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APRESENTAÇÃO

Esta nominata visa oferecer aos membros da Governadoria do Distrito 
LB-4, aos Presidentes de Divisão, dirigentes leonísticos, Presidentes 
de Clubes, aos associados e associadas, jovens do Leo Clube e a todos 
aqueles que se interessam pela causa leonística, uma visão 
panorâmica do quadro geral distrital e o que se pretende realizar 
durante o Ano Leonístico 2016-2017.

Nela estão assentados os dados e as determinações superiores de 
Lions Internacional; os quatro desafios do Centenário; as ações 
permanentes de LCI e as idéias e sugestões das atividades interna 
corpore, ou seja, da governadoria propriamente ditas, colhidas ao longo 
de anos de preparação e que serão desenvolvidas ao longo do AL supra 
referenciado.

Ter sempre em mãos esta nominata é uma forma de se inteirar de todos 
os eventos e dados pertinentes ao Distrito LB-4, conhecendo os 
dirigentes responsáveis pelas ações deste período importante que é o 
Centenário de Lions Internacional.

Para que tudo o aqui exposto possa se tornar realidade, necessário se 
faz a união de esforços de todos os dirigentes leonisticos, associados 
dos clubes e, principalmente, das lideranças do Distrito, no sentido de 
fomentar a prática efetiva de uma, duas ou mais ações das aqui 
elencadas, nas Divisões e nos clubes que compõem o LB-4.

Espero contar com a ajuda e participação de cada um(a) dos(as) 
companheiros(as) integrantes do Comitê de Honra, dos Presidentes de 
Divisão; dos Assessores e auxiliares, assim como de todos os 
Presidentes, dirigentes e associados dos Clubes que compõem o 
nosso querido Distrito.

Através da união de todos e o compromisso firme e leal de cada um, 
com certeza, teremos um Ano Leonístico muito vibrante, com muitas 
realizações e faremos de nosso Centenário uma verdadeira festa. 

Conto com vocês, companheiros, companheiras e Leos. Avante DLB-4

Paulo de Brito Cândido
Governador do Distrito LB-4

AL 2016/2017
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MENSAGEM  DO  GOVERNADOR 
DO DISTRITO LB-4 - AL 2016/2017

Prezados Companheiros, 
Companheiras, 
Domadoras e 

Jovens do LEO

Estamos iniciando mais um Ano Leonístico.

Só que este não é um ano como outro qualquer. Este é o Ano do 
Centenário de Lions Internacional, um ano diferente, um ano especial e 
que ficará marcado na história do leonísmo mundial.

Por tal razão devemos refletir sobre essa grande efeméride de nossa 
instituição e nos conscientizarmos que esse ano exigirá muito de nós, 
enquanto dirigentes e associados do Distrito LB-4.

Se todos nós percebermos a importância desse momento, muito 
significativo para Lions Internacional e para todos os Leões do mundo, 
teremos clubes atuantes, divisões cada vez mais unidas e um Distrito 
forte e pujante.
Como todos sabemos é o(a) associado(a) que faz girar essa 
engrenagem leonistica que envolve mais de um milhão e quatrocentos 
mil pessoas no mundo inteiro, professar os mesmos ideais, os mesmos 
projetos e as mesmas ações comunitárias de auxílio aos seus 
semelhantes. Em nosso Distrito LB-4 somos mais de mil e duzentos 
associados que se irmanam no serviço voluntário, no companheirismo 
e na defesa da camisa de Lions Clubes Internacional.
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Toda essa força humana, formada por pessoas de bem e dotadas de 
sentimentos altruísticos, tem uma grande missão pela frente, que é 
preparar seu clube, sua divisão e seu distrito para a celebração do 
Centenário de Lions Internacional, a ser comemorado em 2017.

Teremos o privilégio de participarmos dessa grande festa de serviço 
comunitário, de ações sociais, esportivas, recreativas e de lazer, 
envolvendo t

odos os clubes, todos os associados, domadoras, Leos, familiares e 
amigos, de forma a mostrar ao mundo que o Lions faz a diferença na 
sociedade onde atua.

Conclamo-os a arregaçarem as mangas e trabalharem em prol dessa 
grande efeméride – Centenial - que teremos pela frente, fortalecendo 
seu clube, participando ativamente das reuniões, de suas atividades e 
contribuindo para o aumento do quadro associativo e de tudo aquilo que 
diz respeito à sua agremiação leonística.

Importante, também, participar dos eventos do distrito (CDs, 
Convenções, Reuniões de Divisão, etc.) a fim de prestigiar o 
Governador, ganhar mais conhecimentos, fazer novos amigos e, de 
forma efetiva, engrandecer o evento.

Assim sendo, com clubes fortes, companheiros unidos, dirigentes 
motivados e todos trabalhando em prol da causa leonística, teremos, 
com certeza,  grandes realizações nas comemorações do Centenário.

Então, mãos à obra, pois o Lions conta contigo.

PAULO DE BRITO CÂNDIDO
Governador do Distrito LB-4

AL 2016/2017
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MENSAGEM DO 1º VICE-GOVERNADOR 
DO DISTRITO LB-4

Planejar para uma gestão eficiente

Depois de muito estudo leonístico e de forte participação nas atividades 
do Lions Clube Internacional, apresento as principais linhas do 
planejamento do distrito LB4 para o AL 2017/2018.

Uma das diretrizes será a sustentabilidade do distrito LB4 com relação 
ao número de associados, visto que sua sobrevivência depende do 
limite mínimo de 1.250. Esse trabalho se desenvolverá em duas frentes: 
o incentivo para que todos os leões conservem os atuais associados e a 
proposição de ações para aumentar o quadro associativo.

Outra diretriz importante será o desenvolvimento da liderança entre os 
associados, com objetivo de oportunizar crescimento leonístico e, 
também, pessoal e profissional do leão, oferecendo oportunidades para 
ajudar com a sua carreira e o seu negócio. Melhor capacitado com a 
participação em palestras e seminários de treinamento, além de gerir o 
movimento com base nas diretrizes de LCI, o leão poderá conquistar 
novas oportunidades de desenvolvimento em sua área de trabalho.

Também será prioridade da gestão sensibilizar os clubes para executar 
o Plano do Centenário, com atividades do Desafio de Serviços do 
Centenário, contemplando as áreas de enfoque – Juventude, Visão, 
Fome e Meio Ambiente - no ano do Centenário, e ainda um Projeto de 
Legado do Centenário à Comunidade que gere um impacto duradouro 
na sua região.
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“O Centenário é uma ocasião para todos os Leões comemorarem 
nossos 100 anos de história e vislumbrarem nosso futuro de mais 100 
anos de serviço. Este é um momento empolgante para ser Leão!” 1º VP 
Naresh Aggarwal (2016-2017). 

CL Eraldo da Silva Pereira
1º Vice Governador do distrito Lb4

AL 2016/2017
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MENSAGEM DO 2º VICE-GOVERNADOR 
DO DISTRITO LB-4

Est imados Companheiros,  Companheiras,  Domadoras e 
Companheiros Leos deste valoroso Distrito LB-4, estamos iniciando o 
AL 2016/2017, é tempo de recomeço, nasce um novo ciclo, renascem 
os sonhos, renovam-se os  entusiasmos e surgem novas ideias. O 
mundo é uma constante mudança, podemos e devemos mudar, nos 
adaptando a novas situações e a novos cenários que surgem a cada 
dia; e buscar essa mudança é sinal de crescimento.

Estamos envaidecidos e felizes por obtermos o voto de confiança dos 
companheiros para ocupar o importante cargo de 2º vice-governador 
do Distrito, e com o propósito de servir ao próximo, estaremos sempre 
buscando fazer o melhor, para que o Lions esteja cada vez mais 
presente em nossas comunidades.

Como Segundo Vice-Governador, estamos imbuídos do espírito de 
“Servir”, mas para seguir adiante com nossa missão, pedimos a ajuda 
dos sábios PDG’S, CC, PCC’S, PID, dos Dirigentes, Leões, Domadoras 
e Leos, proporcionando-nos condições para conhecer as necessidades 
do Distrito LB-4 e assim, ao lado do Governador Paulo Brito e do 1º Vice 
Eraldo, equacionarmos eventuais diferenças, estreitando os laços de 
união para fortalecer o Leonísmo e o Distrito LB-4.

Ao CL Paulo Brito e CaL Marilete, casal Governador 2016/2017 
desejamos muito sucesso nesta gestão, e que em sincronia com sua 
equipe sejam inspirados: NA VIDA, desfrutando intensamente de todos 
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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 sabedoria na 
condução do nosso Distrito LB-4; NO AMOR, buscando a paz e a 
harmonia entre os companheiros durante toda a caminhada e servindo 
desinteressadamente aos nossos semelhantes mais necessitados.

Companheiros, estaremos sempre juntos, trabalhando lado a lado com 
vocês.

Um grande abraço

CL Ely e CaL Roselaine Rodrigues
2° VDG Lions Clube LB-4
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE 
GOVERNADORES DO DM LB

Prezados Companheiros (as), Domadoras, Leos.

Estamos assumindo, com muito orgulho, a presidência do Conselho de 
Governadores do Distrito Múltiplo LB para o AL 2016/17. Sabemos que 
é muito trabalho, que a responsabilidade é muito maior, mas nada é 
maior do que a vontade de acertar. O Presidente Internacional, AL 
2016/17, CL Robert “Bob” E. Corlew, de Tenessee, EUA, vem com um 
slogan digno do momento atual: “Escalando Novas Montanhas”.  A 
idéia do CL “Bob” é criar uma nova mentalidade a respeito do Lions, 
uma mudança de paradigma na forma de funcionamento de nossa 
organização. Essa mudança de paradigma, que já vem acontecendo há 
algum tempo, significa a inclusão de novas formas de se ver o leonismo, 
a atuação do Lions como um todo, sempre no sentido de buscar uma 
maior penetração nas comunidades, busca de novos associados, 
criação de novos Clubes e, principalmente, promover a revitalização da 
marca e da imagem do leonismo.
            
