismo e diversão, e, principal-
m e n t e ,  p a r a  p o s s e  d o  P r e s i d e n t e 
Internacional de 2019-2020, CL Jung-Yul 
Choi, da Coreia do Sul, e dos Governadores 
de Distrito de 2019-2020, entre eles a mato-
grossense CaL Claudia Celina da Silva.

A programação iniciou com Banquete 
de Formatura dos Governadores Eleitos e 
seguiu com o Desfile Internacional, 
plenárias, seminários e banquete conjunto 
dos ex-Presidentes internacionais/Diretores 
Internacionais e dos Governadores de 
Distrito/Ex-Governadores de Distrito, finalizando com a posse do Presidente Internacional e dos Governadores de Distrito.

A nova governadora do Distrito LB-4 é associada do Lions Clube de Chapada dos Guimarães desde 2005 e inicia sua missão na 
Governadoria ao lado do CL Luiz Henrique de Siqueira, com o lema “Em tudo amar e Servir”. “Servir com amor, com carinho, com lealdade, 
com sinceridade, com fraternidade, desinteressadamente aos mais necessitados”, pede a DG MJF CaL Claudia Celina da Silva.

“Vamos trabalhar ativamente para que os clubes atuem com muita ênfase em torno das cinco causas globais estabelecidas por Lions 
Internacional, quais sejam: diabetes, meio ambiente, fome, visão e câncer infantil. Esperamos ter a compreensão, a colaboração e o empenho 
de todos para que possamos atingir as nossas metas e os resultados desejados. O bem comum e a contribuição para construir uma sociedade 
mais justa, fraterna e solidária nos dará forças para atingir aquilo que vamos construir juntos”.

Claudia Celina da Silva
Nascida em 26 de Novembro de 1959, Claudia Celina da Silva é filha de Antonio Herminio da Silva e Joana Iria da Silva. Natural de 

Chapada dos Guimarães-MT, é casada com Luiz Henrique de Siqueira há 20 anos, tem duas filhas, um filho (do primeiro casamento) e 2 
netos.

É formada em Licenciatura Plena pela Unimar-São Paulo; Pedagogia pela Unimar – São Paulo; Estatística  INAD (Instituto 
Nacional para o Desenvolvimento em Saúde) Ministério da Saúde; e Psicanálise Clínica – SPOB  Sociedade Psicanalítica Ortodoxa do 
Brasil – Campo Grande – MS; com várias pós-graduações.

No serviço público, onde atuou por vários anos, obteve vários reconhecimentos com medalhas, títulos e honras ao Mérito do 
Serviço Público. Foi Secretária Municipal de Saúde por dois mandatos pelo Município de Planalto da Serra-MT, Fundadora da 
Policlínica do CPA 1, e vários trabalhos na área social. Aposentada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) desde 2012, ela é ainda sócia 
proprietária da Cinco Estações Viagens e Turismo, situada em Chapada dos Guimarães- MT.

Assim como na carreira profissional, no Movimento Leonístico ocupou diversos cargos e também obteve vários reconhecimentos 
com premiações da Associação, sendo um muito importante, o Leão Dourado, por empossar 28 companheiros de uma só vez. É ainda 
Companheira MELVIN JONES.

CLAUDIA CELINA ASSUME 
GOVERNADORIA DO LIONS 
CLUBE EM MATO GROSSO
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MENSAGENS 
M E N S A G E M  D O  P R E S I D E N T E  D O  C O N S E L H O  D E 

GOVERNADORES DO DM LB

Companheiras, Companheiros, Domadoras e 
Leos,

Prezado (a) companheiro(a) Governador(a) de 
Distrito e toda equipe do gabinete distrital, presiden-
tes de clubes e suas diretorias, e associados de todos 
os clubes do nosso DMLB.

Iniciamos um novo Ano Leonístico.
Novos desafios, novas responsabilidades, mas  

olhando sempre no horizonte a luz que emana a 
esperança com entusiasmo e plena disposição para 
prestarmos serviço voluntário às comunidades.

Que este entusiasmo perdure sempre, com ações concretas e 
propostas de cada Lions Clube do Distrito Múltiplo LB, melhorando as 
condições de vida nas cidades onde “NÓS SERVIMOS”.

Todos nós, Leões, temos o dever de contribuir para a manutenção, a 
continuidade e para o reforço do leonismo como agente ativo no serviço à 
comunidade, pois devemos tentar deixar o mundo um pouco melhor do 
que o encontramos. Embora a alma do leonismo esteja nos seus associados e 
nos clubes, compete aos dirigentes e seus auxiliares, serem um agente 
dinamizador e a locomotiva que puxa o grande comboio, que é o movimen-
to.

Sinto-me honrado ao ocupar o cargo de destaque no DMLB, mas estou 
ciente de que sou primeiramente, Companheiro Leão para “Acreditar e 
Agir”.

A sadia convivência com os Companheiros do DMLB e em especial aos 
seus ex-dirigentes, proporcionou-me ser um entusiasta ainda mais do 
movimento Leonístico, sempre participando, com dedicação, solidariedade 
e atenção aos princípios de Melvin Jones.

Como parte de uma equipe coesa, desejo contribuir de forma efetiva 
para o sucesso do AL 2019/2020, de todos os Governadores (as), colocando-
me a disposição dos projetos a serem desenvolvidos e metas a serem 
alcançadas.

Desejamos um ano de muito sucesso e realizações a todos vocês, e que 
trabalhemos lado a lado, unidos no caminho do Servir e na busca por um 
mundo mais humano. Que Deus abençoe o nosso trabalho. O Servir é que 
nos torna um Leão. É o que fazemos. É o que somos.

CL Ideraldo Pires da Costa
CC DMLB – AL 2019/2020

MENSAGEM DA PRESIDENTE DO DISTRITO LEO LB-4

Ser Leo é uma experiência memorável e 
transformadora na vida de todos os jovens que 
vivem por completo o movimento. E desta forma, o 
Lions Clube que patrocina um LEO Clube tem a 
grata satisfação de proporcionar oportunidades de 
mudança para muitos jovens, gerando um impacto 
positivo em nossa sociedade.

Nosso Distrito LEO LB-4 agradece a todos os 
Companheiros Leões que amam, admiram e 
defendem o movimento LEO. Tenham a certeza de 
que vocês fazem a diferença e apoiam um projeto 
enriquecedor. E desafiamos os clubes que ainda 
não patrocinam um clube LEO, a fazê-lo, pois assim estarão semeando o 
ideal de Servir em nossa juventude e contribuindo para um presente mais 
solidário, que valorize mais o próximo.

O lema deste Ano LEOístico é “Compartilhe Experiências!”. Escolhi 
estas palavras pois representam muito bem a essência do LEOísmo. Um 
Companheiro LEO é construído pelas experiências vividas em sua jornada 
e compartilhar o que se aprendeu é uma bela maneira de tornar o mundo 
um lugar melhor, espalhando ao próximo boas ações e ideias, criando um 
ambiente saudável de relações humanas. Afinal, somos o melhor programa 
de desenvolvimento de jovens líderes do mundo, e compartilhar o que 
fazemos de bom ao outro, é a forma mais genuína de promover nossos 
ideais de Liderança, Experiência e Oportunidade.

C.LEO Renata Silva Faria
Presidente do Distrito LEO LB-4
AL 2019/2020

MENSAGEM DO 1º VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO LB-4

P r e z a d o s  C o m p a n h e i r o s , 
Companheiras, Domadoras, LEO's e filhotes!

Iniciamos a etapa final da nossa 
preparação, cientes das responsabilidades de 
impulsionar o serviço em nossas comunida-
des por meio de atividades que requerem 
planejamento, liderança e motivação. Os 
desafios são grandes, atender 200 milhões de 
pessoas por ano, empoderando associados para alcançar os 1,7 milhões de 
Leões pelo mundo. 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 humanitári-
as, conclamando novos parceiros, novos clubes e novos associados para 
servir cada vez mais.

O Distrito LB-4 está às margens para ultrapassar 1.500 associados e 50 
clubes distribuídos nesse extenso espaço que compreende o Estado de Mato 
Grosso. Cada um de nós somará 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 à Governadora Cláudia Celina e CL 
Luiz Henrique uma jornada de trabalho profícuo e intensa de sucessos e 
realizações. Que possamos celebrar a cada atividade a conquista de todos os 
objetivos propostos. Aos CCLL Maria Aparecida e Ernani, segunda e 
terceiro vice-governadores, auguramos sucesso nessa jornada e nos 
colocamos à disposição na sua 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 a e manter nosso compromisso na continuida-
de 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
1º. Vice-Governador do Distrito LB-4 AL 2019-2020

MENSAGEM DA 2ª VICE-GOVERNADORA DO DISTRITO LB-4

Companheiras, Companheiros, Domadoras, 
LEOS e filhotes.

Iniciamos um novo Ano Leonístico. Novos 
desafios, novas responsabilidades, e olhando sempre 
no horizonte a luz que emana a esperança, com 
entusiasmo e plena disposição seguiremos para 
prestarmos serviço voluntário, desinteressadamente.

Que este entusiasmo perdure sempre, com 
ações concretas de cada Lions Clube do Distrito LB - 4, 
melhorando as condições de vida das comunidades 
onde “NÓS SERVIMOS”. Agradeço a confiança 
depositada em meu nome para continuar nesta caminhada.

Mais do que nunca, a humanidade necessita da força, da fidelidade, da 
coragem e atitude do LEÃO que se orgulha de suas tradições e confia, luta 
por um futuro melhor. Mais do que nunca, a humanidade precisa da nossa 
solidariedade, da nossa fraternidade, do nosso calor humano, dos nossos 
serviços, da nossa doação por inteiro.

A sadia convivência com os Companheiros e Companheiras do 
Distrito LB-4, proporcionou-me ser uma entusiasta do movimento 
leonístico, sempre participando, com dedicação, solidariedade e atenção 
aos princípios de MELVIN JONES.

Como parte de um grupo coeso, desejo contribuir de forma efetiva 
para o sucesso do AL 2019/2020, da Governadora CaL CLAUDIA CELINA/ 
CL LUIZ HENRIQUE, colocando-me a disposição para execução dos 
projetos a serem desenvolvidos e metas a serem alcançadas. Que DEUS 
abençoe o nosso trabalho.

O SERVIR É QUE NOS TORNA UM LEÃO.
 É O QUE FAZEMOS.  É O QUE SOMOS. “G R A T I D Ã O!!!”
CaL Maria Aparecida Vaz Andrade    CL Gecione Dias Andrade – In 

Memorian
 2ª Vice-Governadora do Distrito LB-4 AL 2019/2020
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Vamos juntos construir o AL 2019/2020

Somos uma associação global focada em servir ao próximo. Somos os líderes globais em serviço humanitário e para 
assim continuarmos neste novo século os Leões de todo o mundo precisam continuar em AÇÃO! Ação para vislumbrar o 
dia em que todas as necessidades do mundo possam ser atendidas por um Leão ou Leo.

No Distrito LB-4, sob liderança da DG MJF CaL Claudia Celina da Silva, as metas deste Ano Leonístico 2019/2020 estarão 
focadas em diferentes áreas e serão desenvolvidas com apoio da Equipe Global de Ação, composta pelas Coordenadorias de Quadro Associativo (GMT), 
Liderança (GLT) e de Serviço (GST), que juntamente com a Fundação de Lions Clubs International, unirá os Leões para colocar o nosso lema em ação. 
“Vamos trabalhar ativamente para que os clubes atuem com muita ênfase em torno das cinco causas globais estabelecidas por Lions Internacional, quais 
sejam: diabetes, meio ambiente, fome, visão e câncer infantil. Esperamos ter a compreensão, a colaboração e o empenho de todos para que possamos atingir 
as nossas metas e os resultados desejados”.

