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LEONISMO NA PALMA DA MÃO
Revista Lion em Português para os Distritos Múltiplos LA, LB e LD

agora na versão digital. Tudo sobret Lions Clubes Internacional
no seu smartphone, tablet ou computador.

Ser Leão é evoluir sempre. Lions Clubes Internacional faz isso há mais de 
100 anos. A�nal, é preciso evoluir para bene�ciar mais pessoas, conquistar 
novos associados e celebrar novas parcerias. 

Lions Internacional disponibilizou, a partir de fevereiro deste ano, um 
aplicativo que pode ser baixado no App Store (Iphone) ou no Play Store/ 
Google Play (android), da seguinte forma: vá no campo de busca e digite 
Lion Magazine Brasil LA LB LD. Clique instalar, assim a revista pode ser lida 
em qualquer lugar em que estiver.

Conheça e compartilhe os importantes serviços prestados pelos nossos 
Lions Clubes.

FORTALECENDO
 A IMAGEM DO

 LEONISMO 

A comunicação com a imprensa é uma forte 

aliada para fortalecer ainda mais a imagem 

do Lions Clube. Com estratégias alinhadas 

às diretrizes da organização é possível 

estreitar o relacionamento com os meios de 

comunicação de massa e divulgar de forma 

positiva as ações leonísticas desenvolvidas 

pelos clubes ou pela Governadoria do Distrito.

Uma boa comunicação é central para que 

as corporações conversem com seu público, 

sejam reconhecidas pela sociedade, e claro, 

conquistem mais visibilidade. Com estratégias 

bem feitas é possível mostrar para a imprensa 

pontos relevantes, buscando transformar 

os diferenciais em notícias, sempre com 

informações positivas e colocar o Lions Clube 

em destaque na mídia. 

Compartilhe a informação, divulgue entre 

seus pares e no seu distrito. Gere bons 

resultados. Todos podem contribuir enviando 

material para a imprensa para divulgação das 

ações e eventos que desenvolvem e que pode 

ser reverberado para a sociedade.

PDG José Aristóteles Falcão
Assessor de Relações Públicas do 

Distrito Múltiplo LA 2018/19 
Representante do Distrito Múltiplo LA 
na Comissão Editorial da Revista Lion 

em Português 2018-19
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URGENTE

1ª Reunião do Gabinete Distrital do LD-3

Pequena história de uma obra física

Governador toma posse na Academia Falecimentos
Em memorável Assembleia 
Festiva, ocorrida no dia 06 
de agosto, o Governador 
do Distrito LA-4, Dellmo 
Kaleb, foi solenemente 
empossado como 
Acadêmico Titular da 
Academia Leonística de 
Cultura no Ceará – ALECCE. 
Cumprindo dispositivo estatutário, ele também foi certificado como Presidente de 
Honra da Academia. O Auditório Waldyr Mattos Magno, da Casa do Leão de Fortaleza, 
recebeu um grande número de Companheiros, Companheiras e jovens LEOS. A ALECCE 
é presidida pelo PDG José Evânio Guedes.

Em 28 de julho, sob a liderança da 
Governadora Ilse Boelhouwer, foi realizada 
a 1ª Reunião do Gabinete Distrital, que 

O LC Glória de Dourados, Mato Grosso do Sul, Distrito LB-1, foi fundado em 1967 por 
um grupo de vinte casais, que começaram a se reunir para conhecer e identificar as 
maiores necessidades do Município. Arregaçaram as mangas e começaram a trabalhar. 
Construíram então a primeira cadeia pública, a primeira Casa do Juiz e o primeiro 
Fórum, para que aqui se instalasse a Comarca de Glória de Dourados. Depois, fundaram 
a primeira biblioteca pública e, também, ajudaram no combate à erosão que assolava 
a cidade. Enfim, tornaram-se uma grande força parceira das autoridades constituídas. 
Com relação à saúde, verificaram que o índice de mortalidade pós-parto era altíssima, 
por falta de local apropriado e de profissionais capacitados. Construiu-se então uma 
casa em 1.969, denominada Maternidade da Mãe Pobre Nossa Senhora da Glória, onde 
somente as mães da zona rural pudessem ser atendidas, com uma enfermeira, uma 
parteira e depois um médico americano, que aqui veio fazer um intercâmbio e pagava 
os serviços da enfermeira com seus próprios recursos. Dali pra frente, despencou a 
mortalidade infantil, e, nos anos futuros, a Maternidade foi aumentando sua estrutura 
que hoje chega a 1.400 m2 e atende cerca de 1.200 pessoas/mês. É considerada um 
Patrimônio do Município.  Parabéns aos companheiros deste valoroso Lions Clube!

O PDG Wolney César Rubin faleceu no 
dia 19 de agosto. Ele foi Governador 
do Distrito LD-6 2017/18, o seu lema 
era “Nós Servimos – Com Amor e 
Paz”. Era casado com a CaL Ivana 
Seidel Rubin.

PDG Leocir Lang faleceu em 08 de 
setembro. Governador do Distrito 
LD-1 2011/12,  tinha como lema “Eu 
Acredito: Lions Preservando Vidas”.  
Era casado com a CaL Lurdes Lang.

