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Convenção Internacional de Lions Clubs

Honolulu – Hawaí

O mundo Leonístico pode vivenciar uma experiência única e memorável, com muitas atividades culturais, artísticas e integração étnica representada por mais de
200 países e áreas geográficas ao redor do mundo.                                                                                                                                                           Página 4 e 5
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Prezados Companheiros, 
Companheiras, Domadoras e 
LEO.

E s t e  é  o  a n o  d o  
“CONHECIMENTO, AMIZADE 
E SERVIÇO”.

Quando você permite que 
outras pessoas desfrute do 
seu conhecimento, você não 
está apenas dividindo ou 
repassando informação, você 
está abrindo espaço para a 
troca e para o crescimento pes-
soal e profissional, seu e do 
outro.

Muitas pessoas persistem 
no equívoco de que conheci-
mento deve ser tratado como 
um nicho, em que um único 
dono deve ser considerado 
como o “imperador da informa-
ção”. Completamente errado. 
Quando você permite que as 
pessoas tenham acesso a 
informação e ao conhecimen-
to, isso faz com que você se direcione a buscar mais, e faz com que os outros também busquem mais como você. 
Esta atitude muda o referencial daquilo que era considerado complexo ou único e passe a fazer parte da rotina, e 
todos encontram novos desafios para enxergar novas perspectivas para si próprio. Quando lhe perguntarem se 
você teme repassar conhecimento, não exite em dizer que o conhecimento precisa ser disseminado, pois você 
pensa no outro como se fosse você mesmo. 

Se você está disposto a crescer e fazer de seu Clube, um clube de sucesso e excelência, não se limite ao seu 
mundo. Divida com seus companheiros de clube, com a sua equipe ou com companheiros de outros clubes e até 
com outros distritos, o seu conhecimento. Este é o verdadeiro sentido do crescimento. Acredito que só assim 
aumentaremos o número de associados e também proporcionaremos aos que estão no movimento leonístico, 
oportunidade de se tornarem líderes em condições de assumirem cargos sem medo de errar, e tornando a arte 
de servir prazerosa e com qualidade. Neste ano Leonístico foram criadas duas novas assessorias para imple-
mentarem os programas criados por Lions Internacional: O programa de CEP (Processo de Excelência de Clu-
be) e o Programa Mentor, que terão apoio irrestrito da Governadoria para sua implantação. Para atingimos nos-
sos objetivos e alcançarmos nossas metas, temos que estar unidos em uma só direção, por isso conclamo todos 
para fortalecermos o companheirismo plantando a amizade, pois só os amigos de verdade conseguem motiva-
ção e força para superar os obstáculos que a vida nos impõe. Companheiros convido-os para uma convivência 
mais forte e duradora. Aí estaremos prontos para, desenvolver qualquer serviço que nossa comunidade neces-
site e serviremos desinteressadamente. Servir desinteressadamente significa colocar seus dons e talentos a 
serviço do amor. É quando você pode se doar verdadeiramente ao outro, sem máscaras, sem necessidade de 
agradar ou fazer o que é certo com a intenção de ser recompensado. O único objetivo é ver o outro beneficiar-se 
do seu serviço e talento. Você se torna o amor que se move em direção à construção. Acordar pela manhã, cons-
ciente de que está acordando para servir, ilumina a alegria de viver. Naturalmente, a consciência do serviço 
aumenta a conexão com o divino, porque, por mais que cada um tenha seus talentos e dons individuais, ou seja, 
uma forma particular na qual o amor se expressa através de você - é o próprio amor que está se expressando. No 
serviço, você se torna um canal do amor. Por isso, eu digo que o serviço é uma forma de manter a chama da 
motivação e do entusiasmo acesa. O nosso presidente internacional CL Jitsuhiro Yamada propõe que todos sir-
vam com “Dignidade, Harmonia e Humanidade”. O distrito LB4 necessita muito do seu apoio e talento! Estamos 
contando com isto para alcançarmos juntos, o sucesso. Um grande abraço a todos.

Fraternalmente 

CL João S Medeiros Filho
Governador do distrito LB-4 
AL 2015/2016

Mensagem do Governador

Todas as informações que você precisa sobre o Distrito LB-4

estão a sua disposição no site:

 www.distrito-lb4.org

Acesse agora e saiba mais sobre Lions Clubes.

GABINETE DO DISTRITO LB-4 AL 2015/2016

Somos homens e mulheres que dedicamos nosso 
tempo e nossos recursos com o coração solidário e com-
passivo em prol das necessidades humanitárias de nos-
sas comunidades.   O pin escolhido para o ano leonís-
tico 2015/2016 é inspirado nos leões (homens e mulhe-
res) de “Juba Larga” que convergem o olhar  na execu-
ção da  missão de Lions Clubs  e em seu programa de 
LEO CLUB;  na busca e na disseminação contínua de 

CONHECIMENTO, na prática da AMIZADE e do compa-
nheirismo que nos faz sentir irmão,  e no oferecimento de  

SERVIÇO  digno em diversas necessidades humanas de 
significativa parcela de pessoas de nossas cidades.  As cabe-

ças (douradas) desses dois leões convergentes, em formato de 
um coração, representam os princípios de AMOR ao movimento 

que fazemos parte, a união de várias pessoas para o bem comum, a 
harmonia e a cooperação que cada um de nós oferecemos para o fortaleci-

mento do movimento leonístico. A cor azul representa  o poder divino em todas as ações 
dos leões! Sejamos todos leões de OURO e de JUBA LARGA!