“O bem comum e a contribuição para construir uma sociedade mais justa, fraterna e solidária nos dará forças para atingir aquilo que vamos construir 
juntos”.

Fortalecendo lideranças
A Equipe de Liderança Global (GLT) é uma estratégia definida por LCI que busca aprimorar o exercício da liderança, tornando os líderes mais eficazes, 

o que quer dizer definir, perseguir e alcançar metas. A GLT direciona seus esforços para identificar e cultivar líderes eficazes através do treinamento e 
desenvolvimento, ao mesmo tempo em que dá a informação, orientação e motivação necessárias.

No Distrito LB-4, as metas de desenvolvimento de liderança para este AL 2019/2020 estão divididas em nove pontos distintos, entre eles a capacitação 
dos assessores de GST, GLT, GMT, secretário, tesoureiro, coordenador de comunicação, coordenador de LCIF e marketing e assessor Leo dos Clubes do 
Distrito do AL 2019/2020, cumprida em julho, com a realização de dois diferentes seminários.

Busca ainda realizar um treinamento para Leões Orientadores durante o AL 2019/2020, no período de 13 a 15 de março/2020, em Chapada dos 
Guimarães; dois Seminários de Liderança para Leões Emergentes nos dias 20, 21 e 22 março/2020 em Chapada dos Guimarães, e 27, 28 e 29 de março/2020 
Tangará da Serra.

Como forma de contribuir com aqueles que assumirão a gestão em julho em 2020, uma das metas deste AL é capacitar os Presidentes de Divisões, 
VDGs, Secretário e Tesoureiro do Ano Leonístico 2020/2021, nos dias 23 e 24/05 de 2020, em Chapada dos Guimarães, assim como capacitar os vice-
presidentes clubes do A.L. 2020/2021 nos dias 06 e 07/06/2020 para os clubes das Divisões 1, 2, 3, 4, 5 e 6, em Chapada dos Guimarães e dia 20 e 21/06/2020 para 
os clubes das Divisões 7, 8, 9, 10 e 11, em Lucas do Rio Verde, em salas distintas.

Ao final, o objetivo é de ainda premiar com um “sponsor” os clubes e certificados aos associados que realizem o treinamento “On Line” no Centro 
Leonístico de Aprendizagem (CLA), promovido por LCI, na Convenção Distrital em Juara.

Aumento de associados
Na Coordenadoria do GMT do Distrito LB-4 as metas para o Ano Leonístico 2019/2020 para aumento de associados é trabalhar ações do Simplesmente 

Convide, Convidar para causar Impacto; abrir novos clubes e, principalmente, trabalhar na conservação de Associados. Conscientizar a Nova Diretoria do 
Clube para que valorize, cada vez mais, o novo associado, destacando-o  em todas as oportunidades.

Fortalecendo o serviço a nossa jornada
Um Clube sem serviços não é um Clube de Leões. Desde 1917, nosso objetivo de levar esperança para a humanidade nunca vacilou. Hoje, essa missão 

de longa data tem uma nova face empolgante. A Jornada de Serviços é uma abordagem para viver e servir melhor. Para fazer uma diferença real que as 
pessoas possam ver e sentir. Ela abrange quatro fases: aprender, descobrir, agir e comemorar. Nós gostamos dessas palavras porque elas transcendem 
fórmulas organizacionais. Elas não têm fronteiras. Elas são a essência dos Leões e Leos.

Se os últimos 100 anos nos ensinaram alguma coisa, é que, quando servimos, nós crescemos. E nós nunca pretendemos parar. O serviço é a nossa 
jornada. Vamos explorar isso juntos. Toda jornada começa com um simples passo. Um ato de serviço, uma palavra encorajadora, um presente de generosi-
dade é muitas vezes o suficiente para levar esperança onde ela é mais necessária. Durante os últimos 100 anos, a bondade dos Leões e Leos se multiplicou 
além das fronteiras, oceanos e continentes. Com mais de 1,4 milhão de associados, nós agora temos a oportunidade de verdadeiramente mudar nosso 
mundo

É por isso que estamos unindo nosso serviço global em torno de cinco áreas de necessidade. Essas Causas Globais apresentam desafios significativos 
para a humanidade e acreditamos que é a nossa vez de enfrentá-los.