Já há algum tempo vimos nos batendo nessa idéia de mudança de 
paradigma do Lions, principalmente no que se refere à sua atuação 
junto à Comunidade.  Os clubes de Lions não podem mais ater-se 
unicamente àquela idéia de agir como um fiscalizador/auxiliador dos 
poderes públicos constituídos.  Não há como negar a importância 
dessa missão do Lions, mas só isso não tem se revelado suficiente. 
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Mas, o “Escalando Novas Montanhas” nos traz a necessidade de uma 
atuação mais decisiva, buscando enfrentar e resolver novos desafios e, 
além disso, muito mais trabalho em prol das comunidades no sentido de 
minimizar os inúmeros problemas que ela enfrenta.  Não cabe mais 
aquele posicionamento cômodo de dizer “isso é problema do governo e 
não do Lions”, “que a missão do Lions não é filantropia”.  O problema 
agora é de todos nós, governo, Lions, Leões, população em geral.  O 
governo já se demonstrou sem condições de resolver todos os 
problemas que afligem as comunidades.

Agora, cabe um momento de agradecimento: ao meu clube, Lions 
Clube Presidente Prudente Cinqüentenário, que sempre me apoiou e 
me incentivou nessa caminhada, ao PDG CL Antonio Guezzi dos 
Santos, meu grande incentivador, a quem eu carinhosamente chamo 
de “meu guru”, e a todos os CCLL e DDMM do meu Clube pela ajuda 
sempre que necessária. Um agradecimento especial, embora póstumo, 
ao PCC CL Salvador Sindona Filho, de saudosa memória, que foi quem 
me “empurrou” na caminhada rumo à presidência do CG. Seus 
ensinamentos me foram muito preciosos.

Vamos repetir o slogan de nossa Governadoria, porque vem bem a 
calhar na escalada de novas montanhas: “Leonismo: filosofia de vida”.  
E porque filosofia de vida?  Simplesmente porque o Código de Ética do 
Leão e os Propósitos de Lions, cuja leitura nós ouvimos quando 
tomamos posse no leonismo, é de tamanha profundidade que serve 
para toda a nossa vida e não só no leonismo.  Se nós vivermos o Código 
de Ética e os Propósitos de Lions estaremos adotando uma vida de 
retidão sem igual.  É, sem dúvida, uma filosofia de vida.

Lions não é privilégio, não é status.  É, antes de tudo, um compromisso, 
uma tomada de posição, um posicionamento firme em defesa da 
filosofia do “NÓS SERVIMOS”.  A frase “quem são vive para servir, não 
serve para viver” é muito oportuna para todos nós.  Pertencer ao Lions é 
a nossa chance de poder servir, de viver eticamente.  Por isso, não 
temos dúvidas de que o leonismo é, efetivamente, uma filosofia de vida.

 
CL João Sérgio Afonso / CaL Celina

Presidente do Conselho de Governadores do DMLB, AL 2016/17
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MENSAGEM  DO  PRESIDENTE  DO  DISTRITO  LEO

Saudações caros CCLEO e CCL. 

É com muita alegria que assumimos esse compromisso frente ao 
Distrito LEO Lb4. 
Um distrito que sem sombra de dúvida é um dos melhores do Brasil, 
tornando nosso desafio ainda maior. Agradeço à todos vocês que 
confiaram em mim para nortear o nosso movimento no MT. Espero 
servir a contento, e tornar nosso amado LB4, um distrito cada vez mais 
sólido, solidário e exemplo. Vale salientar, que cada um de vocês, 
companheiros, é peça fundamental no desenvolvimento do trabalho 
LEOístico. Portanto, acredite em si mesmo, no seu espírito de 
liderança, e no que são capazes de fazer para engrandecer nosso 
movimento. Tenha orgulho de dizer, EU SOU COMPANHEIRO LEO. 

Não poderia deixar de dirigir minhas palavras aos CCL, em especial ao 
Governador Paulo Brito, o qual terei mais contato. Ciente da grande 
importância de um trabalho conjunto, nosso Distrito está a disposição 
de seu gabinete, para que, cada vez mais, estreitemos as relações 
entre LIONS  e LEO clube. Sendo assim, desejo um AL de muita 
sabedoria, companheirismo, dedicação e principalmente, serviço. 
Que nosso limite seja o horizonte.

Grande abraço
 

Charles  Mohr
Presidente do Distrito LEO LB-4 - AL 2016/2017

17



      ENTENDIMENTO   DO  LEMA  INTERNACIONAL  

ESCALAR  NOVAS  MONTANHAS
Destaques do lema internacional de 2016-2017

As paisagens e os sons do estado natal de nosso Presidente, 
Chanceler Bob Corlew, são muitas. Das onduladas colinas e 
montanhas aos sons do Rio Mississipi, à agricultura, indústria e vida 
silvestre, estas paisagens e sons criam uma atmosfera única, na qual a 
cultura de cordial hospitalidade do Tennessee se desenvolveu. Os 
habitantes do Tennessee mantém viva a tradição de que vizinhos 
ajudam vizinhos, forasteiros ajudam forasteiros. Como resultado, o 
Tennessee será sempre conhecido como "o Estado Voluntário". Foram 
as tradições de sua infância no Tennessee e a independência 
transmitida por antepassados que venceram desafios e tiraram proveito 
de oportunidades para construir uma vida no pé das montanhas que 
inspiraram o Presidente Corlew a escolher Escalar Novas Montanhas 
como nosso lema internacional de 2016-2017. Escalar uma montanha é 
usado aqui como uma metáfora. Isso representa algo difícil e 
trabalhoso, que requer um grande esforço para ser realizado. Mas é 
somente escalando essas montanhas que podemos nos superar. Cada 
montanha representa um novo desafio, uma nova oportunidade. À 
medida que nosso mundo continua a mudar, todos nós nos deparamos 
com novos desafios e novas oportunidades de servir, e cada um deles 
pode ser visto como uma montanha. Escalar essas montanhas oferece 
uma chance para que os Leões façam deste um mundo melhor. 
Enquanto celebramos 100 anos de serviço dos Leões, honramos nosso 
passado e abraçamos nosso presente. Mas é pensando em nosso 
futuro que devemos planejar. Se pretendemos galgar nossa próxima 
montanha, devemos criar uma trilha adiante de nós, marcando nosso 
caminho para futuras gerações de Leões que seguirão e preservarão 
nossa tradição de serviços.
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Alcançar o ápice dos serviços, chegar ao topo de uma montanha não 
é o fim de uma jornada, é o início de outra. Uma nova oportunidade. Nós 
lideramos através do serviço. Este é nosso ponto forte. Devemos 
continuar a avaliar nossas iniciativas e programas de serviços para 
assegurar que todos compartilhamos uma visão onde o serviço 
direciona o propósito de nossa organização. Devemos continuar a 
liderar através do serviço, acentuando nossa posição como líder global 
em serviço humanitário. Os Leões impactam o bem-estar das 
comunidades de inúmeras formas, incluindo nossas quatro áreas 
primárias  de serviço: proteger nosso meio ambiente, melhorar a 
vida de nossa juventude, trabalhar para reduzir a fome e fornecer 
serviços relacionados à visão. Os Leões continuam a cumprir com 
nosso lema, "Nós servimos", abraçando novas oportunidades de servir. 
Não existem montanhas altas demais. Quando iniciamos nossa 
celebração do Centenário, em 2014, pedimos aos Leões que 
escalassem nossa próxima montanha, o Desafio de Serviços do 
Centenário (CSC). O CSC incentiva os Leões a impactarem as vidas 
de, pelo menos, 100 milhões de pessoas em nossas quatro áreas 
primárias de serviços até 30 de junho de 2018. No primeiro ano, 
alcançamos mais de um terço de nossa meta. Agora que nos 
aproximamos da conclusão do segundo ano de nosso CSC, estamos 
bem além da marca de dois terços e totalmente preparados para 
ultrapassar nossa meta.
Conexão com as comunidades. O fornecimento dos serviços 
necessários gera laços duradouros e permite que os Lions clubes 
genuinamente se conectem com as comunidades. Toda comunidade, 
grande ou pequena, oferece uma oportunidade para um Projeto de 
Legado do Centenário. Os Leões ao redor do mundo estão agindo para 
encarar esse novo desafio através da criação de um legado 
permanente, que para sempre lembrará os Leões e outras pessoas na 
comunidade do grande trabalho que realizamos e das montanhas que 
escalamos durante o nosso ano do Centenário. Nossa meta é obter a 
participação de pelo menos 20.000 clubes em Projetos de Legado. 
Incentivamos todos os Leões a participarem desses projetos especiais, 
assegurando que o logotipo do Lions seja exibido em destaque como 
uma parte permanente de cada um deles, e que todos os projetos sejam 
reportados ao LCI. Informações adicionais sobre os Projetos de Legado 
do Centenário podem ser encontradas no website Lions100.org.  
Liderança para escalarmos a próxima montanha.  À medida que nos 
esforçamos para atender às necessidades crescentes por serviços 
humanitários e escalamos as montanhas em nosso caminho, 
precisamos fazer isso de modo eficaz e eficiente. Bons líderes podem 
fazer com que isso aconteça. 
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É somente com uma liderança eficaz que nossos serviços podem ser 
fortes, e serviços fortes = clubes fortes = orgulho, engajamento e 
entusiasmo dos associados. Enquanto celebramos nosso Centenário, 
devemos planejar o nosso futuro. O desenvolvimento de liderança é 
uma forma de nos mantermos relevantes e vibrantes conforme 
entramos em nosso próximo século de serviços. O planejamento da 
sucessão é essencial – ele assegura um grupo de líderes Leões 
habilitados, capazes, entusiasmados e arrojados, que nos guiarão e 
nos apoiarão por muitos e muitos anos. Para atingirmos o topo de uma 
montanha, precisamos de líderes capazes, mas também é fundamental 
que tenhamos as ferramentas adequadas. Nossos programas, 
ferramentas e recursos de desenvolvimento de liderança já 
aperfeiçoaram as habilidades de milhares de Leões em todo o mundo, 
preparando-os não só para lidar eficazmente com desafios, mas 
também se antecipar a tais desafios. Seja a sua preferência por 
treinamento presencial ou por aprendizado de base tecnológica, o LCI 
oferece algo para todos. O Presidente entrante Corlew convida todos os 
Leões a atingirem alturas ainda mais elevadas aproveitando-se das 
diversas oportunidades de treinamento e desenvolvimento oferecidas 
pelo LCI e a GLT. 
Formar equipes convidando para causar impacto. Lions Clubes 
Internacional consiste de várias equipes trabalhando em conjunto com 
a meta comum de aperfeiçoar os serviços que prestamos aos demais. 
Conforme buscamos atingir nossa meta, entendemos nossos papéis e 
responsabilidades individuais, mantemos um enfoque compartilhado 
no cumprimento de nossa meta em conjunto, acreditamos em nós 
mesmos, confiamos uns nos outros e apreciamos a individualidade de 
cada membro da equipe. Estes cinco valores são essenciais para 
equipes eficazes e permitem chegar aos topos das montanhas com 
êxito. Cada um dos membros de nossa equipe tem importância e causa 
impacto. Devemos incentivar outras pessoas a se associarem a nós. 
Cada novo associado afetará a vida de pelo menos 30 pessoas através 
de serviços, o que significa que, para cada 1.000 pessoas que se 
associarem, poderemos afetar as vidas de 30.000 pessoas. É por isso 
que devemos expandir nossos quadros - devemos convidar para 
causar impacto.
Nossa meta durante a celebração do Centenário é empossar um 
mínimo de três novos associados por clube todos os anos, e ter pelo 
menos um novo clube iniciado em cada distrito. Isso equivale a cerca de 
138.000 novos associados, um crescimento de apenas cinco por cento, 
mas que representa um impacto sobre 4,1 milhões de pessoas a mais 
através de serviços. Juntos, podemos atingir o topo desta montanha! 
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Montanhas conectadas. Montanhas nunca são entidades isoladas. 
Elas se mantêm conectadas. Elas pertencem a cadeias de montanhas 
denominadas cordilheiras, como os Apalaches que atravessam o 
Tennessee. Da mesma forma, os Leões também se mantêm 
conectados através do serviço, do companheirismo e do Leonismo. 
Leões em todo o mundo estão se conectando via Internet, fazendo o 
mundo parecer um pouco menor. Hoje, mais do que nunca, os Leões 
estão adotando tecnologia e usando mídias sociais para se conectar 
com o público. Os clubes estão experimentando reuniões on-line. 
Nossos dirigentes internacionais podem se dirigir a grupos de Leões em 
um determinado país, mesmo estando em outro. Existem inúmeras 
formas de se utilizar comunicações eletrônicas, e uma quantidade 
igualmente ampla de benefícios, como por exemplo, atingir uma 
audiência maior e mais diversificada, além de economizar tempo e 
dinheiro. Nosso fundador, Melvin Jones, dedicou muitas horas indo 
pessoalmente até os Leões e as comunidades onde não havia Lions 
clubes. Suas cartas inspiraram Leões e os motivaram a iniciar novos 
clubes. A tecnologia desempenhará um papel fundamental em nossos 
planos para o futuro. No espírito da eficiência, da conveniência e da 
extensão do Leonismo, acreditamos que Melvin Jones aprovaria.
A próxima montanha, e além. Mesmo depois de terminada nossa 
celebração do Centenário, continuaremos a nos deparar com novas 
montanhas a serem escaladas. A necessidade crescente de serviços 
em todo o mundo nos desafiará conforme seguirmos adiante. E 
devemos seguir adiante. Os Leões devem escalar cada uma dessas 
montanhas - as pessoas dependem de nós. O LCI Adiante é o plano 
estratégico desenvolvido para expandir o impacto de nossos serviços, 
melhorar as operações atuais e encontrar novos caminhos para unir 
pessoas por meio dos serviços dos Leões. Uma das metas primárias do 
LCI Adiante é melhorar as vidas de pelo menos 200 milhões de pessoas 
anualmente – mais que o triplo do número atualmente servido. Além 
disso, queremos ser a mais bem conhecida organização e marca de 
voluntariado do mundo, alcançando o melhor serviço da categoria para 
clubes, distritos e nossa família de Leões, enquanto desenvolvemos 
maneiras novas e inovadoras de engajar pessoas em iniciativas 
humanitárias sob a cobertura dos Leões. Estamos aguardando um 
anúncio importante durante a convenção do Centenário de 2017 em 
Chicago, quando apresentaremos uma nova área de enfoque global de 
serviços humanitários – uma plataforma de serviços unificadora que 
será adotada por todos os Leões e altamente reconhecida pelo público. 
Uma nova montanha que nós, Leões de todo o mundo, estamos 
ansiosos para começar a escalar!  
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A vista do topo.  Novos desafios a vencer. Novas metas a cumprir. 
Novas pessoas a servir. Novas montanhas a escalar. Nosso trabalho 
está longe de ser concluído. Sabemos que devemos galgar o próximo 
nível de serviços e marcar nossa trilha ao longo do caminho para a 
próxima geração de Leões. O Presidente Corlew convida todos os 
Leões a se juntarem a ele nesta jornada contínua, em nossa escalada a 
novas alturas.
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MEMORIAL  DESCRITIVO  DO  PIN 
ANO  LEONÍSTICO  2016/2017

O SERVIR ATRAVÉS DOS SÉCULOS

Leitura do Pin através da Obra de Arte.

No primeiro momento, temos a união do céu e da terra, duas formas de 
energia que se combinam entre si, movimentam e regem toda forma de 
vida em seus diferentes habitat, de acordo com os ambientes terrenos.

As montanhas evidenciam períodos geológicos e geomorfológico da 
constituição do planeta em eras distintas. As montanhas, aqui 
representadas, simbolizam a superação dos obstáculos de toda ordem 
através dos tempos, assim como evidenciam algumas regiões 
turísticas do Estado de Mato Grosso – Brasil. Destacando 
propositadamente os ideais do Presidente Internacional Bob Corlew, 
cujo lema é: “Conquistar Novas Montanhas”.

Num segundo momento temos a ampulheta, artefato de medir o tempo, 
dividido em dois compartimentos simétricos, cônicos, cujo 
esvaziamento total da parte superior equivale a um período de tempo. 
No vértice, temos a passagem de 99 para 100, correspondendo aos  
cem anos de serviços do Lions Internacional.

O relógio, criado nos moldes antigo, tem por finalidade marcar o registro 
do tempo, em substituição à ampulheta, desde seu invento até os dias 
atuais. Os ponteiros do relógio  aponta uma nova direção, uma era 
futurista do serviço voluntário dos Leões, gravado com o dístico 
SERVIR ATRAVÉS DOS SÉCULOS.
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Simbolicamente, a união entre os céus é a terra, significam as parcerias 
nas prestações de serviço, para atingir um número maior de pessoas, 
em suas diferentes necessidades.

As montanhas são as fundações estruturais fraternas que se 
estabelecem nos corações solidários, nos quais, o tempo, as lutas, as 
dificuldades não são obstáculos, porque os mais pesados desafios já 
foram superados pela arte do servir.

O relógio futurista marca compassadamente a fé que rege o viajor do 
futuro. Ele não teme medir o tempo, porque ele já conhece a trajetória 
que vai percorrer; ele não se intimida porque já conhece as pedras do 
caminho; ele prossegue sempre, sem deixar para trás as realizações do 
passado porque ele é a historia do futuro. O companheiro não teme o 
futuro porque sabe que o futuro é ele quem faz.

Autora: Mara Oliveira
 Lions Clube de Comodoro-MT.
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PLANO  DE  GESTÃO  DO  AL  2016/2017

I- Slogan

“Servir através dos Séculos”

II- Determinações superiores de Lions Internacional:
1)- Aumento do quadro associativo
2)- Fundação de novos clubes 
3)- Formação de novas lideranças
4)- Pagamento em dia das obrigações financeira 

III- Desafios do centenário
1)- Engajamento de Jovens
Realizar ações de serviços com os jovens da cada comunidade, 
inspirando a próxima de voluntários à causa leonística.

2)- Compartilhar a dádiva da visão
Aqueles que tem uma boa visão devem ajudar na sua conservação e 
aos que possuem dificuldade ou necessitem de cuidados nos olhos.
 
3)- Alívio à fome
A missão é fazer com que os clubes de Lions organizem atividades 
de coleta de alimentos e os distribua nas comunidades carentes.

4)- Proteção ao meio ambiente
Desenvolver junto aos clubes campanhas de proteção, recuperação 
ou preservação do meio ambiente a fim de tornar sua comunidade 
um lugar melhor para todos.

IV- Projetos permanentes de Lions Internacional
1)- Programa de LCIF
Mostrar a todos os companheiros e companheiras a importância da 
Fundação de Lions Internacional, seu trabalho em todo o mundo em 
termos de ajuda humanitária e a necessidade de continuarmos 
contribuindo com ela. 

2)- Concurso do Cartaz da Paz
Manter o já tradicional concurso que envolve o mundo inteiro na 
criatividade escolar, propagando a cultura da paz entre as pessoas e 
divulgando o Lions Clubes Internacional.
3)- Programa Sighfirst
Prosseguir com este grandioso trabalho, que é realizado em todo o 
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mundo priorizando os serviços voluntários de LCI voltados para a 
preservação e tratamento da visão.

3)- Concurso de Fotografia 
Incentivar a prática de fotografar cenas do cotidiano nos aspectos 
ambientais, sociais, climatológicos e de paisagem.

4)- Título de Companheiro Melvin Jones
Valorizar cada vez mais o título maior da Associação Internacional de 
Lions Clubes que é o que leva o nome do nosso fundador. Fazer com 
que todos se conscientizem da necessidade de se tornar membro do 
círculo de amigos de Melvin Jones.

5)- Programa Lions Quest
Intensificar as ações de serviços na área educacional, conservando 
os já existentes e ampliando os convênios com entidades públicas e 
particulares voltadas à oferta do processo de educação com mais 
qualidade e eficiência.
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V- Projetos  da  governadoria
1)- Criança feliz

Apresentação
Temos tentado, ao longo do tempo, conquistar novos adeptos para o 
leonismo convidando pessoas adultas para ingressar em nossos clubes. 
Lamentavelmente isto não tem dado muito resultado vez que, estamos, há 
muitos anos, patinando nos mil e cem, mil e duzentos associados em nosso 
Distrito.
Ainda não ousamos construir os alicerces do leonismo em nosso distrito, 
ou seja, iniciarmos um trabalho de base com crianças que venham a 
conhecer, desde tenra idade, o Lions e o belo trabalho que os leões 
realizam em todo o mundo. Inobstante termos o Leo e o Leo Junior, poucos 
são os jovens que, depois de galgarem essas etapas ingressam nos clubes 
de Lions.
A pretensão deste projeto é realizar, em todos os clubes do Distrito, um 
trabalho de folego com crianças de 4 a 12 anos, que, se levado avante 
pelos governadores que me sucederão, poderá, com certeza, divulgar o 
Lions, ajudar as crianças envolvidas no projeto a conhecerem o que é o 
Lions e o que ele faz e, via de consequência, criar uma nova geração de 
futuros leões.
Além de trabalhar as crianças teremos, gravitando em torno das atividades 
a serem desenvolvidas com elas seus pais,  irmãos, tios, avós, vizinhos, 
professores e amigos, o que, certamente, contribuirá na formação da nova 
geração de Leões, na divulgação e crescimento dos clubes.

Objetivo
Criar escolinhas de futebol (campo e salão), de atletismo, de natação, 
de dança, de basquete, de voleibol, etc. Buscar grupos de crianças – 
não necessariamente carentes – para atuarem, com a camiseta do 
Lions, em atividades esportivas, artísticas, recreativas e culturais nas 
comunidades onde existam clubes de Lions.

Estratégia
Nomear uma comissão de três a cinco associados para coordenar esse 
projeto e orientar todos os clubes do distrito a tentarem implantá-lo em 
suas comunidades. Oferecer idéias, sugestões e apoio material, a fim 
de que o projeto avance e se fortaleça. Estabelecer parcerias com 
escolas, entidades sociais, universidades, órgãos do governo estadual 
ou municipal, lojas maçônicas, clubes de jovens, Poder Judiciário e 
demais entes que se interessam pelo futuro da criança e do 
adolescente. Realizar as atividades ou competições após as aulas ou 
nos finais de semana em ginásios, praças públicas, campos de futebol, 
áreas de lazer, colégios, etc.
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2)- Vem  pro Lions

Apresentação
Este projeto tem por finalidade fazer com que cada um dos atuais 
companheiros e companheiras passem à, objetiva e diretamente, 
convidar pessoas amigas e/ou conhecidas para ingressar nos clubes 
de Lions. Através de um convite formal e pessoal a ser entregue 
diretamente pelo associado, o(a) convidado(a) ficará mais motivado a 
se interessar pelo Lions e pelo(a) companheiro(a) que está lhe 
entregando aquele especial convite. Na correspondência entregue 
haverá um rápido histórico do que é Lions, onde surgiu, quando foi 
fundado e o que ele faz ao redor do mundo. No verso desse documento 
vem o convite propriamente dito, destacando a figura do convidado e 
sua importância para a família leonística. No rodapé do convite haverá 
um espaço em branco para que o companheiro (a) coloque seu nome e 
telefone e ser o contato de aproximação do convidado com o clube.

Objetivo
Convidar pessoas de relevância e importância na sociedade, livre e de 
bons costumes, para ingressar nos clubes de Lions e ajudar a servir 
desinteressadamente sua comunidade. Espalhar a maior quantidade 
possível de convites para arrebanhar um grande número de novos 
adeptos ao nosso movimento.

Estratégia
A governadoria mandará confeccionar os convites, dentro dos padrões 
de Lions Internacional, com as características mencionadas na 
apresentação e distribuirá  grande quantidade aos presidentes de 
clubes e de divisão para que estes façam o repasse a todos os 
associados dos clubes. Caberá a cada companheiro(a) ter em sua 
pasta, sua bolsa, sua repartição de trabalho, seu empreendimento 
pessoal ou em sua residência, muitos convites para a efetiva 
distribuição a todos aqueles com quem mantém algum tipo de 
relacionamento e entenda ser pessoa de bons princípios, para 
ingressar em nossas fileiras. Encaminhar os eventuais interessados às 
reuniões do clube, levar aos mesmos revistas e folhetos alusivos ao 
Lions, demonstrar efetiva vontade de contar com aquele convidado 
dentro do leonismo e acompanhá-lo até o efetivo ingresso.
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3)- Cada cidade um Lions

Apresentação
Pretende-se, com esse projeto, a fundação de novos clubes, 
principalmente nas cidades onde ainda não existe um clube de Lions. 
Como este ano é um ano político, em que haverá eleições municipais, 
estamos diante de uma ótima oportunidade para expandir o Distrito LB-
4. Se o novo prefeito eleito for apresentado ao Lions e convencido da 
vantagem de ter um clube em sua cidade, com certeza dará seu apoio e 
ajudará na fundação de uma agremiação em sua comunidade. 
Destacar aos eleitos que, além de ter uma entidade de cunho 
internacional em sua cidade, poderá contar com um grupo de 
voluntários a serviço das causas sociais do município. As injunções 
políticas que eventualmente poderão surgir serão administradas pelos 
dirigentes do próprio clube, em harmonia com os demais associados e 
sob a supervisão do Governador Distrital e do Presidente da Divisão 
onde se situar o clube.

Objetivo
Expandir o distrito, criar novos clubes em cidades onde ainda não exista 
clube e fazer com que o leonismo cresça em número de agremiações e 
de associados. Trabalhar para que o distrito LB-4 alcance um número 
de associados mais acentuado, de forma a superar os 1.500 
integrantes e fuja do constante temor de perder a condição de distrito 
independente, já que, nos últimos cinco anos, sempre esteve girando 
em torno do limite mínimo (1.250 associados) permitido por Lions 
Internacional.

Estratégia
Reunir-se com os prefeitos eleitos na Associação Mato-grossense de 
Municípios-AMM, em Cuiabá, quando todos virão, em novembro ou 
dezembro, para receberem as primeiras orientações de como 
administrarem seus municípios. Nomear uma comissão para preparar o 
material (vídeo institucional) a ser mostrado aos prefeitos e impressos 
para serem distribuídos aos mesmos (folders, revistas, fichas de 
fundação e afiliação, etc.). Como, atualmente o Estado possui 141 
municípios e só existe clube de Lions em 35 deles, há um nicho a ser 
explorado de 106 cidades onde poderemos implantar um novo clube. 
Nossa meta, a princípio, é atingir 20% (vinte por cento) desses 
municípios. Entretanto, se conseguirmos chegar só a 10% (dez por 
cento) já teremos mais 11 (onze) novos clubes no distrito. A comissão a 
ser formada ficará encarregada de acompanhar toda a evolução e 
fundação do novo clube, atuando junto com os prefeitos e os 
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assessores que ficarão responsáveis pelos contatos em suas cidades. 
Os presidentes de divisão e os clubes mais próximos deverão dar o 
suporte necessário e realizarem as visitas preliminares de orientação e 
organização do novel clube.
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4)- Obelisco do Centenário  (Marco Leonístico)  

Apresentação
Os cem anos de Lions Clube Internacional é uma efeméride única e 
universal. Além das comemorações e celebrações que serão 
realizadas em todos os clubes do mundo há que se registrar para a 
história esse ano ímpar de nosso movimento. E, nada melhor que 
construir ou reformar o marco leonístico já existente incluindo-se a 
marca mundial dos cem anos. O clube que não tem obelisco precisa se 
esforçar para construir um, dentro do padrão de Lions e acrescentar 
nele o dístico “Onde há uma necessidade há um Leão”. Aqueles clubes 
que já possuem marco leonístico precisam, apenas, reformá-lo e 
acrescentar uma placa ou mandar construir de tijolos uma parede com 
esse modelo padrão mundial. É uma forma de registrar e mostrar à 
comunidade que o Lions Internacional já atingiu seu primeiro centenário 
de bons serviços prestados àquela cidade e ao mundo. É a história se 
perpetuando e atraindo novos interessados para nossa causa 
leonística.

Objetivo
Oficializar, em cada clube, em cada município e no distrito, os cem anos 
de Lions Internacional, registrando em plena avenida ou praça pública, 
a existência do Lions naquela comunidade.
Mostrar às autoridades, população e visitantes a marca Lions e o seu 
primeiro centenário, de forma a granjear a simpatia de todos para os 
próximos serviços que ali serão prestados.

Estratégia
Designar o Diretor de Patrimônio do clube como responsável pela 
edificação ou restauração do obelisco do clube. Realizar campanhas de 
arrecadação de fundos para que o serviço seja realizado o mais rápido 
possível. Determinar a avenida ou a praça mais movimentada ou mais 
conhecida da cidade para a construção do marco leonístico. Solicitar 
autorização prévia da prefeitura para tal obra. Obedecer o modelo 
padrão a ser fornecido pela governadoria do distrito. Quando o obelisco 
estiver pronto marcar uma data importante para sua inauguração, 
convidando todos os(as) companheiros(as) do clube, a comunidade 
local, as autoridades do município e a imprensa para tal ato. Registrar 
em vídeo e fotos. Enviar para a revista The Lion, encaminhar à 
Governadoria e publicar no Boletim do Clube e do Distrito.
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5)- Mais de vinte

Apresentação
Este projeto visa evitar que ocorra nos clubes do distrito a redução do 
número de associados previsto nos Estatutos de Lions Internacional.
Com é sabido por todos, o número mínimo é de vinte (20) associados e 
não pode um clube ficar abaixo dessa quantidade. Havendo essa 
constante preocupação os dirigentes leonístico ficarão obrigados a não 
permitirem a saída de associados ou, quando isto ocorrer, precisarão 
repor os quadros imediatamente. Evidente que os dirigentes serão 
diligentes e interessados na manutenção do número mínimo em seu 
clube e estarão desenvolvendo meios de conquistarem mais e mais 
associados para o leonismo. A governadoria estará monitorando, 
acompanhando e apoiando todas as iniciativas que visem evitar baixas 
e, consequentemente aumentar o quadro social.