Descrição do PIN

SEDE JURÍDICA DA GOVERNADORIA
Rua Pedro de Oliveira Guimarães, 100 - Bairro Baú
CUIABÁ - MT, 78.008-160
Fone: (65) 3319-4200

(65) 3319-4221

SEDE ADMINISTRATIVA DA GOVERNADORIA
Endereço: Rua Acorizal 13, Bloco A, Alvorada
Cuiabá - MT, 78.048-405
Fone: (65) 8425-0389
E-mail: jmedeirosfh@hotmail.com

GOVERNADOR
CL JOÃO DA SILVA MEDEIROS FILHO (03/03)
PCC CaL Maria Rosilene Mestre Medeiros (14/05)
Endereço: Rua Pérola, 500, Apto 603, Ed. Miami Gardens,
Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, CEP 78050-090
Fone: (65) 3028-6523 / (65) 3221-2553

(65) 8425-0389
E-mail: jmedeirosfh@hotmail.com

GOVERNADOR IMEDIATO
CAL MARIA RAIMUNDA DE ALENCAR E SILVA PERERA (09/07)
Endereço: Rua Joaquim de Oliveira, 1884, VILA Aurora,
78740-044, Rondonopolis-MT
Fone: (66) 3422-1265

Cel: (66) 9984-4871
E-mail: mariaalencarpi@hotmail.com

1ª VICE GOVERNADORA
CAL MARIA APARECIDA VAZ DE ANDRADE (10/09)
CL Gecione Dias Andrade (22/12)
Av. Ceará, 37, Centro, 78690-000, Nova Xavantina-MT
Fone: (66) 3438-1209 / 3381-1436

(66) 9207-6864
E-mail: mariaaparecida2@hotmail.com

2º VICE GOVERNADOR
CL PAULO BRITO CÂNDIDO (08/01)
CaL Marilete de Arruda Cândido (18/03)
Rua Esmeralda, 674, Apto 902, Edificio Golden Park,
Bosque da Saúde, 78050-050, Cuiabá-MT
Fone: (65) 3642-2893 / 3321-1421

(65) 9982-3622
E-mail: paulobrito.brito@gmail.com

SECRETÁRIA
PCC CAL MARIA ROSILENE MESTRE MEDEIROS (14/05)
CL João da Silva Medeiros Filho (03/03)
Endereço: Rua Pérola, 500, Apto 603, Ed. Miami Gardens,
Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, CEP 78050-090
Fone: (65) 3028-6523 / 3317-7145

(65) 9981-9589 / 9239-2777
E-mail: rosilene3m@gmail.com

SECRETÁRIA ADJUNTA
CAL ADRIANA APARECIDA FERNANDES DA CRUZ (18/07)
Endereço: Rua 04, Nº 98
Recanto dos Pássaros, Cuiabá-MT, CEP 78075-240
Fone: (65)3317-7120

(65)9937-1970
E-mail: adriana.cruz@eletronorte.gov.br

TESOUREIRO
CL LUIS CARLOS FRAIBERG (28/07)
CaL Tânia Suely Vianna Fraiberg (22/09)
Endereço: Rua Manoel Leopoldino, 102, Apto 302,
Edif Paul Richard, Araés, Cuiabá-MT, CEP 78005-550
Fone: (65) 3623-8765 / 3621-1680 / 

(65) 8444-7756 / (65) 9971-7788
E-mail: lperitia@terra.com.br

TESOUREIRO ADJUNTO
CL CLÊNIO BUGNOTTO (21/08)
DM Jane Bugnotto (08/05)
Endereço: Rua Santo Antônio, 250, apto 202, Bl. C,
Chácara Pinheiros, Cuiabá-MT, CEP 78080-040
Fone: (65) 8122-2266 / (65) 9954-8998
E-mail: clenio.bugnotto@hotmail.com

COORDENADOR DE GLT
CL IDERALDO PIRES DA COSTA (15/04)
CaL Rosangela de Fátima da Costa (09/03)
Rua Angelo Gajardoni, 526, Centro (Cx Postal 113),
78250-000, Pontes e Lacerda-MT
Fone (65) 3266-4221 - 3266-5206

(65) 9905-5318 - 9528-9647
E-mail: ideraldopires@hotmail.com

COORDENADOR DE GMT
CL CARLOS ALBERTO MARTINELLI (24/03)
Rua Martinico Qd 7 Lote 01, Jardim das Américas,
CUIABÁ-MT, 78060-590
Fone: (65) 3627-3849 / 3621-1824

(65) 9981-2399 / 3621-1015
E-mail: ca.martinelli@uol.com.br
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O  DGE CL João Medeiros, através  da  coordenação de 
GLT-  PDG CL Ideraldo,  do  distrito LB4, realizou o Workshop 
para Presidentes de Divisão e equipe do Gabinete Distrital, 
no dia 01 de maio de 2015, nas dependências do Centro de 
Convenções José Ariede, na Cidade de Sorriso. Contando 
com a participação de 07 presidentes de divisão, do CL coor-
denador de GMT -  PDG CL Martinelli, do tesoureiro CL Luis 
Carlos Fraiberg, da secretária PCC CaL Rosilene  e dos ins-
trutores PDG's Evanir Tormes, Loinir Gatto e CL Eraldo Perei-
ra,  a programação foi desenvolvida considerando aspectos 

relevantes para a gestão eficaz do distrito que necessita 
urgentemente crescer e fortalecer, visando sua consolidação 
e sustentabilidade no contexto distrital e internacional. 

Para o CL Renato Adriano Dummel, “o treinamento foi de 
grande importância, pois  imaginava que o presidente de divi-
são deveria realizar as três reuniões e estava tudo certo. 
Mas, surpreendi-me com minhas atribuições e tamanha a 
contribuição que tenho a dar para o distrito nesse ano leonís-
tico. Estou muito motivado”, finalizou.

Workshop para Presidentes de Divisão
e equipe do Gabinete Distrital

Todos os anos a divisão de liderança de Lions Clube Internacional realiza, na semana que 
antecede a convenção internacional, que nesse ano aconteceu na cidade de Honolulu, no 
estado do Hawaí, o seminário para os governadores eleitos dos distritos de todas áreas geo-
gráfica reconhecidas por  Lions Internacional.

Nesse ano, sob a coordenação do PID CL Fabrício Oliveira, os distritos dos múltiplos LA, 
LB, LC e LD e 02 governadores de Portugal receberam orientações e diretrizes que consolida-
rão os conhecimentos adquiridos no decorrer dos 02 anos como vice-governadores. Os côn-
juges e/ou acompanhantes  participaram   de sessões de orientação com o objetivo de subsi-
diar os governadores de distrito em seu ano leonístico.  

Diferente de outros anos, a formatura e encerramento do seminário aconteceu em um 
Luau no Hilton  Hawaiian Village Waikiki  Beach Resort, de forma descontraída e elegante. 

Seminário para Governadores
de Distritos eleitos 2015/2016

Honolulu – Hawaí
 24 a 26 de Junho 2015

PAULO ROGÉRIO DE SOUZA é natural de Mogi 
das Cruzes, São Paulo, onde nasceu em 1º de abril de 
1963.

Atua como voluntário no Lions Clube Mogi das 
Cruzes desde 1984, servindo principalmente com a 
divulgação das atividades e boletins leonísticos. Tornou-
se associado em 1997, juntamente com a saudosa 
Domadora Ione.

 
Exerceu os cargos de Secretário no Ano Leonístico 

1999/2000, Presidente nas gestões 2002/2003, 
2005/2006 e 2009/2010, Diretor de Associados e Diretor 
Social, juntamente com sua Companheira Leão Pau-
linha Andrade no Ano Leonístico 2010/2011.

 
NO DISTRITO LC 5:

Palestrante Oficial DG Paulo Rogério de Souza
Foi Presidente da Divisão Vale 

d o  T i e t ê n o  A n o  L e o n í s t i c o 
2004/2005, acumulando a função 
de Diretor Técnico e Instrutor do 
Instituto Distrital de Capacitação 
Leonística; Presidente da Região 
”A” no Ano Leonístico 2005/2006;

Assessor de Relações Públicas 
em 2001/2002, 2002/2003 e 
2003/2004; Assessor de Fóruns e 
I n s t r u ç õ e s  L e o n í s t i c a s  e m 
2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 
e como instrutor do Fórum Leonís-
tico “Juba Nova” em 2009/2010 e 
2010/2011;

Assessor de Divulgação e 
Comunicação Distrital no Ano Leo-
nístico 2010/2011; Coordenador de 
Gabinete e Diretor Geral da 13ª Con-
venção Distrital 2011/2012, onde foi 
eleito para o cargo de 2º Vice 
Governador.

 
Iniciando sua preparação para 

assumir a Governadoria Distrital, 
participou de todos os seminários 

de vice governadores promovidos por Lions Internacio-
nal, sendo eleito 1º Vice-Governador na Convenção de 
Águas de Lindóia em abril de 2013 e, finalmente, 
Governador na Convenção Distrital de Atibaia, em abril 
de 2014. Tomou posse oficialmente em julho de 2014, 
na 97ª Convenção Internacional de Lions Clubes, reali-
zada em Toronto, no Canadá.

 
NO DISTRITO MÚLTIPLO LC:
Atuou como Assessor de Relações Públicas no 

Ano Leonístico 2003/2004 e Marketing Leonístico em 
2012/2013 e 2013/2014;  Assessor do Comitê de Divul-
gação e Marketing 2011/2012; membro do Comitê Edi-
torial da Revista ”The Lion” no Ano Leonístico 
2011/2012.

 
Orador Oficial e palestrante em vários Distritos Leo-

nísticos, com Certificados de Apreciação dos Distritos 
LB-3, LB-4, LC-2, LC-3, LC-4, LC-6, LC-8, LC-11, LD-1, 
LD-2, LD-3, LD-7 e do Distrito Múltiplo LC e dos Distritos 
Rotary 4430, 4680 e 4750.

 
Certificado dos Institutos de Liderança Leonística 

2001/2002 e 2013/2014 e Certificado de Apreciação dos 
Presidentes Internacionais Eberhard J. Wirfs 
(2009/2010), Sid Scruggs III (2010/2011), Barry Palmer 
(2013/2014) e Joe Preston (2014/2015). 

Pelo trabalho desenvolvido em treinamentos de lide-
rança também para vários Distritos do Rotary Clube, foi 
agraciado com o título de Companheiro Paul Harris em 
2004.

 
O Governador Paulo Rogério e a CaL Paulinha 

Andrade são Companheiros de Melvin Jones e Leões 
Orientadores Certificados.

 
Em sua gestão como Governador de Distrito, foi con-

tabilizado o aumento de associados, a implantação do 
Programa Special Olympics (que teve sua primeira 
edição realizada pelo Lions Clube Mogi das Cruzes), a 
fundação dos Lions Clubes Mongaguá Praia, Itariri-
Toledo e Mogi das Cruzes Brás Cubas e a maior aproxi-
mação dos Lions Clubes com a imprensa em geral, con-
figurada pela expressão “o Lions 'na boca' de todo o 
Leão”.

 
Paulo Rogério formou-se em Publicidade e Propa-

ganda, com especialização em produção gráfica pela 
Escola Superior de Propaganda e Marketing, pós gra-
duado em Gestão de Recursos Humanos pela Fun-
dação Getúlio Vargas e Sistemas da Qualidade  pela 
Fundação Vanzolini.

Profissionalmente, atua como empresário no seg-
mento de consultoria para treinamento e desenvolvi-
mento de pessoal,  comunicação institucional e sis-
temas da qualidade. 
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Convenção Internacional de Lions Clubs
Honolulu – Hawaí

No período de 26 a 30 de junho de 2015, na bela Honolulu, estado americano do 
Hawaí, realizou-se   o maior evento anual de Lions Clubs – a Convenção Internaci-
onal.  Após 15 anos, a ilha do pacífico voltou a ser palco desse fenomenal evento que 
marca a preparação de aproximadamente 750 governadores de distritos eleitos, e 
eleição em nível internacional da diretoria executiva.

O mundo Leonístico presente, nesses quatro dias, pode vivenciar uma expe-
riência única e memorável, com muitas atividades culturais, artísticas e integração 
étnica representada por mais de 200 países e áreas geográficas ao redor do mundo.

O seminário de preparação de governadores eleitos, que antecedeu a con-
venção internacional, no período de 23/06 a 26/06/2015, contou com uma progra-
mação intensa que proporcionou aos DGE's integração, intercâmbio e experiência, 
bem como interação leonística com lideranças de todas as áreas geográficas defi-
nidas por LCI.    

Após a conclusão das três etapas do treinamento, iniciado em seus países de 
origem sob a coordenação do GLT/GMT das suas respectivas áreas, e um líder do 
grupo, que nesse ano, o grupo de DGE's do Brasil e Portugal , teve como líder orien-
tador o PID Fabrício de Oliveira; todos os quase 750 governadores de distritos eleitos 
participaram do seminário muito motivados pela liderança servidora do CL Yamada.

O ponto alto das atividades desenvolvidas no seminário de governadores eleitos 
foi a familiarização com o lema internacional para 2015/2016, escolhido pelo Presi-
dente Internacional Jitsuhiro Yamada – Dignidade. Harmonia. Humanidade. Este 
lema expressa como os leões podem oferecer serviços para restaurar a dignidade 
dos necessitados, promover a harmonia através do trabalho em equipe, colaboração 
e intercâmbio internacional, assim como apoiar a humanidade, dando continuidade 
aos nossos quase  100 anos de tradição em   serviços  globais.

Colaboração: CaL Maria Rosilene

SEMINÁRIO DGE'S
1 – Abertura do Seminário DGE's; 
2 – CL DG João Medeiros e CaL PCC Maria 
Rosilene durante Seminário DGE's;
3 – Encerramento do Seminário DGE's;
4 – CL DG João Medeiros representando colegi-
ado brasileiro para entrega de tsurus ao CL 
Yamada;
5 – Foto colegiado LB com PID Fabrício;
6 – CL DG João Medeiros e CaL PCC Maria 
Rosilene com CaL PDG Rejane Gacho;
7 – Entrega de certificado Seminário DGE's;

LUAU DE BANQUETE DE FORMATURA
8 – ID Jorge Bortollozi e Marta – Área III – Argen-
tina;
9 – CL DG João Medeiros e CaL Maria Rosilene;

10 – CCLL J. Medeiros, Renato e Rosilene com 
IP Joe Preston;
11 – CCLL J. Medeiros, Renato, Rosilene e 
Roberto Dunga (ID) com presidente W.K.Tam;
12 – DG'S LB1, LB2 E LB4;
13 – CaL dos DG LB1, LB2 E LB4;

DESFILE INTERNACIONAL
14 – CL João Medeiros – DG LB4 – desfile;
15 – Colegiado DMLB com PID Whady Lacerda;
16 – Colegiado DMLB – desfile;

POSSE E ENCERRAMENTO DA 
CONVENÇÃO

17 – Ato de proclamação de posse;
18 – CCLL LB4 cumprimentam CL DG  J.Medei-
ros.
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Fica o Governador do Distrito LB4 autorizado a remanejar as devidas rúbricas deste orçamento fazendo
as devidas jus�fica�vas quando da prestação de contas do 1º semestre 
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Todos os dias, Deus nos dá a oportunidade de fazermos a dife-
rença em nossa vida, mas a cada amanhecer, pessoas com um perfil 
totalmente humanitário, buscam fazer a diferença, não só em sua 
vida, mas principalmente na vida das outras pessoas. É assim que a 
sociedade descreve você, companheiro (a) leão, que optou em 

cada dia de sua vida, ser a diferença que o mundo precisa.
Agradecemos pela confiança que cada Companheiro Leão 

deposita ao movimento LEO, em especial ao C.L Medeiros, 
Governador Distrital deste AL, que tem nos oferecido a oportu-
nidade para desenvolvermos nossas atividades com Lide-
rança, Companheirismo e Responsabilidade, para assim, 
Servir cada vez mais com compromisso junto ao movimento 
e alcançarmos a Transformação necessária para termos 

uma sociedade cada vez melhor.

DR. JITSUHIRO YAMADA
PRESIDENTE INTERNACIONAL

Mensagem Presidente Distrito
LEO LB-4 AL 2015/2016

Além de suas atividades como Leão, Yamada preside 
várias organizações, como a Empresa Sócio-Médica de 
Koseikai, o Hospital Memorial de Kizawa, a Empresa 
para o Bem-Estar Social de Jikeikai, Hospital Nozomi-
nooka e Faculdade de Enfermagem de Ajisai. Ele tam-
bém é o diretor executivo da Associação de Hospitais do 
Japão e professor afiliado da Universidade de Gifu.

O Dr. Yamada é muito atuante na área de relações 
internacionais, servindo como presidente da Associ-
ação da Amizade de Gifu e Hungria, Associação 
de Gifu e Marrocos e da Associação de Gifu e 
Salzburgo. Foi condecorado com a meda-
lha da Ordem do Mérito da República da 
Hungria, Medalha de Honra da Dinastia 
Alaouite do Reino do Marrocos e com a 
cidadania honorária da Cidade de 
Pequim, China, em reconhecimento aos 
serviços prestados pela construção da 
amizade.

O Presidente Yamada e a sua esposa, Dr. Toshiko Yamada, que também é Companheira Leão e Companheira de 
Melvin Jones Progressivo, têm um filho, uma filha e três netos.

As pessoas precisam de orientação 
desde que nascem. Mesmo aquelas que 
vêm ao mundo com talentos especiais, a 
família, a escola, a igreja, a comunidade e o 
trabalho moldam seu caráter e a sua perso-
nalidade, aprimoram suas habilidades e ele-
vam suas competências. Por trás de tudo, 
está a figura do líder que educa, aponta os 
caminhos, polariza ideias e arregimenta mas-
sas. A influência dos líderes é permanente e 
o mais importante é ter em mente que hoje 
necessitamos de líderes em quantidade 
muito maior que no passado. 

A Era Industrial separou a estratégia da 
execução com o intuito de aumentar a produ-
tividade. Pretendeu separar o pensar do 
fazer. Porém, na Era do Conhecimento os 
Clubes não podem mais se dar ao luxo de pri-
vilegiar o pensar apenas no topo. Precisam 
da criatividade humana em todos os níveis 
para serem competitivos. A disponibilidade 
de líderes eficazes para administrar um 
Clube de Lions passou a ser um dos maiores 
fatores a distinguir os Clubes excelentes.

Os Clubes necessitam de líderes em 
todos os seus centros de resultados, inclu-
sive nas áreas funcionais que precisam de 
espírito mais empreendedor e menos buro-
crático.

