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LB-4 inaugura Obelisco e batiza praça na capital de Mato Grosso
Seguindo com a celebração dos 100 anos de Lions Internacional, o Distrito LB-4 (Mato Grosso), inaugurou no dia 4 de 
maio o Obelisco padrão do Múltiplo LB na praça Lions Internacional, situada Bairro Jardim Cuiabá, na capital do estado. 
Mais do que a divulgação do Instituição, a adoção da praça é um serviço à comunidade da região que viveu o abandono 
do local por quase 30 anos.
O Obelisco foi patrocinado por LCI (Celebração do Centenário) e a sua instalação contou com o patrocínio dos clubes 
da Divisão 1 do DLB-4 que engloba os Lions Clubes de Cuiabá, Várzea grande e Chapada dos Guimarães. A praça 
Lions Internacional está em obras e até o fi nal do ano deve contar com um campo de futebol, pista de caminhada e a 
revitalização dos aparelhos da academia de ginástica ao ar livre.
Essa praça será administrada pela Regional Oeste da Prefeitura Municipal, responsável por 54 bairros da capital, com 
o apoio da associação de moradores e clubes de Lions. “A credibilidade do Lions ao demonstrar interesse em nomear a 
praça ajudou a conseguir até mesmo apoio fi nanceiro para a obra”, sustenta o administrador da Regional Oeste, Walter 
Arruda, presente na inauguração.

 
O DG Eraldo Pereira conhece a região há mais de 30 anos e destaca a importância 
da revitalização desse espaço urbano para o sentimento de pertencimento da 
comunidade. “Pode parecer uma ação pequena, mas o local estava abandonado; 
foram retirados mais de 60 caminhões de lixo da praça. Essa situação trazia 
muitos transtornos, servia como criadouro de animais peçonhentos e gerava 
a insegurança para o trânsito de pedestres. Agora, essa praça é um local de 
esperança. Em especial para o futuro das novas gerações que poderão desfrutar 
desse espaço de esporte e lazer”.
Eraldo Pereira destacou ainda que a adequação da praça é resultado do esforço 
do DLB-4 para a celebração e divulgação de Lions, no último ano, com o 
incentivo a nomeação de praças e logradouros aos clubes. O DG ainda reforçou 
o agradecimento pela conquista da praça e do obelisco aos clubes da Divisão 
1, ao PID Whady Lacerda por conta do apoio do LCIF, e a ainda pela presença 
do candidato a 3º Vice-Presidente Internacional em representação da Área III 
(América Latina e Caribe), PID CL Fabrício Oliveira, do Distrito Múltiplo LA - Brasil.
“O Lions deu o ponta pé inicial para o uso ideal desse espaço. Agora queremos 
ver essa obra concluída. Nós, Companheiros Leão também precisamos ser 
essas pessoas, comprometidas com o objetivo comum e que cobram todos os 
dias pela conclusão de ações importantes, como essa praça”, acrescentou CL 
Fabrício Oliveira.

(CaL Aline Alves Coelho – Assessoria de Boletim)