Objetivo
Primeiramente cumprir o que determina os Estatutos de nossa entidade 
maior. Em um segundo momento evitar que um clube permaneça com 
menos de vinte associados, o que provoca a desmotivação do restante 
dos companheiros(as) e a interrupção das reuniões normais do clube. 
Outro fator preponderante a considerar é o fato de um clube com menos 
de vinte associados tornar-se deficitário e/ou muito oneroso para os 
associados remanescentes, eis que, estes serão obrigados a 
“carregarem o clube nas costas” por um bom tempo.
Está provado que um clube com poucos associados acaba fechando as 
portas. É isso que pretendemos evitar.

Estratégia
Criar, na governadoria, uma equipe para acompanhar o fluxo de 
associados dos clubes do distrito. Motivar os dirigentes do clube em 
questão (Presidente, Secretário, Tesoureiro, etc.) a não permitirem 
essa ocorrência. Orientar os dirigentes dos clubes a manterem 
reuniões agradáveis e muitas atividades, sem se esquecerem do 
companheirismo, como formas de evitar a baixa de associados. 
Contatar com os ex-presidentes e associados fundadores para que 
estes também auxiliem os atuais dirigentes nessa empreitada de 
aumento do quadro assoc ia t ivo  e  manutenção dos(as) 
companheiros(as) nos clubes. Orientar os Presidentes de Divisão para 
que dediquem maior atenção aos clubes com poucos associados e, 
principalmente, aqueles, que, por qualquer razão, não estejam se 
reunindo regularmente.
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6)- Rua ou praça do centenário

Apresentação
A finalidade é tornar perene a passagem dos cem anos de Lions 
Internacional em todas as cidades onde exista um clube. Como o 
centenário é uma data marcante e de real importância para o leonismo, 
registrar e gravar esse momento para sempre é crucial para o 
prosseguimento das ações futuras de Lions Internacional. Além disso, a 
implantação de uma praça ou rua denominada  Melvin Jones, Lions 
Internacional, Hellen Keller ou Centenário de Lions irá contribuir 
para massificar a marca Lions na comunidade e servir como ponto de 
referência para moradores e visitantes. Será o grande legado do Lions 
em seu Centenário. É a oportunidade única de fazer excelente 
divulgação de nossa instituição em todo o distrito enraizando, cada vez 
mais, o leonismo em cada município e em todas as regiões.

Objetivo
Registrar os cem anos de Lions Internacional e deixar, em cada cidade, 
um fato significativo de nosso movimento leonistico. Destacar a 
presença do Lions na comunidade e mostrar que ali existe um clube 
prestando relevantes serviços aos mais carentes e à própria sociedade 
local. Servir com elemento de conservação dos associados e do clube 
naquela comunidade, motivando-os a perseverarem nas atividades do 
Lions. 

Estratégia
Formar uma comissão do clube para contatar com vereadores, prefeito 
e vice-prefeito de cada município onde exista um clube de Lions.
Envolver nesse projeto o maior número possível de entidades locais, 
tipo CDL, Associação comercial, Maçonaria, etc. Apresentar o projeto 
na Câmara Municipal e defendê-lo junto aos vereadores e/ou em 
audiência pública, acompanhando todos os passos até sua plena 
aprovação. Escolher bem a praça ou a rua a ser contemplada com essa 
denominação, evitando-se discussão com os moradores da localidade 
ou da rua, na eventual mudança de nome, dando preferência a uma rua 
ou praça estratégica, de bom movimento e de excelente visibilidade. A 
comissão constituída para esse fim deve providenciar, com a ajuda do 
clube ou do poder público local, a confecção de uma placa ou de um 
busto de Melvin Jones para ser descerrado no dia do evento. Na data de 
inauguração realizar uma grande festa, com a presença de 
autoridades, moradores, associados do clube (todos) e da imprensa, 
com registro de mídia e fotos.
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7)- Coral do Lions

Apresentação
Ao longo dos seus cem anos de existência o Lions buscou servir 
desinteressadamente e prestar assistência, seja material, seja 
presencial, ou até mesmo financeira, às comunidades onde seus 
clubes estão localizados. A prestação de serviço é, muitas vezes, 
confundida com assistencialismo e benemerência, o que torna os 
clubes de Lions muito procurados para obtenção de cestas de 
alimentos, cadeiras de rodas, doação de óculos, roupas usadas, 
materiais diversos e até mesmo amparo à instituições filantrópicas com 
doações de lençóis, toalhas, máquinas de costuras, etc. No entanto, 
estamos nos esquecendo do lado lúdico, da parte artística e espiritual, 
do belo e da satisfação interior. Se todos nós ficamos maravilhados e, 
muitas vezes, aplaudimos de pé a apresentação de um coral, por que 
não criarmos o Coral do Lions?

Objetivo
Desenvolver nos clubes de Lions uma nova filosofia de trabalho e de 
servir. Não só no sentido de assistir materialmente os carentes e 
necessitados, o que é importante também, mas, ir  além, mostrar a 
beleza do canto coral, a formosura e enlevo do canto, a leveza e a 
importância da música para o espírito humano. Fazer com que os 
companheiros e companheiras dos clubes passem a se dedicar mais às 
ações que digam respeito à alma, ao espírito, à mente e menos ao 
corpo.

Estratégia
Constituir um grupo, dentro do clube, que goste desse tipo de ação. 
Descobrir, dentro do próprio clube ou na comunidade, quem já atua na 
área musical e/ou poética. Buscar um maestro ou maestrina que possa 
ajudar a formar e treinar os interessados, marcando regular ensaio, 
desenvolvimento vocal e constante treinamento dos diversos timbres 
de voz. Estabelecer parcerias com outras entidades tipo: órgãos 
públicos (federal, estadual ou municipal), universidades, escolas 
públicas ou particulares, câmara municipal, igrejas, clubes da melhor 
idade, lojas maçônicas, etc. Nas apresentações públicas usar sempre a 
camiseta ou o uniforme do Lions.
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8)- Show  do  centenário

Apresentação
A passagem dos cem anos de Lions Internacional tem que ser algo 
marcante, grandioso e muito divulgado, para que atinja toda a 
comunidade local. Essa não é uma data qualquer ou mais um Ano 
Leonístico sem muita importância ou destaque. É uma efeméride que 
merece ser enormemente comemorada, pois, não se repetirá tão cedo. 
Só daqui a cem anos. Assim sendo, importante que todos os clubes 
comemorem, realcem, destaquem e gritem em alto e bom tom o 
Centenário de Lions. Nada melhor que um grande show musical, 
artístico, esportivo, humorístico ou outro grande evento que possa 
chegar a todos os moradores do município, senão direta, 
presencialmente, ao menos indiretamente, através da mídia ou dos 
comentários positivos desse fantástico show. O clube local poderá 
organizar e preparar, dentro da realidade local e das características de 
cada região esse grande evento, buscando artista de renome nacional 
ou regional. A governadoria irá disponibilizar contato com artistas 
regionais da capital (Pescuma, Henrique e Claudinho – Nico e Lau – 
Roberto Lucialdo, etc) para aqueles clubes que assim o desejarem.

Objetivo
Realizar, pelos menos, um grande evento nas cidades onde existe 
clube de Lions, de forma a chamar a atenção da população, das 
autoridades e da mídia local. Divulgar, ao máximo, a atração ou 
atrações que estarão abrilhantando o evento e destacar que se trata de 
um grande show do centenário de Lions.

Estratégia
Preparar antecipadamente os companheiros dos clubes para apoiarem 
e trabalharem em prol do show. Escolher o melhor nome artístico a ser 
convidado para tal evento. Buscar parcerias com entidades públicas e 
particulares, comércio e indústria da região a fim de minimizar os custos 
operacionais. Reservar o melhor local da cidade para a realização do 
espetáculo. Buscar envolver toda a comunidade em torno desse grande 
evento e fazer com que haja a garantia de apoio total, tanto da 
sociedade como das forças vivas ali existentes. Fazer programação 
financeira com bastante critério e economia para que sobre uma boa 
importância da bilheteria para o clube promotor.
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9)- Processo de Excelência de Clubes 

Apresentação
O CEP é de vital importância para a sobrevivência dos clubes de Lions. 
A intenção é dar prosseguimento ao trabalho iniciado por gestões 
anteriores no Distrito, de forma a atingir a maior quantidade possível de 
clubes com nível de excelência em suas atividades. A preparação de 
cada um dos clubes integrante do LB-4 é fundamental para consolidar o 
distrito, melhorar a participação dos associados, implementar ações 
típicas de LCI e revelar novas lideranças capazes de fomentar o 
desenvolvimento dos clubes. O treinamento e preparação dos futuros 
dirigentes se constitui em uma das obrigações da governadoria e deve 
ser colocado em prática em todas as gestões.

Objetivo
Fazer com que os clubes do distrito atinjam, paulatinamente, elevada 
condição de excelência, mercê da orientação de LCI e do interesse a 
ser despertados nos associados e dirigentes. Evitar a existência de 
clubes fundados sem nenhum preparo, sem treinamento e com vida 
efêmera dentro do distrito LB-4.