É comum os dirigentes de um Clube cria-
rem uma estratégia de crescimento agres-
siva para o seu ano leonístico e logo em 
seguida se defrontarem com outro desafio: 
não ter gente qualificada para executar a 
estratégia de forma coerente com o planeja-
do. 

Por essas razões, o líder eficaz passou 
a ser quem também souber criar condições 
para que a liderança se manifeste nas outras 
pessoas. Em vez do mítico líder carismático 
que serviu de modelo na Era do Comando 
que se finda, os líderes eficazes do próximo 

milênio serão aqueles capazes de arquitetar 
e implantar formas de organização que per-
mitam o florescimento da liderança nos 
outros, identificando e cultivando líderes em 
todos os níveis.

Uns já vêm com dons natos, mas uma 
grande parte pode ser desenvolvida. Ao con-
trário do que se pensa, pode-se conceber 
esse chamado líder, pois o potencial está em 
todos.

Seja qual for o projeto a ser concebido 
para a construção de um líder, a matéria-
prima a ser utilizada na amarração de sua 
estrutura é a integridade, para que uma das 
escoras não ceda, desestabilizando o con-
junto.

Todos os líderes têm oportunidades, 
mas farão a diferença aqueles que se enga-
jarem na construção de um mundo melhor, 
os que souberem influenciar positivamente e 
com persistência aqueles que não possuem 
visão clara para enxergar as melhorias, os 
que se comprometerem com os valores 
comuns e tiverem a audácia de liderar para o 
engrandecimento de todos que o cercam.

Os valores, as crenças, os padrões com-
portamentais, a busca do conhecimento e as 
conquistas, transmitidos coletivamente, for-
mam a cultura de um grupo, mudando a soci-
edade e fazendo a história.

Com sólidos alicerces, a estrutura se 
eleva de forma mais perceptível, resplande-
cendo três características: cabeça, coração 
e coragem. Esse triplo C dá corpo à compe-
tência do líder, requisito essencial na nossa 
organização. A cabeça abriga a idéia, a 
causa do líder, algo por que lutar. Idealiza-se 
ali o futuro desejado, que o líder projeta de 
forma empolgante na imaginação do grupo. 
O coração determina os valores e move a pai-
xão pela causa – dá vida ao projeto. A cora-
gem nasce da vontade.

Dr. Jitsuhiro Yamada, de Minokamo, Gifu, Japão, 
foi eleito para servir como presidente da Associação 
Internacional de Lions Clubes durante a 98ª Conven-
ção Internacional realizada em Honolulu, Havaí, 
EUA, de 26 a 30 de 2015.

O Presidente Yamada é um neurocirurgião.
Sendo sócio do Minokamo Lions Club, Yamada é 

companheiro Leão desde 1985. Ele ocupou diversos 
cargos na associação, inclusive como governador de 
distrito e vice-líder de área jurisdicional da GLT. Ser-
viu na diretoria internacional de 2005 a 2007 como 
integrante do Comitê Executivo e do Comitê de Pla-
nejamento a Longo Prazo e como Presidente do 
Comitê da Convenção. Yamada também serviu como 
assessor nomeado à diretoria em 2011-2012.

Em reconhecimento aos serviços prestados à asso-
ciação, Yamada recebeu inúmeros prêmios, entre 
eles o Prêmio Parceiros Humanitários, nove Prêmios 
do Presidente Internacional e o Prêmio de Embaixa-
dor da Boa Vontade, a mais alta homenagem que a 
associação confere a seus sócios. Ele também é Com-
panheiro de Melvin Jones Progressivo.

O Distrito LEO LB-4 se coloca totalmente à disposição, para contribuir 
o máximo possível com o crescimento do movimento, objetivando cada vez 
mais, não só a formação de líderes, mas principalmente, de cidadãos de 
bem, que possam contribuir por uma Humanidade Digna e Harmoniosa.

Tenho orgulho em ser Companheiro LEO, pois tenho a certeza de que 
estamos sendo apadrinhados pelas melhores pessoas do mundo. 
Sucesso Companheiros (as) Leões, pois teremos pela frente, a oportuni-
dade de adquirirmos muito Conhecimento, muitas Amizades e bastante 
Serviço! Tenha orgulho em ser Companheiro (a) Leão, pois não é qualquer 
pessoa que tem a oportunidade de ser a diferença na vida das outras pes-
soas, você faz a diferença no mundo!

 
C.LEO BRENDO BRAGA PANTOJA

O revestimento dessa estrutura é feito 
de comunicação, praticada o tempo todo, 
tanto na vida profissional quanto pessoal. O 
líder é um catalisador e promotor da felicida-
de. Ele estabelece a harmonia da orquestra 
como um maestro, o estímulo para a vitória 
como um coach, a educação para o futuro 
como um mentor.

