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Novembro será de engajamento 
em plantio de árvores

Hospital da Visão 
é inaugurado em Sinop

Foram mais de 5 mil atendimentos somente em outubro, com vistas as principais doenças que preocupam os brasileiros: 
Diabetes, pressão arterial, obesidade e câncer. Atendimentos seguem em novembro  P 03
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Mais de 5 mil atendimentos  
nas Feiras de Saúde do Lions
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MENSAGEM DO
GOVERNADOR

Olá Companheiros Leões, Domadoras e 
Companheiros LEO do Distrito LB-4, estamos 
passando por muitas reformulações em todos 
os setores do nosso país, e em Lions não é 
diferente. Mas o meu otimismo leva-me a crer 
em dias melhores, em um Lions onde o homem 
esteja capacitado a levar para fora dos nossos 
clubes seus valores na busca incessante pela 
Paz, no amparo aos desafortunados, na luta 
contra a desigualdade. E, com olhar atento, 
combatendo a corrupção maléfica do corpora-
tivismo de setores e políticos que persistem em 
ter leis e privilégios próprios. 

Nosso principal objetivo neste A.L. é manter 
cada leão conectado ao Leonísmo, incentivan-
do a participação nos seminários, preparando-
os para que possam repassar conhecimento 
Leonístico a seus Clubes e Divisões.

Outro grande desafio para este Ano é repor a 
perda numerosa de Companheiros que tivemos 
neste início de gestão, tenho certeza com a 
dedicação de todos os Companheiros que 
amam nosso movimento e que têm paixão pelo 
nosso querido Distrito LB-4, não irão se curvar 
às dificuldades do momento. Vamos convidar, 
parentes e amigos para ingressar nas fileiras do 
Leonísmo, reverter a situação momentânea 
que vivemos. Peço ajuda a todos os PDG'S, 
PCC'S, PID, GMT, GLT, GST, LCIF, Presidentes de 
Divisão, Presidentes de Clubes e demais 
dirigentes, enfim todos os companheiros que 
convidem mais UM, para que irmanados no 
mesmo propósito possamos dar dias melhores 
ao nosso Distrito. Que o Espírito Santo proteja 
todos nós. 

CL Ely Rodrigues/CaL Roselaine 
Governador do Distrito LB-4

Endereço: Rua Cuiabá, 155, S. Leste - Centro
Colíder - MT, CEP: 78.500-000

A jovem cidade de 
C a m p o  V e r d e 
receberá Leões de 
todo o Estado de 
Mato Grosso e de 
outros localidades, 
como Brasília-DF e 
Guarulhos-SP, nos 

dias 10 e 11 de novembro, para a 2ª Reunião do 
Conselho Distrital AL 2018/2019. 

Os trabalhos leonísticos iniciam no sábado de 
manhã, oportunidade em que será realizada a 
Reunião do Comitê de Honra, seguindo a tarde 
com a 1ª Sessão Plenária, com a participação de 
todos os associados. 

Na ocasião, além da distribuição dos trabalhos 
das Comissões do Concurso Fotografia e Cartaz 
da Paz, teremos um importante seminário 
“Inovando para Crescer” e o encerramento será 
com um CITY TOUR (Organizado pelo Lions de 
Campo Verde). No sábado a noite os trabalhos 
seguem com a 2ª Sessão Plenária, com diversas 
homenagens e reconhecimentos. 

No domingo, ponto alto do evento, seremos 
b r i n d a d o s  c o m  a  p a l e s t r a  ' L I D E R A N Ç A 
LEONÍSTICA – PORQUE SER LEÃO?', ministrada 
pelo Orador Oficial CL Eduardo Teixeira Ferraz, do 
Distrito LC-5. 

Nesta manhã também serão apresentados os 
resultados dos concursos de fotografia e Cartaz 
da Paz, assim como o resultado parcial do concur-
so de excelência. 

A 2ª Reunião do Conselho Distrital  AL 
2018/2019 tem como Patronos Otávio Eckert e 
Maria Macarini e Orador Oficial, o CL Eduardo 
Teixeira Ferraz. 

Entre os presentes no evento, o Presidente do 
Conselho de Governadores do DMLB – Brasília-DF,  
Adilson de Lizio, que veio ao DLB4 para também 
receber seu Título de Cidadão Mato-grossense 
(entregue na sexta-feira, 9).

Programa-se!
Já se foram dois grandes encontros de irmana-

ção do DLB-4. 
Não perca o próximo – 3ª Reunião do Conselho 

Distrito 2018/2019, que acontecerá nos dias 23 e 
24 de fevereiro de 2019, em Campo Novo do 
Parecis; e 4ª RCD e XXI Convenção do Distrito LB-
4, nos dias 4 e 5 de maio de 2019, em Sorriso, além 
de muitos outros encontros de divisão e confrater-
nizações.

A g e n d e  t a m b é m  a  1 0 2 ª  C o n v e n ç ã o 
Internacional, que acontecerá entre os dias 5 a 9 
de julho de 2019, em Milão, na Itália. 

Campo Verde recebe 
Leões para 2ª Reunião 
do Conselho Distrital 
AL 2018/2019
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Proposta pela Governadoria do Distrito LB-4 para este Ano 
Leonístico, as Feiras de Saúde se espalharam por todo o Estado 
e foram realizadas por muitos clubes durante o mês de outubro. 
Algumas acontecerão ou terão continuação com outros 
serviços em novembro.

Foram mais de 5 mil atendimentos (dos clubes que informa-
ram), visando as principais doenças que preocupam os 
brasileiros: Diabetes, pressão arterial, obesidade e câncer, 
doenças mais temidas na atualidade e que fazem vítimas 
diariamente. 

O LC Colíder, por exemplo, foi um desses clubes que montou 
uma grande feira de atendimento, proporcionando quase 3 mil 
atendimentos. A Feira da Saúde aconteceu no dia 27 de 
outubro e contou com a contribuição de diversos parceiros, 
oportunizando atendimentos como aferição de pressão, 
tipagem sanguínea, cálculo do IMC-através de peso e altura e 
circunferência abdominal, orientações odontológicas, orienta-
ções sobre prevenção do câncer infantil, vacinação de rotina, 
teste de Acuidade Visual e Daltonismo para crianças e exames 
de glicemia, totalizando 2.688 atendimentos.

Sinop também realizou seu mutirão de saúde no dia 6 de 
outubro, oportunidade em que 488 pessoas foram atendidas 
com testes de glicemia capilar e aferição de pressão arterial, 
além de atendimentos de fisioterapia e designer de sobrance-
lhas.

Quem também promoveu sua Feira de Saúde em outubro foi 
o LC Tangará da Serra, ocasião em 330 exames foram contabi-
lizados (glicemia, IMC, aferição de pressão, saúde bucal e 
orientação nutricional), e resultados assustadores identifica-
dos: altos níveis de glicemia e pressão alta. 

Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, o Lions 
Clube Sapezal realizou 333 atendimentos durante seu mutirão 

de saúde, com verificações de glicemia capilar, avaliações 
odontológicas, verificações de IMC (Índice de Massa Corporal) 
e circunferência abdominal e aferição de pressão. 

Já a Feira de Saúde do LC Cuiabá Norte totalizou 296 
atendimentos somente na área da saúde - aferição de pressão, 
exames de glicerina, doação de kits de higiene bucal e orienta-
ções bucal, além de promover uma feira da pechincha com 
venda de 450 peças e cine pipoca para 92 pessoas.

Em Nova Monte Verde foram 100 atendimentos, entre eles 
controle de diabetes, aferição de pressão e cálculo IMC, e Juara 
72 pessoas atendidas.

Na maioria das ações, os clubes contaram com parcerias 
importantes, como Secretarias Municipais de Saúde e 
Universidades que ofertam cursos nas áreas afins, assim como 
contaram com a participação do Leo Clube.

Fabíola Tormes / Assessoria de Imprensa e Boletins

Mais de 5 mil atendimentos realizados 
durante as Feiras de Saúde do Lions

As ações continuam em novembro
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Quatro associadas do Distrito LB-4, de diferentes clubes 
do Estado, foram indicadas pela Governadoria do Distrito 
para serem as Novas Vozes em quatro áreas distintas: no 
Serviço são mulheres em Lions Clubes que participam 
regularmente de projetos de serviço e homens que ajudam a 
tornar as mulheres mais visíveis em serviço; no Quadro 
Associativo as Novas Vozes são aquelas trabalham duro para 
recrutar e reter novos membros femininos, dando boas-
vindas a todos no Lions; na Liderança são aquelas mulheres 
líderes influentes e também homens que apoiam mulheres 
em cargos de liderança; e, por fim, as Novas Vozes no 
Marketing são as mulheres e homens que amplificam as 
histórias das mulheres. 

O objetivo da Iniciativa Novas Vozes é celebrar as contribu-
ições feitas pelas mulheres no momento em que Lions Clubs 
International dá as boas-vindas à sua primeira Presidente 
Internacional, Gudrun Yngvadottir, além de promover a 
paridade de gênero, concentrando-se no aumento de 
companheiras Leão nos Lions clubes, assim fechando a 
lacuna existente entre homens e mulheres em cargos de 
liderança. 

O Programa Novas Vozes são Leões que demonstram ter 
enorme influência no que se refere às mulheres em uma das 
quatro áreas, como a associada Cíntia Godrim, atual presi-
dente do Lions Clube Sorriso. “É uma grande satisfação 
representar o Distrito LB-4 no Programa Novas Vozes na 

categoria Liderança, sobretudo, considerando a grandeza e a força de nossas companheiras. Estou muito feliz com essa indica-
ção neste momento histórico de nossa Associação e espero, de fato, fazer jus a essa deferência”. 

Além dela, foram indicadas as associadas Sandra Tsukamoto, do Lions Clube Colíder, na categoria Associados; Mirts 
A.Lacerda, do Lions Clube Cuiabá Visão Solidária na categoria Serviços; e Fabiola Tormes Homsi, de Tangará da Serra, no 
Marketing.

Homenagem aos Leões 
na Assembleia Legislativa

A Governadoria do Distrito LB-4 e a Assembleia 
Legislativa do Estado de Mato Grosso (AL/MT) promo-
veram nesta sexta-feira uma sessão solene para 
entrega de Títulos de Cidadão Mato-grossense e outras 
honrarias àquelas personalidades que contribuíram de 
forma expressiva e relevante para o desenvolvimento e 
engrandecimento de nosso Estado.

De autoria do Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco e 
aprovado pelos demais Deputados, mais de 130 Leões 
foram homenageados pelos relevantes serviços 
prestados à nossa sociedade, à frente do seu Lions 
Clube. 

Iniciativa Novas Vozes destaca 
trabalho de mulheres no Leonismo
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Novembro será de engajamento 
em plantio de árvores

O mês de novembro será dedicado ao plantio de árvores no Distrito 
LB-4. A proposta é consolidar a campanha de Meio Ambiente iniciada na 
Semana da Árvore entre os dias 21 e 24 de setembro. O desafio proposto 
pelo governador distrital (DG) CL Ely Rodrigues é de que os companhei-
ros  plantem no mínimo 500 árvores por clube do Distrito.

O meio ambiente é uma das metas do Desafio de Serviços do 
Centenário de Lions Internacional. Por isso, o tema está entre os três 
eixos principais que norteiam as ações dos companheiros Leões do 
Distrito LB-4 no AL 2018/2019. Além do meio ambiente, estão definidas 
como metas de impacto de serviço dessa gestão: incentivar os clubes a 
realizar feiras de saúde e doações voluntárias à LCIF.

"Nossa meta teve início em setembro e será concretizada em novem-
bro, mês que as chuvas já estão consolidadas em nossa região, proporci-

onando vida às mudas inseridas no solo", comenta o DG Ely Rodrigues.
O DG complementa "sabemos que vários clubes do Distrito praticam outros projetos voltados ao meio ambiente, porém o 

plantio é a proposta da Governadoria para promover a sustentabilidade, a proteção das nascestes e dos rios com o objetivo de 
proteger o meio ambiente"

Ação - Nesse serviço, além da parceria com o poder público, para a cessão de mudas para plantio, é necessário que os clubes 
consultem a secretaria de meio ambiente para determinar as espécies de árvores recomendadas para a localidade em que se 
realizará a ação.  Os clubes também devem trabalhar na divulgação das ações pelos relatórios e também para a comunidade por 
meio de canais de comunicação, como as redes sociais e os canais de mídia locais.

Aline Alves Coelho / Assessoria de Imprensa e Boletins

Hospital da Visão 
é inaugurado em Sinop

Atendimentos devem começar em meados de 2019 após a aquisição de 
equipamentos.

A população mato-grossense conta com mais um local de 
atendimento gratuito para consultas, exames e cirurgias oftalmo-
lógicas. O Hospital da Visão de Sinop (480 km de Cuiabá) teve a 
estrutura física inaugurada em setembro e será administrado pelo 
Lions Clube de Sinop.

A obra é resultado da parceria entre a Prefeitura Municipal e a 
Companhia Energética Sinop. A unidade tem a perspectiva de 
atender 35 cidades da região Norte do Estado a partir do primeiro 
semestre de 2019.

Ao todo, foram investidos R$ 1,9 milhão no prédio com cerca de 
mil metros quadrados. Mais R$ 3 milhões devem ser investidos 
em equipamentos. “O hospital é uma grande conquista para a 
nossa comunidade. E apenas com o apoio de todos foi possível. 
Agora, os companheiros leão e a sociedade civil organizada estão 
engajados em angariar o valor para os aparelhos necessários”, 
contou o presidente do Hospital e do Lions de Sinop, Alfredo 
Murara Garcia.

O prédio recém inaugurado conta com dois centros cirúrgicos, duas salas de repousos e outras dependências. O hospital terá 
capacidade para realizar 50 cirurgias por dia, de catarata, glaucoma e tratamento pterígio.

O governador do Distrito LB-4 Ely Rodrigues explica que a exemplo do Instituto Lions da Visão, localizado na capital, Cuiabá, a 
nova unidade atenderá a demanda da população gratuitamente, pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e convênios com as 
prefeituras. “O Instituto em Cuiabá mudou a vida das pessoas com aproximadamente 200 mil cirurgias em 15 anos de existência 
e é esse serviço que queremos levar a todo Estado”.

Aline Alves Coelho  / Assessoria de Imprensa e Boletins
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Visita aos Clubes do DLB-4 
e participação em eventos 
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21 22 23 24

25 26 27 28

29 30 31 32

33 34 35 36

37 38 39 40

01 – Visita oficial ao Lions Clube Campo Novo do Parecis; 02 – LC Cuiabá Visão Solidária; 03 – LC Cuiabá Norte; 04 – LC Cuiabá Leste; 05 – LC Sapezal; 06 – LC Sinop; 07 – LC 
Campinápolis Centenário; 08 – LC Dom Aquino; 09 – LC Apiacás; 10 – LC Sorriso; 11 – LC Rondonópolis São José Operário; 12 – LC Tangará da Serra; 13 – LC Rondonópolis; 14 
– LC Juara Centenário; 15 – LC Alta Floresta; 16 – LC Primavera do Leste; 17 – LC Pedra Preta; 18 – LC Nova Monte Verde Centenário; 19 – LC Cuiabá CPA I; 20 – LC Nova 
Xavantina; 21 – LC Cuiabá Boa Esperança; 22 – LC Cláudia; 23 – LC Canarana; 24 – LC Chapada dos Guimarães; 25 – LC Nova Guarita; 26 – LC Peixoto de Azevedo; 27 – LC 
Juína; 28 – LC Nova Bandeirantes; 29 – LC Lucas do Rio Verde Centenário; 30 – LC Guarantã do Norte; 31 – LC Água Boa; 32 – LC Várzea Grande Flor do Cerrado; 33 – LC 
Jaciara Leão do Vale; 34 – LC Matupá; 35 – LC Campo Verde Centenário; 36 – 1ª Reunião do Conselho de Governadores DMLB, em setembro; 37 – Inauguração Obelisco LC 
Colíder; 38 e 39 – Reunião da Região 2 LEO Distrito LB-4 e 2ª Reunião do Distrito Múltiplo LEO LB, em Alta Floresta; 40 – AcampaLEO, em Cuiabá.
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Concurso Distrital de Excelência 
de Clubes - Classificação parcial