Estratégia
Selecionar os clubes com maiores dificuldades de sobrevivência e 
convencer seus dirigentes a participarem do treinamento. Mostrar aos 
companheiros que já ocuparam cargos no clube ou são associados 
fundadores a importância que cada um carrega no sentido de se evitar o 
enfraquecimento de sua agremiação, diminuição de associados e a 
relevância do CEP para a manutenção e crescimento do clube. Motivar, 
de todas as formas possíveis, os associados a cerrarem fileiras na 
união de esforços para a efetiva participação no treinamento de 
excelência, a fim de se galgar posição de destaque ao seu próprio 
clube.
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10)- Fortalecer  o  instituto  Lions  da  Visão  

Apresentação
Ao longo de seus quinze anos de existência o ILV vem utilizando a 
marca Lions em suas atividades, propagandas e busca de ajuda 
financeira. Desde sua fundação essa instituição demonstra ser uma 
ação de Lions, inobstante possuir administração independente e alheia 
à governadoria distrital. A pretensão da atual governadoria é fazer com 
que, doravante, o ILV seja o carro chefe do Distrito LB-4. Para tanto os 
atuais dirigentes, tanto de um como de outro, devem entender-se, 
sentar em uma mesa e acertarem os poucos focos de divergências, 
com o fito de se auto ajudarem e construírem uma harmoniosa 
convivência futura. A considerar que, brevemente, o ILV estará em suas 
novas instalações e com demanda aumentada, o que exigirá maior 
empenho de seus diretores e, também das lideranças leonísticas. 
Como todas as entidades que envolvem a marca Lions tem vida perene, 
com certeza o ILV irá traçar uma longa jornada na área oftalmológica 
em Mato Grosso e necessitará de dirigentes capacitados e disponíveis 
para continuidade de suas ações.

Objetivo
Fazer com que o ILV seja, de fato e de direito, uma atividade de Lions e 
do Distrito, voltando suas ações para o movimento leonístico e 
proporcionando atos conjuntos que fortaleçam a ambos. Evitar que os 
clubes realizem campanhas destinadas a outras entidades e deixem de 
ajudar financeiramente o seu próprio hospital de olhos. Desfazer o 
sentimento de disputa e divergência que existe entre o Governador do 
Distrito e o Presidente do ILV.

Estratégia
Realizar tantas reuniões quanto forem necessárias com a diretoria do 
ILV, o Governador do Distrito e o Comitê de Honra distrital para debater 
as idéias, ouvir as ponderações de parte a parte e ajustar a conduta de 
todos, no sentido de unir esforços e obter-se melhores resultados. 
Traçar planos exequíveis de atuação conjunta na solução das 
dificuldades hoje existentes e colocá-los em prática o mais breve 
possível. Fixar a governadoria do distrito dentro das novas 
dependências do ILV, de forma a proporcionar um inter-relacionamento 
saudável e de proficiência à ambas as entidades. Pugnar para que o 
“novo” ILV atenda os anseios da comunidade leonística, quais sejam: 
ter uma administração profissionalizada e eficiente; priorize 
efetivamente as indicações e encaminhamentos dos clubes ou 
companheiros para atendimento naquele Instituto; preste contas, 
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regularmente, de suas receitas e despesas, de forma clara e 
transparente; mude o comportamento personalista de seus dirigentes, 
proporcionando ampliação de participação leonística e, finalmente, 
regularize sua situação fiscal.

11)- Apoio  incondicional  ao  Leo  Clube

Pretendemos realizar todas essas atividades sem nos esquecer de 
apoiar, incentivar e acompanhar as ações do Leo Clube do nosso 
Distrito. Evidente que a governadoria vai motivar todos os clubes do 
distrito a fundarem clubes de Leos e incentivarem aqueles já existentes.
É uma obrigação do Distrito e dos clubes trabalhar, ajudar, participar e 
conviver harmoniosamente com os Leos. Somente com a juventude 
saudável dos Leos poderemos ter a certeza  que o movimento leoístico 
e leonistico crescerá e formará novas gerações para o Lions 
Internacional. Como o Distrito Leo tem administração própria a ela 
caberá a iniciativa de sua atuação. A governadoria do Distrito LB-4 
estará acompanhando e, quando necessário ou for chamada, se fará 
presente.

Cuiabá-MT, Junho de 2016
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VI – METAS A SEREM ALCANÇADAS

1) - Motivar e incentivar os clubes a desenvolverem uma, duas ou mais 
atividades constantes do plano de ação

2) -   Fundar, pelo menos, três clubes.

3) -   Conseguir dois novos Companheiros Melvin Jones

4) -   Fundar, pelo menos, três grupos de Canto Coral

5) -   Criar cinco escolinhas esportivas e recreativas 

6) -  Implantar, ao menos, dez novos obeliscos no Distrito

7) -  Inaugurar cinco ruas ou praças do Centenário

8)  - Aumentar em cem novos associados o Distrito

9) - Implantar o programa Lions Quest em mais três escolas 

10) - Desenvolver o Programa de Excelência de Clubes – CEP  em, pelo 
menos, mais cinco clubes do Distrito.

Cuiabá-MT, Junho de 2016

PAULO DE BRITO CÂNDIDO
Governador do Distrito LB-4

AL 2016/2017
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GABINETE DO DISTRITO LB-4   -  AL 2016/2017

SEDE JURÍDICA DA GOVERNADORIA
Endereço: Rua Pedro de Oliveira Guimarães, nº 100 - Bairro Baú  
CEP: 78.008-160 – Cuiabá-MT.
Fones: (65) 3319-4200  /  3319-4221

SEDE ADMINISTRATIVA DA GOVERNADORIA
Endereço: Rua Esmeralda 674 – Edifício Golden Park - Ap. 902 
Bairro  Bosque da Saúde – Cuiabá-MT – CEP:  78.050-050  
Fones: (65) 3642-2893 – 9982-3622    
E-mails: paulobrito.brito@gmail.com  e  
pbadv.associados@gmail.com

GOVERNADOR
CL PAULO DE BRITO CÂNDIDO (08/01/1951)
CaL Marilete de Arruda Cândido  (18/03)
Endereço: Rua Esmeralda, 674, Apto 902 - Edifício Golden Park  
Bairro Bosque da Saúde - Cuiabá-MT - CEP: 78.050-050  
Fones: (65) 3642-2893 / 3221-1241 / 99982-3622 e 99982-9651   
E-mails: paulobrito.brito@gmail.com /mariletearruda@hotmail.com.br

GOVERNADOR  IMEDIATO
CL JOÃO DA SILVA MEDEIROS FILHO (03/03)
CaL MARIA ROSILENE MESTRE MEDEIROS (14/05)
Endereço: Rua Pérola 500 – Ap. 603 – Edifício Miami Garden 
Bairro Bosque da Saúde - CEP: 78.050-090 - Cuiabá-MT
Fones: (65) 3028-6523 / (65) 3321-2553 / Cel: 98425-0389
E-mail: jmedeirosfh@hotmail.com 

1º VICE GOVERNADOR
CL ERALDO DA SILVA PEREIRA  (27/04) 691472
CaL EMÍLIA MARIA CESAR DA SILVA PEREIRA (06/03) 691473
Endereço: Rua Brigadeiro Eduardo Gomes nº 135/1001 
Bairro Goiabeiras – CEP: 78.045-350 - Cuiabá-MT – 
Fones: (65) 3052-0551 / 3623-4348 / 99987-3121
E-mail: eraldo.spereira@hotmail.com 
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2º VICE GOVERNADOR
CL ELY RODRIGUES (14/05) 979453
CaL ROSELAINE MARIA AGUIAR RODRIGUES (11/01) 979454
Endereço: Rua Cuiabá, 01 – Setor Leste - Centro - Colíder-MT  
CEP: 78.500-000
Fones: (65) 3541-1909 / (65) 3541-4236 / 99985-4099
E-mails: alvoradacont@terra.com.br, alvoradacont@hotmail.com 

SECRETÁRIA
CaL CLÁUDIA CELINA DA SILVA (26/11) 3189162
CL LUIZ HENRIQUE SIQUEIRA (24/04)
Endereço: Rua Penhasco 197 – Bairro Bom Clima  
CEP: 78.195-000 - Chapada dos Guimarães-MT.
Fones: (65) 99991-0994 / (65) 99289-4556 / (65) 3301-2296
E-mail: claudiacelinasilva@hotmail.com 

SECRETÁRIO ADJUNTO
CL LUIZ HENRIQUE SIQUEIRA (24/04)
CaL Cláudia Celina da Silva
Endereço: Rua Penhasco 197 – Bairro Bom Clima  
CEP: 78.195-000 - Chapada dos Guimarães-MT.
Fones: (65) 99991-3634 / (65) 99222-4147 / (65) 3301-2296
E-mail: clluizhenrique@gmail.com
 

TESOUREIRO
CL ÁLVARO MARÇAL MENDONÇA 
CaL Ely Maria da Cruz Mendonça
Endereço: Rua José Rabelo Leite, 95, Bairro Santa Rosa, Cuiabá-MT 
CEP: 78.040-265
Fones: (65) 3023-5561 / 3262-3494 / (65) 98472-9747 / (65) 99990-
9747
E-mail: alvaromarcal@uol.com.br / alvaromarcal@globo.com
 
TESOUREIRO ADJUNTO
CL MÁRIO JORGE NUNES COELHO
CaL Dalvete da Cruz Coelho 
Endereço: Rua 13 de Junho 1.225 – Bairro do Porto -Cuiabá-MT  
CEP: 78.020-000 
Fones: (65) 98128-9175 / (65) 3321-9460
E-mail: mariojnc@hotmail.com 
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COORDENADORA DE GLT
PCC CaL MARIA ROSILENE MESTRE MEDEIROS (14/05)
CL João da Silva Medeiros Filho (03/03)
Endereço: Rua das Pérolas, 500 – Ap. 603 - Ed. Miami  Garden – Bairro 
Bosque da Saúde – CEP: 78.050-090 - Cuiabá-MT
Fones: (65) 3028-6523 / (65) 3317-7145 / Cel (65) 99981-9589
E-mail: maria.rosilene@eletronorte.gov.br

COORDENADOR DE GMT
CL IDERALDO PIRES DA COSTA (15/04)
CaL Rosangela de Fátima da Costa (09/03)
Endereço: Rua Angelo Gajardoni, 526, Centro (Cx. Postal 113) 
CEP: 78.250-000 - Pontes e Lacerda-MT – 
Fones: (65) 3266-4221 - 3266-5206 / (65) 99905-5318 - 99528-9647
E-mail: ideraldopires@hotmail.com 
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CONSELHO DE GOVERNADORES DO 
DMLB - AL 2015-2016 - GABINETE