Seus atos, decisões e posturas são ali-
mentados pela confiança em si, pela cora-
gem de assumir riscos, de errar e corrigir, de 
criticar e aceitar críticas, de ter medo sem 
padecer de ansiedade, de amar, de ser sin-
cero, de enfrentar a realidade, de manter 
suas metas mesmo diante de fracassos, de 
pedir ajuda, de rir e chorar. Confiante, o líder 
está sempre preparado para motivar gente, 
mesmo nos momentos mais difíceis. 
Enfrenta a realidade como ela é, não como 
gostaria que fosse.

Ser líder é dispor de uma força maior, 
exclusivamente sob seu controle, que poten-
cializa ao extremo as forças de um indiví-
duo: a vontade. O mais talentoso líder fica 
inerte se não tiver vontade de usar seu 
potencial. Um menos talentoso pode supe-
rar em muito a si e aos demais com o exercí-
cio da vontade. Basta a crença em um ideal e 
o desejo de realizá-lo para fazer emergir o 
carisma de um líder.

O líder agora está edificado, pronto, 
sólido, funcional, altamente valorizado na 
nossa organização. Você pode valer-se do 
edifício construído e dele usufruir algo 
ainda maior que seus benefícios tangíve-
is, a realização pessoal de 
ter feito a diferen-
ça.

P a r a  s e u 
d e s e n v o l v i-
mento e de seus 
liderados, o ver-
dadeiro líder:

1. sabe o que 
é preciso mudar, 

capacitar-se e tem vontade de mudar;
2. sabe que não é estar líder, é viver sua 

plenitude a todo instante;
3. mantém sua integridade absoluta, em 

tudo e em quaisquer circunstâncias;
4. transmite ideias, valores, energia emo-

ciona e coragem;
5. mentaliza sempre o sucesso; uma 

eventual derrota é trampolim para novas vitó-
rias;

6. é humilde, valoriza sua equipe e forma 
novos líderes substitutos;

7. sabe equilibrar os domínios de sua 
vida: pessoal – trabalho – família;

8. comunica-se por palavras, atitudes e 
sentimentos, refletindo coerência;

9. é um visionário: mantém o foco no futu-
ro, mas não prescinde da necessidade de 
vencer hoje;

10. fica feliz ao ver seus liderados transfor-
marem-se em líderes de sucesso.

PDG Ideraldo Pires da Costa
Coordenador GLT DLB-4

Construído Líderes
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 Concurso Distrital de
Excelência de Clubes

Companheira Presidente de Clu-
be, de Divisão e de Região, 
Assessores, Secretários e 
Tesoureiros.
Ser Leão é lutar! Lutar pela paz. 
Lutar pela justiça. É lutar pelos 
nossos ideais de Liberdade, 
Igualdade, Ordem, Naciona-
lismo e Serviço. É ter orgulho e 
honra de ser Leão, de ser com-
panheiro. De ser amigo, de ser 
irmão. É promover o bem, a paz, 
a cidadania. Ter coragem de per-
seguir os sonhos. Cumprir nossa 

missão de fazer algo pelo outro, como nos ensinou Melvin Jones. 
Nunca dizer “eu sou Leão, eu faço”, mas sempre dizer “nós somos 
Leões, nós fazemos”. Jamais esquecer nosso lema: “Nós servimos”

E nesse pensamento, que venho pedir a todos os clubes do distrito 
que participem do Concurso de Eficiência, pois trabalhando juntos, de 
mãos dadas, ombro a ombro, conseguiremos fazer do LB-4 um Distrito, 
realmente forte.

 
Contamos com você!

CL Márcio Batista de Sales
CaL Jane de Fatima Kawaguchi de Sales
Assessores do Concurso Eficiência do Distrito AL 2015/2016 
msales@mbseguros.com.br/
jsales@mbseguros.com.br
fones: 66 9996 1069 / 9996 1446
  
 REGULAMENTO

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

Art. 2º Seu início será em 01 de julho, encerrando-se em 30 de junho.
Art. 3º O Concurso de Excelência de Clube será constituído do conjunto de (03) 

Categorias a saber.
a) Excelência Administrativa.
b) Excelência em Serviços.
c) Excelência em Participação.
Art. 4º Os Prêmios serão conferidos a todos os clubes do distrito que atingirem 80%  

dos  critérios anexos. Sendo obrigatórios os critérios do Item A - Excelência Administra-
tiva tópicos 1, 2 e 3; e Item B – Excelência em Serviços tópico 2.

Art. 5º Os prêmios serão definidos pelo gabinete da Governadoria.
Art. 6º A apuração deste concurso ficará a cargo do Assessor Distrital de Concurso 

ou outro indicado pelo governador de distrito. Cabe ao Governador, solucionar os casos 
não previstos neste regulamento.

Art. 7º Este Regulamento só poderá ser alterado em Convenção Distrital com apro-
vação da maioria dos delegados presentes.

Art. 8º Passa a integrar este regulamento os critérios para desempenho dos clubes 
excelentes.

CRITÉRIOS PARA O CONCURSO DE EXCELÊNCIA DE CLUBES NO 
DISTRITO LB4

A – EXCELÊNCIA ADMINISTRATIVA.