A Revista Lion em Português, lamenta 
o falecimento destes Companheiros:

contou com a visita oficial da Presidente 
do Conselho de Governadores do 
Distrito Múltiplo LD, Liza Ganem, 
e do secretário do Conselho, PCC 
Nilton Kinoshita. A Presidente Liza 
motivou e incentivou a realização de 
serviços, enfatizando a necessidade de 
crescimento do movimento Leonístico 
e Leoístico.
Também estiveram presentes o 2º Vice-
Presidente do CG, CL Antônio Zarth/CaL 
Clari,  o Presidente do Distrito Múltiplo 
LEO LD, C.Leo Artur Mainardi, além de 

dirigentes, companheiros, companheiras, 
domadoras e Leos do Distrito LD-3. 
A CaL Alpha da Rosa Teixeira foi 
homenageada como  companheira 
destaque da 1ª Rreunião do Gabinete 
Distrital 2018/19, e o PDG Hélio Faraco 
de Azevedo proferiu a Palestra “O grande 
problema brasileiro”, quando abordou 
a questão do desemprego no país. Mais 
de duzentos e cinquenta participantes 
abrilhantaram o evento, que teve 
também a participação do Coral do LD-3, 
de dirigentes, assessores e muitas outras 
atividades. 

FORTALECENDO
 A IMAGEM DO

 LEONISMO 



4

19

Julho/ Agosto/ Setembro - 2018 - Ano 55 - Nº 323 
Tiragem: 23.000 exemplaresL I O N

Nós Servimos em mais de 200 países
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ALCANÇANDO
NOVOS HORIZONTES
Olá Leões!

Estou incrivelmente honrada por começar este ano como sua Presiden-
te Internacional. Meu lema é “Nós servimos”, e estou muito anima-
da com o que podemos conseguir juntos, através do serviço. Temos 

muito o que fazer, e, estamos prontos para ajudar você a sair da sua zona 
de conforto. Ser Leão não é fazer a mesma coisa ano após ano em nome da 
tradição. Ser um Leão significa procurar como você pode ser mais útil, como 
pode servir melhor. Às vezes, isso requer uma solução criativa de problemas. 
Se você não tem certeza do que isso significa ou como fazer isso, eu vou 
ajudá-lo.

Aqui estão algumas coisas que quero que nos concentremos neste ano:
Associados: Está na cabeça de todos. Como podemos não apenas recrutar 
novos associados, mas manter nossos membros atuais e construir líderes 
que possam levar nosso trabalho para este próximo século de serviço? Uma 
maneira de fazer isso, é através de uma Associação equilibrada, com ho-
mens e mulheres, pessoas de todas as classes sociais, que podem trazer 
suas experiências de vida para o trabalho em serviço que fazemos.

Amizade: A camaradagem sempre fez parte da experiência de ser Leão. 
Não queremos perder de vista `a importância de criar amizades por meio 
do serviço. Não há nada que possa unir `as pessoas mais de perto, do que 
trabalhar em conjunto para ajudar os outros. Sim, temos muito trabalho a 
fazer para atingir nossa meta de atender 200 milhões de pessoas por ano. 
Devemos nos organizar melhor, explicar melhor o nosso trabalho, ser mais 
criativos na forma como abordamos os problemas. Mas não precisamos fa-
zê-lo sem senso de humor, sem diversão.

Por fim, quero reviver uma arte perdida. E arte é a de contar histórias. De-
pois que seu Clube concluir um projeto de serviço, reserve um momento 
para escrever a história do seu trabalho. Quem você ajudou? Por quê? Quais 
circunstâncias o levaram `a alcançar esse caminho específico? É através de 
histórias que nos conectamos e aprendemos. E se compartilharmos essas 
histórias com outras pessoas que estão procurando servir, podemos multi-
plicar nossa capacidade de mudança.

Companheiros e companheiras, estou animada para ser sua nova Presiden-
te. Estou pronta para tornar este ano, um ano em que todos nós alcançare-
mos novos horizontes enquanto servimos juntos.

Gudrun Yngvadottir
Presidente Internacional, Lions Clubes Internacional

“Temos muito o que 
fazer, e, estamos 

prontos para ajudar 
você a sair da sua 
zona de conforto.”

Gudrun Yngvadottir
Presidente Internacional,
Lions Clubes Internacional
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NÓS SERVIMOS
O MUNDO E NOSSAS  
COMUNIDADES LOCAIS COM 
ORGULHO, COMPAIXÃO E BONDADE. 
Ainda assim, há um mundo de serviços a ser 
alcançado. Aquele que vive dentro das nossas 
aspirações coletivas. Assim que descoberto, 
abrirá um nível de bem humanitário que o mundo 
nunca viu. Ele existe, em algum lugar,
ALÉM DO HORIZONTE.

6
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Em busca de Novos Horizontescom a Presidente Internacional, 
Gudrun Yngvadottir

PLANEJAR NOSSO 
PERCURSO

No ar fresco do Oceano Atlântico Norte, 
encontra-se um pequeno país. 

É uma terra definida pela beleza e 
descobertas naturais. É um lugar forte e de 
inovação inabalável, onde quase 100% da 
eletricidade provém de fontes renováveis, 
e sete de cada mil pessoas são Leões, a 
proporção mais alta do mundo.

“PARA IR ALÉM DOS NOSSOS LIMITES, 
DEVEMOS ATUAR DENTRO DOS NOSSOS 
CLUBES, COMUNIDADES E DENTRO DE 
NÓS MESMOS.”

Gudrun Yngvadottir, Presidente Internacional

Então, qual é esse país pequeno, mas tão  
impressionante?

É a Islândia, e também o lar da nossa 
Presidente Internacional de 2018-
2019, Gudrun Yngvadottir. A Presidente 
Gudrum se afiliou ao Eik Lions Clube em 
1992, e a partir de então, tem servido sua 
comunidade local e ao mundo, com amor, 
cuidado e o vigor que tanto os Leões 
quanto a Islândia são conhecidos.

7
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IR ALