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Momentos especiais de confraternização e lazer serão destaque 
na XIX Convenção Distrital

 
Salto das Nuvens

Aproximam-se os meses de maio e junho, meses no calendário leonístico programados para a 
realização das Convenções dos Distritos, Distrito Múltiplo e a também a Convenção Internacional. 
Eventos muito aguardados, nas Convenções ocorrem a escolha democrática dos futuros dirigentes e 
a aprovação de importantes moções, proposições e indicações.
Além de importantes resoluções que ajudam a construir a história do leonismo, a Convenção Distrital 
é também um momento de confraternização, do encontro e reencontro dos leões e leos do Distrito.
No Distrito LB-4, a XIX Convenção Distrital e Conferência Leo ‘A força do Servir’, serão realizadas 
no município de Tangará da Serra nos dias 5 e 6 de maio, com uma programação recheada de 
atividades de lazer, a começar pelo Sunset no Salto das Nuvens. “Será um momento inesquecível 
em um dos lugares mais lindos de Tangará da Serra – a cachoeira Salto das Nuvens” - destaca 
o coordenador da Convenção, CL Renato Dummel. “Serão muitas as surpresas que estão sendo 
preparadas, começando com esse passeio ecológico, seguindo no sábado à noite com o grandioso 
baile ‘Luz para Novos Tempos’, com a Banda Esquema 4, e, também, no domingo com o almoço de 
encerramento. Preparem-se para momentos inesquecíveis”. 
PROGRAMAÇÃO:  sábado, 5 de maio, às 10h, 4ª Reunião do Conselho 
Distrital. Das 13h30 às 15h00, 1ª plenária da XIX Convenção Distrital, 
seguida pelo Sunset no Salto das Nuvens. A partir das 20h00, abertura 
solene de instalação da Convenção, com posse coletiva de associados, 
reconhecimentos e homenagens, seguida do jantar/baile ‘Luz para 
Novos Tempos’.
No domingo, 6 de maio, a partir das  08h30, 2ª plenária com apreciação 
de proposições e palestra do Orador Ofi cial PID CL Fabrício de Oliveira, 
com o tema ‘A Força do Servir’, e a eleição dos vice-governadores e vice-
presidente do CG DMLB encerrando com reconhecimentos e almoço.
CACHOEIRA SALTO DAS NUVENS
Localizada a 25 km da cidade de Tangará da Serra pela Rodovia MT 358, km 21 (sentido a Campo 
Novo do Parecis), no Rio Sepotuba, com praia natural de água doce. 
Possui estacionamento, lanchonete, loja de souvenirs, restaurante, sala de jogos, redário, deck para 
pescaria, hospedagem para 22 pessoas (chalé e casas) e um cenário de tirar o fôlego.

(Fabíola Tormes – Assessora de Boletim)