1 – O clube deverá apresentar quitação da: 
Taxa Distrital em :Taxa Internacional em: 31/07(1ª cota) 31/08 (1ª cota ) 31/01 (2ª 

cota) 28/02 (2ª cota )
2 – Informar no site de Lions Clubs International (WMMR) até o último dia de cada 

mês, as atividades realizadas no período que compreende o mês em curso, preen-
chendo o INFORME MENSAL DE ATIVIDADES. Informar a movimentação de associa-
dos no período que compreende o mês em curso, preenchendo o INFORME MENSAL 
DE ASSOCIADOS (SÓCIOS).

3 –  Preencher no site de Lions Internacional (WMMR) o formulário PU 101 até o dia 
30/04 e encaminhar à Governadoria.

B – EXCELÊNCIA EM SERVIÇOS.

1 – O clube deverá ter realizado uma atividade com definição da finalidade em uma 
das áreas: visão, educação, meio ambiente, serviço à comunidade, trabalho com jovens, 
cultural. (Apresentar Relatório descritivo da atividade, nº de companheiros presentes, 
horas, gastos, valor, nº de pessoas beneficiadas)

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

3 – O clube deverá ter efetivado 5 Associados contribuintes à LCIF.
4 – O clube patrocinará 02 kits do Concurso Cartaz da Paz.
5 – O clube deverá estar representado em um conselho municipal, Estadual ou Fede-

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

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

C – EXCELÊNCIA EM PARTICIPAÇÃO.

1 – Comparecimento da diretoria nas três reuniões do comitê assessor. (Presidente/ 
Secretário/ Tesoureiro/ Diretor Associados/ Diretor social)

2 – Realização de Seminário de Preparação de novos Associados. (Informar data, nº 
de participantes e instrutores).3 – Realização de uma atividade de companheirismo para 
manutenção de Associados. (Informar data, nº de participantes e nome da atividade).

4 – Clube deverá estar representado em todas as atividades realizadas pelo Distrito.
5 – O clube deverá realizar pelo menos 02 visitas em clubes de sua divisão.
As alterações no presente regulamento foram aprovadas na Convenção Distrital rea-

lizada nos dias 30 de abril e 01 de maio de 2011 na cidade de Pontes e Lacerda-MT e 
entrarão em vigor no ano Leonistico 2011/2012.

Companheiros, vamos movimentar o concurso de fotografia!!!
Quem pode participara? Todos os Lions Clubes em pleno gozo de seus direitos. Podem inscrever 

uma fotografia original, inalterada, colorida ou preta e branca do meio ambiente no concurso leonís-
tico de fotografia 2015-2016. As fotografias não podem incluir pessoas. Cada clube poderá partici-
par com  uma fotografia em cada categoria. Porém, somente uma será escolhida.

As cinco categorias de fotos deste concurso são:
· Vida animal
· Paisagem (urbano ou natural)
· Vegetação
· Fenômeno meteorológico
· Tema especial: comemorando a coexistência pacífica entre as espécies.
A fotografia deve medir 20,3 por 25,4cm (8 por 10 polegadas).
Mais informações os companheiros poderão obter através do: programs@lionsclubes.org
  
Cal. Elizabeth Martins de Souza
Coordenadora do Concurso de fotografia no Distrito LB-4
Fones:
       Celular  (66) 9984-7692 / Residencial (66) 3426-4040 / Trabalho (66) 3425-2923

Concurso de Fotografia

Definição de Lions Internacional
O Concurso do Cartaz sobre a Paz foi criado 

em 1988 para dar aos jovens a oportunidade de 
expressarem seus sentimentos em relação à 
paz mundial e compartilharem sua visão do 
mundo.

Aproximadamente 350.000 crianças de 75 
países participam anualmente do concurso. 
(Conceito de Lions Internacional)

Visão da assessor ia  do DLB-4 AL 
2015/2016

Acreditamos que ao darmos a oportunidade 
de os jovens do nosso Distrito expressarem o 
sentimento de paz, cabe a nós enquanto clubes 
patrocinadores, semear este sentimento de 
paz dentro do coração destes jovens, com isso 
fazemos o jovem viver socialmente melhor.

Concurso do
Cartaz sobre a Paz

Aprovado no dia 03 de maio de 2015, durante a Convenção Distrital de Sorriso.

Clubes com menos de 20 associados doarão R$ 1.000,00
Clubes com 20 a 29 associados doarão R$ 1.500,00
Clubes com mais de 30 associados doarão R$ 2.000,00

O pagamento se dará em 3 parcelas, setembro e dezembro de 2015 e março de 2016.
Durante o CD de instalação do gabinete do Governador CL Medeiros serão repassadas informa-

ções sobre a forma de cobrança.

ONDE HÁ UMA NECESSIDADE

HÁ UM LEÃO
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Campanha de Arrecadação para
comemoração do centenário no
Distrito LB-4