PRESIDENTE  DO  DMLB
PDG CL JOÃO SÉRGIO AFONSO (02/02) - DLB-1
CaL Celina de M. Afonso (23/05) – Lions Clube Presidente Prudente 
Centenário
Endereço: R. Cel. Quincas Vieira, 1.254, Ap. 102,
Bairro Vila Dubus - CEP: 19.015-220 - Presidente Prudente - SP
Fones: Res.: (18) 3222-3329 - Com.: (18) 3221-6484 - Cel.: (18) 9772-
2688
E-mail: js.afonso@uol.com.br 

1º VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE GOVERNADORES (1º VCC)
PDG CL GENÉSIO LIMA DOS REIS (08/05) - DLB-2
CaL Milsse Alberto Reis (30/07) – Lions Clube Goiânia Serra Dourada
Endereço: R. B14, Quadra 7B, Lote 9, Bairro Jardim Paris, CEP: 74.885-
624 - Goiânia-GO
Fones: (62) 3249-6872  - Cel: (62) 9641-2265
E-mail: genesiolimareis@gmail.com

2º VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE GOVERNADORES (2ºVCC)
PDG CL ADILSON DE LIZIO
CaL Sueli Amarante de Lizio
Lions Clube Brasília Universitário - UNICEUB, DLB-3
SQN 106 - Bloco D, apto. 605 - Asa Norte - 70742-040 - Brasília (DF).
Fones: (61) 3349-4073 / 98121-4042 / 98146-7766
E-mail: adilson.lizio@globo.com 
E-mail: delizio@correioweb.com.br 
 
SECRETÁRIO DO CONSELHO DE GOVERNADORES
PDG CL Adelfo Manoel da Silva
Lions Clube Dourados, DLB-1
Rua General Osorio, 2792 - I Plano - 79824-060- Dourados (MS)
Fones: (67) 3422-2819  /  9971-2849
E-mail: ademasil@terra.com.br 
 
TESOUREIRO DO CONSELHO DE GOVERNADORES
CL. Valdecir Batista Veiga
CaL Consuelo de Almeida Veiga
Lions Clube Presidente Prudente Cinquentenario
Rua Joaquim Nabuco, nº 623. Apto. 31 – Bairro: Centro
CEP: 19013-660 - Presidente Prudente (SP)
Fones: (18) 3221-0288 / 3916-1488 / 99131-8000
E-mail:valdecirveiga@gmail.com 
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MEMBROS
 
DLB-1: 
DG CL Edilson Nobre de Azevedo
PDG CaL Dalva Ivone Chiapin Nobre de Azevedo
Lions Clube Mundo Novo
Travessa Sergipe, nº 384-Bairro Tapajós.
CEP: 79.980-000- Mundo Novo (MS)
Fones: (67) 3474-1254 / 8115-8686 / 9246-2927
E-mail: dalva_azevedo@hotmail.com 
 
DLB-2:
DG CL Henrique Teixeira Heliodoro Neto
CaL Leila Cristina Teza
Lions Clube Araguaína Centro
Avenida Santos Dumont, 376 – Bairro: Setor Rodoviário
CEP: 77818-010 - Araguaína (TO)
Fones: (63) 3411-9901 / 3411-9900 / 9249-3807
E-mail: teixeira.nitrosal@hotmail.com 
 
DLB-3:
DG CL Carlos Jorge Moreira de Melo Mattos
CaL Oneida de Marcos Rabelo Mattos
Lions Clube Brasília Asa Norte
Condomínio Solar da Serra - Quadra U. Casa 12 - Lago Sul
CEP: 71680-350- Brasília (DF)
Fones: (61) 3408-4015 / 9265-3457
E-mail: jorgemattos2005@gmail.com

DLB-4:
DG CL Paulo de Brito Candido
CaL Marilete de Arruda Candido
Lions Clube Cuiabá Leste
Rua Esmeralda, 674 - Apto 902 – Edifício  Golden Park 
Bairro: Bosque da Saúde - CEP: 78050-050 – Cuiabá - MT
Fones: (65) 3642-2893 / 3321-1421 / 99982-3622
E-mail: paulobrito.brito@gmail.com 
 
5º INTEGRANTE DELIBERATIVO
PDG CL João Silva Medeiros
PCC CaL Maria Rosilene Mestre Medeiros
Lions Clube Cuiabá Boa Esperança
Rua das Pérolas, 500 – Edifício Miami Gardens
CEP: 78050-090 - Bairro: Bosque da Saúde
Fones: (65) 3028-6523 / 3317-7145 / 98425-0389 / 99981-9589
E-mail: jmedeirosfh@hotmail.com  
E-mail: maria.rosilene@eletronorte.gov.br
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COMITÊ DE HONRA DO DISTRITO LB-4

PRESIDENTE

GOVERNADOR - AL 2015/2016
PDG CL JOÃO DA SILVA MEDEIROS FILHO (03/03)
PCC Maria Rosilene Mestre Medeiros (14/05)
Endereço: Rua das Pérolas, 500 – Ap. 603 - Ed. Miami  Garden  
Bairro Bosque da Saúde – CEP: 78.050-090 - Cuiabá-MT
Fones: (65) 3028-6523 / (65) 3321-2553 / Cel (65) 98425-0389
E-mail: jmedeirosfh@hotmail.com

MEMBROS  INTEGRANTES

GOVERNADORA – AL 2014/2015
PDG CaL MARIA RAIMUNDA DE ALENCAR E SILVA PERERA 
(09/07)
Rua Joaquim de Oliveira, 1884 – Bairro Vila Aurora  
CEP: 78.740-044 - Rondonópolis-MT
Fones: (66) 3422-1265 / Cel (66) 99984-4871
E-mail: mariaalencarpi@hotmail.com

GOVERNADOR – AL 2013/2014
PDG CL IDERALDO PIRES DA COSTA (15/04)
CaL Rosangela de Fátima da Costa (09/03)
Rua Ângelo Gajardoni, 526, Centro (Cx. Postal 113)  
CEP: 78.250-000 - Pontes e Lacerda-MT
Fones: (65) 3266-4221 - 3266-5206  
Cel: (65) 99905-5318 - 9528-9647
E-mail:  ideraldopires@hotmail.com

GOVERNADORA  - AL 2012/2013
PDG CAL REGINA MARIA PEREIRA DE SOUZA (23/02)
CL PCC Maurício Pereira de Souza* (In Memorian)
Endereço: Av. Rio de Janeiro, 650, Apto 201 
Bairro Nova Várzea Grande – CEP: 78.135-710 - Várzea Grande-MT
Fones: (65) 3686-3711 / (65) 3319-4215 / (65) 3319-4221  
Cel: (65) 99971-9173  
E-mail: regia_mari@hotmail.com
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GOVERNADOR – AL 2011/2012
PDG CL LOINIR GATTO (14/11)
CaL Vera Maria Mozzaquatro Gatto (14/04)
Av. dos Imigrantes, 2.715 – ap. 601 – Centro  
CEP: 78.890-000 -  Sorriso-MT
Fones: (66) 3544-1156 /  Cel (66) 99985-7564
E-mail: loinir.gatto@bol.com.br e loinir.gatto@iCloud.com

GOVERNADOR – AL  2010/2011
PDG CL EVANIR TORMES (MANO) 1017016 (28/03)
CaL Silvana Teixeira Tormes 3063700 (20/10)
Endereço: Av. das Palmeiras, 314-N – Bairro Jardim Tarumã 
Tangará da Serra-MT CEP: 78.300-000
Fones: (65) 3326-1523 / Com (65) 3326-4724 
Cel (65) 98406-8061
E-mail: mano.reski@terra.com.br

GOVERNADOR – AL  2009/2010
PDG CL CLAUDECIR ALVES FEITOSA (05/03)
CaL Rosimeire Alves de Aguiar (25/05)
Endereço: Rua Guanabara, 50 - Zeferino I, 78.285-000 
São José dos Quatro Marcos-MT
Fones: (65) 3251-1138 - 3251-1955 
Cel: (65) 99968-0344 - 9989-3871
E-mail claudecirfeitosa@hotmail.com e claudecir.feitosa@bol.com.br

GOVERNADOR - AL 2008/2009 – (PCC 2015/2016)
PDG CL EUGÊNIO KROMINSKI (04/05)
Endereço: Rua dos Mognos 99 – Centro – Cx. Postal 06 
CEP: 78.520-000 - Guarantã do Norte-MT 
Fones: (65) 99994-9170 / (66) 99227-6900
E-mail: eugenio_gta@hotmail.com

GOVERNADOR - AL 2007/2008
PDG CL ÉLBIO GONZALES (03/08)
CaL Raquel Almeida Gonzales (19/02)
Endereço: Av. Paraná, 3375 – Centro  
CEP: 78.310-000 Comodoro-MT
Fones: (65) 3283-2552 / 3283-1332 / Cel (65) 99963-7475
E-mail: elbiogonzalez@brturbo.com.br - www.elbiogonzalez.adv.br
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GOVERNADOR-  AL 2006/2007 (PCC 2011/2012)
PCC CL ALFREDO MURARA GARCIA (30/09)
CaL Maria Aparecida Sabain Garcia (12/09)
Endereço: Rua das Caviúnas, 1129 - Setor Residencial Sul  
CEP: 78.550-000 - Sinop - MT
Fones: (66) 3531-9508 / (66) 3515-0015 - 3392-9196 
Cel: (66) 99997-2738
E-mail: matsinop@hotmail.com

GOVERNADOR - AL 2005/2006
PDG CL CARLOS ALBERTO MARTINELLI (24/03)
CaL Ioni Cardoso Martinelli* (In Memoriam)
Endereço: Rua Martinica, Quadra 07, Lote 01 – Bairro Jardim das 
Américas – CEP: 78.060-640 - Cuiabá-MT
Fones: (65) 3627 3849 / 3621-1824 / 3621-1015 / Cel (65) 99981-2399
E-mail: ca.martinelli@uol.com.br

GOVERNADOR - AL 2004/2005
PDG CL WASHINGTON  CANÇADO (04/10)
CaL Rita de Cássia Serra (02/09)
Endereço: Rua das Maravilhas, 480 – Bairro Cavalhada, 
CEP: 78.200-000 - Cáceres – MT 
Fones: (65) 3222-3897 / (65) 99901-7090
E-mail: ritadcserra@yahoo.com.br

