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LEÕES REÚNEM-SE EM CUIABÁ PARA COMEMORAR O CENTENÁRIO
Há três anos os Leões do mundo inteiro estão celebrando o centenário da Associação Internacional 

de Lions Clubes por meio das Campanhas do Desafio de Serviços do Centenário com o engajamento de 
jovens, o alívio a fome, o compartilhando a dádiva da visão, a proteção ao meio ambiente e, a partir deste 
ano, a erradicação do diabetes. Já atendemos mais de 170 milhões de pessoas! Já executamos inúmeros 
projetos de legado do centenário no mundo todo!

No Distrito LB4, além trabalharmos incansavelmente nas Ações do Desafio de Serviços do 
Centenário também trabalhamos na divulgação do Movimento Leonístico com o apoio de emissoras 
de rádio e televisão e também na realização de palestras em nossas comunidades para mostrar todo 
trabalho realizado pelo Lions.

Além do serviço, o LB4 estabeleceu que é necessário reconhecer o trabalho incansável de Leões e 
de pessoas e instituições parceiras do Lions nessas atividades de grande significância e para isso definiu 
o mês de outubro como ponto alto dessas comemorações.

O Dia 8 de outubro é conhecido internacionalmente como o Dia do Serviço Leonístico e agora 
também receberemos o reconhecimento do Estado de Mato Grosso por meio de Lei criada pela Assembleia 
Legislativa por iniciativa do Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco. Muitas cidades do Estado, onde existem 
Clubes de Lions, as Câmaras Municipais estão instituindo o Dia Municipal do Serviço de Lions Clubes. 

Para celebrar o centenário, Leões de todo Mato Grosso se reunirão em Cuiabá nos dias 6, 7 e 8 
de outubro para quatro eventos distintos e importantes.

No período de 6 e7 de outubro será realizado em Cuiabá o Projeto Olimpíadas Especiais e Esporte 
Unificado reunindo de 80 a 110 atletas especiais com a proposta de apresentar, capacitar e implantar um 
modelo de esporte inclusivo nas provas de atletismo, futsal e natação.

No dia 06 de outubro será realizada Sessão Solene na Assembleia Legislativa patrocinada pelo 
Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco para que sejam homenageados todos os Clubes do LB4, além de 
vários Leões que se destacam pelo trabalho no Leonismo em Mato Grosso. Também será apresentada 
a Lei Estadual instituindo o dia 8 de outubro como DIA ESTADUAL DO SERVIÇO DE LIONS CLUBE e 
oferecido um coquetel a todos os presentes.

No dia 07 de outubro a partir das 20h30, no Emília Buffet, será a noite de comemorações dos 
Leões pelo Centenário de Lions, oportunidade em que serão reconhecidos os trabalhos de Associados e 
Clubes do Distrito LB4 e também os trabalhos de instituições e pessoas em parceria com o Lions Clube, 
seguido de jantar dançante festivo.

O ponto alto da noite será a entrega da comenda PDG ANTÔNIO CORRÊA DA COSTA NETO. A 
comenda foi aprovada no ano de 2010 na Convenção do DLB4 em Canarana, como forma de homenagear 
pessoas que se destacam no trabalho leonístico, membros ou não de Lions Clubes, com o nome do 
ilustre mato-grossense e Companheiro Leão. 

PDG Antônio Correa da Costa

Antônio Corrêa da Costa Neto, formou-se em Contabilidade, 
Odontologia e Medicina onde, aí sim, encontrou-se com sua alma salvando 
vidas, inovando com a cirurgia de hérnia inédita no Brasil nos anos de 
1970. Mas, mesmo fazendo o bem, e feliz, dedicou-se a política partidária, 
exercendo vários mandatos de Deputado Estadual e Federal. 

Encerrando os três dias de comemorações em Cuiabá, os Leões se 
reunirão na manhã do dia 8 de outubro, na sede em construção do Instituto 
Lions da Visão, para visita às obras do Instituto e reinauguração da Casa 
de Apoio Hellen Keller, que acabou de passar por reforma e ampliou a sua 
capacidade diária de atendimento para 50 pessoas.