Assim, no DLB-4, o fortalecimento do serviço se dará através de metas ousadas. Na área da saúde o objetivo é que todos os clubes realizem pelo menos 
duas Feiras da Saúde no ano Leonístico 2019/2020, assim como promovam o plantio de no mínimo 600 mudas de árvores até maio de 2020, esta já no meio 
ambiente, entre outras ações envolvendo as causas globais.

Apoio  à LCIF
Na Coordenadoria do LCIF do Distrito LB-4 o objetivo será de estimular e motivar doações individuais e de Clubes para LCIF até 30 de junho de 2020.
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PROGRAMAÇÃO 
PATRONOS: PDG MJF CL APARECIDO DE OLIVEIRA CaL ADEVAIR OLIVEIRA 
ORADOR OFICIAL PDG MJF CL MARCIANO PAULO MARQUES 

REUNIÃO DO GABINETE 2019/2020 - Dia: 17/08/2019 (Sábado) - Horário: 10h às 11h30 
Participação: 1º, 2ª e 3º VDG/ Secretário e Tesoureiro do DLB4/ Presidentes de Divisão/ GAT/ 
Assessores. 
Local: Salão Paroquial da Igreja Santana do Santíssimo Sacramento 

1ª SESSÃO PLENÁRIA - Dia: 17/07/2019 (Sábado) - Horário: 13h30 
1 Abertura protocolar dos trabalhos 
2 Invocação a Deus: 
3 Canto primeira estrofe e estribilho do Hino a Bandeira 
4 Nomeação mestre cerimônias: 
5 Palavras de boas-vindas – DG MJF CaL Claudia Celina 
6 Apresentação das diretrizes e metas do AL 2019/2020 
7 Coordenadora do Concurso Cartaz da Paz; 
8 Coordenadores Concurso Fotografia; 
9 Parecer do auditor distrital contas da gestão 2018/2019 
10 Encerramento dos trabalhos do mestre de cerimônias 
15h20min às 15h35min - Intervalo 
15h35 - PALESTRA COM O TEMA “DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER INFANTIL” - DR. 
WOLNEY OLIVEIRA TAQUES
Encerramento da 1ª sessão ordinária 
16h45min - Abraço na praça Dom Wunibaldo
Restante da tarde é livre 
Visita aos pontos turísticos e happy hour 

SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE E INSTALAÇÃO DO GABINETE - Horário: 20h00
1 Abertura protocolar dos trabalhos 
2 Invocação a Deus 
3 Canto do Hino Nacional 
4 Nomeação Mestre Cerimônias: 
5 Saudação visitantes e companheiros: 
6 Cerimônia de posse do Gabinete do Distrito LB4 e Gabinete LEO para o AL 2019/2020. 
7 Momento de reconhecimento: entrega de placas CMJ e outros prêmios 
8 Apresentação e homenagens aos patronos e a uma CaL 
9 Palavra da Presidente do Distrito LEO 
10 Boa noite do Orador Oficial – PDG MJF CL Marciano Paulo Marques 
11 Pronunciamento da DG MJF CaL Claudia Celina 
12 Hino do Distrito LB4 
13 Apresentação de dança com a Música da Governadora 
14 Encerramento