GOVERNADOR - AL 2003/2004
PDG CL JOEL OLÍMPIO DA SILVA (17/11)
CaL Maria Goretti Pires Pinheiro (15/02)
Endereço: Rua Ariosto Riva, 2477 – Centro  
CEP: 78.580-000 Alta Floresta - MT
Fones: (66) 3521 3470 – (66) 3521-4290 / Cel (66) 98401-3096
E-mail: jsmetais@brturbo.com.br

GOVERNADOR - AL 2002/2003
PDG CL SÉRGIO DEL CISTIA (28/04)
Endereço: Rua Lions Internacional, 57, Vila Aurora, 
CEP: 78.740-130 - Rondonópolis - MT
Fones: (66) 3411-9600 / Cel (66) 99222-3887
E-mail sergiodc@terra.com.br - sergiodelcistia@hotmail.com
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GOVERNADORA - AL 2000/ 2001 (PCC 2003/2004)
PCC CAL MARIA ROSILENE MESTRE MEDEIROS (14/05)
CL João da Silva Medeiros Filho (03/03)
Endereço: Rua das Pérolas, 500 – Ap. 603 - Ed. Miami  Garden  
Bairro Bosque da Saúde - CEP: 78.050-090 - Cuiabá-MT
Fones: (65) 3028-6523 / (65) 3317-7145 / Cel. (65) 99981-9589
E-mail: maria.rosilene@eletronorte.gov.br

GOVERNADOR - AL 1996/1997 (L-19) (PID 2002/2004)
PID CL WHADY LACERDA (10/03)
CaL Mirts Ribeiro Alves Lacerda (03/04)
Endereço: Rua dos Araçás, 35 - Condomínio Alphaville Cuiabá I  
Bairro Jardim Itália, CEP: 78.061-336 - Cuiabá-MT
Fones: (65) 3028-3804 / Cel (65) 99971-7300 / ILV (65) 3319-4221.
E-mail: whadylacerda@gmail.com

GOVERNADOR -  AL 1991/1992 (L-19)
PDG CL PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA (29/05)
CaL Maria Adevanilce Silva Pinto de Oliveira (27/09)
Endereço: Rua Professora Teresa Lobo, 92 Apto 701 - Consil 
CEP: 78.048-700 - Cuiabá-MT
Fones: (65) 3028-1738 / 3642-2520 / 3642-2122 / Cel 99981-3048
E-mail: pedro@serpel.com.br

GOVERNADOR - AL 1987/1988 (L-19)
PDG CL LAURO MENDES FILHO
CaL Evaliza Mendes
Endereço: Rua Quatro, 784 - Bairro Boa Esperança  
CEP: 78.075-200 - Cuiabá-MT - Fone: (65) 3627-4417
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PRESIDENTES  DE  DIVISÃO

DIVISÃO 01

CLUBES:Cuiabá Norte, Cuiabá Leste, Cuiabá Boa Esperança, Cuiabá 
CPA I, Cuiabá Visão Solidária, Cuiabá Amigos da Lama, Cuiabá Cidade 
Verde Centenário, Várzea Grande, Várzea Grande Flor do Cerrado e 
Chapada dos Guimarães. TOTAL: 10 

Presidente:CREUSA MARIA SOUZA GUIMARÃES 
Endereço: Av. Presidente Marques, 1027, Ap. 1103 - Ed Aquarius – 
Bairro: Santa Helena – CEP: 78.000-001 - Cuiabá - MT
Fone: Celular (65) 99996-7773 
E-mail: creusaguim63@hotmail.com 

DIVISÃO 02

CLUBES: Tangará da Serra, Campo Novo, Juína, Castanheira, 
Sapezal. TOTAL: 5

Presidente: RASQUEI RODRIGUES LEMES (MIRO) 
Endereço: Rua Dorvalino Munosso nº 1.600 NE – Nossa Senhora 
Aparecida
Fones: (65) 98116-1332 - Campo Novo do Parecis – CEP: 78.360-000
E-mail: mirosaty@hotmail.com

DIVISÃO 03

CLUBES:Rondonópolis, Rondonópolis São José Operário, Primavera 
do Leste, Dom Aquino, Pedra Preta, Jaciara Leão do Vale. TOTAL: 6

Presidente: MARIA DA PAZ DA SILVA
Endereço: Rua Fidelcino Nunes de Araújo – Quadra 07 – Lote 14 – 
Bairro Residencial Farias
Fones: (66)  99603-1221 e (66) 3623-2838 Serv.
E-mail:  dapaz_26@hotmail.com
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DIVISÃO 04

CLUBES: Nova Xavantina, Água Boa, Canarana. TOTAL: 3 

Presidente: MARIA APARECIDA VAZ ANDRADE
Endereço: Av. Cerará, 37 – Centro – Nova Xavantina – MT  
CEP: 78.690-000
Fones: Casa (66) 3438-1209 / Cel (66) 99207-6864
E-mail: mariaaparecida2@hotmail.com

DIVISÃO 05

CLUBES: Cáceres, Cáceres Pantanal, Mirassol do Oeste, Quatro 
Marcos. TOTAL: 4

Presidente: GILBERTO CARVALHO GUIMARÃES
Endereço: Rua da Maravilha nº 1.105 – Bairro: Cavalhada.
CEP: 78.200-000 – Cáceres - MT
Fones: (65) 3222-3566 / 3223-4386 / 99675-0662.
E-mail: arq.gilbertoguimaraes@gmail.com 

DIVISÃO 06

CLUBES: Porto Esperidião, Pontes e Lacerda, Comodoro. TOTAL: 3

Presidente: RAQUEL ALMEIDA GONZALES
Endereço: Av. Paraná, 3375 – Centro – 
CEP: 78.310-000 - Comodoro-MT
Fones: (65) 3283-1332 / 99912-4647
E-mail: raquel.gonzales@tjmt.jus.br 
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DIVISÃO 07

CLUBES: Sorriso, Sinop, Cláudia. TOTAL: 03

Presidente: CARLINHO A. BRIGHENTI
Endereço: Rua Papiros, nº 146 
CEP 78.550-041 - SINOP- MT
Fone: Celular (66) 99985-0315
E-mail: carlinhobrig@gmail.com 

DIVISÃO 08

CLUBES: Nova Monte Verde Centenário, Matupá, Peixoto de Azevedo, 
Colíder, Guarantã, Nova Guarita. TOTAL: 6

Presidente: JOÃO CARLOS HERMANN
Endereço: Rua 12 – Casa 41 – Bairro União 
CEP: 78.525-000 – Matupá - MT
Fone: (66) 99639-2014
E-mail: jhartes@gmail.com 

DIVISÃO 09

CLUBES: Alta Floresta, Nova Bandeirantes, Apiacás. TOTAL: 3

Presidente: CLAUDEMIR ANTÔNIO MENIN
Endereço: Rua: Piauí, n° 728 – Bairro: Centro - Caixa Postal 16 
CEP 78.565-000 - Nova Bandeirantes - MT
Fones: Trabalho: 66 3572 1209 / 98423-8041 
Whats App:  (66) 98423-8041
E-mail: antoniomenin@uol.com.br
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA TODO O DISTRITO

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA
- CNPJ de LCI: 01.211.096/0001-08
- CNPJ do DISTRITO LB-4: 02.758.882/0001-84
- CNPJ da MÚTUA LEONÍSTICA:12.932.385/0001-04

SITES DE INTERESSE DO DISTRITO
http://www.lionsclubs.org/PO/index.phphttps://mylci.lionsclubs.org/ 
http://www.distritolb4.org/
http://www.revistalion.com.br/ (Revista The Lion em Português)

MATÉRIA PARA O BOLETIM DO DISTRITO LB-4
Envie matérias para o e-mail da Assessoria de Boletins ou Secretaria 
Geral da Governadoria

ENVIE MATÉRIA PARA REVISTA “THELION”
E-mail: lionpress@imagemunica.com.br 

PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
DATAS

Taxa Distrital Taxa Internacional

31/07-  1ª Cota

31/01 - 2ª Cota

31/08 - 1ª Cota

28/02 - 2ª Cota

VALORES
Taxa Distrital Semestral Per Capta  ..............  R$ 66,90
Data Internacional Semestral Per Capta ........ U$ 21,50

BANCOS
Para Depósito da Taxa Distrital
Banco (748) Sicredi  - Agência 0804 – Conta Corrente 41055-1

Para Depósito da Taxa Internacional
Banco Bradesco – Agência 0093-0 – Conta Corrente 88506-1
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VISITAS OFICIAIS DO GOVERNADOR AOS CLUBES

O Governador do Distrito estará visitando os clubes da seguinte forma:

 DIVISÃO 1– Nas datas de reuniões ordinárias dos clubes.
 DIVISÃO 2– 1ª Quinzena de Agosto
 DIVISÃO 3– 1ª Quinzena de Dezembro
 DIVISÃO 4–  2ª Quinzena de Agosto
 DIVISÃO 5– 1ª Quinzena de Outubro
 DIVISÃO 6 – 2ª Quinzena de Outubro
 DIVISÃO 7–  2ª Quinzena de Novembro 
 DIVISÃO 8– 1ª Quinzena de Setembro
 DIVISÃO 9– 2ª Quinzena de Setembro

OBS: Tendo em vista que estamos em ano eleitoral e ainda iniciando as 
comemorações do Centenário de LCI, as datas e períodos poderão ser 
modificados, a pedido dos clubes ou por imposição de outros 
compromissos do Governador.

REUNIÕES  FUTURAS  DO  CONSELHO DISTRITAL 

I CD E INSTALAÇÃO DA GOVERNADORIA 
JULHO 2016 EM CUIABÁ

II CD NOVEMBRO DE 2016
EM NOVA XAVANTINA

III CD FEVEREIRO DE 2017
EM SAPEZAL

IV – CD E CONVENÇÃO DISTRITAL
ABRIL/MAIO DE 2017 - EM PRIMAVERA DO LESTE
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