2ª SESSÃO PLENÁRIA - Dia: 18/07/2019 (Domingo) - Horário: 8h00
1 Abertura protocolar dos trabalhos 
2 Invocação a Deus: 
3 Canto do Hino Nacional 
4 Nomeação Mestre Cerimônias: 
5 Apresentação e parecer da comissão de finanças orçamento AL 2018/2019. 
6 Momento com IPDG- Ely Rodrigues AL 2018/2019. 
7 Pronunciamento dos Presidentes de Divisão e Assessores Distritais
8 2ª RCD em Cuiabá 15 e 16/11/2019 – Coordenadora Cal Regina Mary Silva Nascimento
9 1ª RCG em Cuiabá 12 a 14/09/2019 – coordenador PDG CL Eraldo da Silva Pereira
10 Palavra da Coordenadora de GLT MJF Abílio Camilo Fernandes Neto
11 Palavra do Coordenador de GMT PDG MJF Paulo Brito
12 Palavra do Coordenador de GST PDG MJF Eraldo Pereira
13 Palavra da Coordenadora de LCIF PDG MJF Maria Perera
14 Palavra da Presidente do Distrito Leo LB4 CaLEO Renata Silva Faria
15 Pronunciamento do 3º VDG MJF CL Ernani Uemura
16 Pronunciamento da 2ª VDG MJF Maria Aparecida Vaz Andrade
17 Pronunciamento do 1º VDG MJF Rogis Silva
18 Intervalo para café
19 Pronunciamento do Presidente do Conselho de Governadores do DMLB – PDG MJF Ideraldo 
Pires da Costa
20 Pronunciamento do PID Whady Lacerda
21 Palestra do Oficial PDG MJF CL Marciano Paulo Marques - “VALORIZAÇÃO DOS 
ASSOCIADOS, COM RECONHECIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.”
22 Homenagens do Clube anfitrião e Coordenador da RCD
23Palavras do DG MJF Claudia Celina 
24 Oração pelo Brasil 
25 Encerramento 
26 Almoço de confraternização.

Localizada a apenas 69 quilômetros da Capital 
Mato-grossense, Chapada dos Guimarães reserva 
lugares encantadores em meio a natureza. 
Impressionantes paredões de arenito vermelho-
alaranjado dão as boas vindas àqueles que aportam 
na cidade, onde está localizada a maior gruta de 
arenito do Brasil, assim como lindas cachoeiras, 
como a emblemática Véu de Noiva.

E essa encantadora e inesquecível cidade 
receberá também os associados dos Lions Clubes 
do Distrito LB-4 para 1ª Reunião do Conselho 
Distrito 2019/2020 e Instalação de Gabinete da DG 
MJF CaL Claudia Celina e CL Luiz Henrique de 
Siqueira, que recentemente foi empossada 
Governadora do DLB-4 durante 102ª Convenção 
de Lions Clubes, em Milão, na Itália. “Um dos 
eventos mais importantes do Leonismo, com a 
presença de vários companheiros do mundo todo, 
acompanhados de suas respectivas famílias, para 
desfrutarem de uma semana de seminário, 
palestras, confraternização e companheirismo", 
relembra a DG Claudia Celina, ao destacar que 
agora as festividades seguem em Chapada dos 
Guimarães-MT.

O evento acontecerá no Salão Paroquial da 
Igreja Santana do Santíssimo Sacramento, em 
Chapada dos Guimarães, e terá como Orador 
Oficial o PDG CL Marciano Marques, do Distrito 
LB-3. “Os Leões do nosso glorioso LB-4 participa-
rão desta festa, desfrutarão de companheirismo e 
ainda conhecerão as metas de serviço para este 
Ano Leonístico".

PROGRAMA-SE!
Nossos próximos encontros serão na 2ª 

Reunião do Conselho Distrito 2019/2020, que 
acontecerá em Cuiabá, em novembro deste ano; 3ª 
RCD, em fevereiro de 2020, em Matupá; e 4ª RCD e 
XXI Convenção do Distrito LB-4, nos dias 1 e 2 de 
maio de 2020, em Juara, além de muitos outros 
encontros de divisão e confraternizações.

A g e n d e  t a m b é m  a  1 0 3 ª  C o n v e n ç ã o 
Internacional, que acontecerá entre os dias 26 a 30 
de junho de 2020, em Singapura.

CHAPADA DOS 
GUIMARÃES RECEBE 
LEÕES DE MATO 
GROSSO PARA 
1º RCD - AL 2019/2020


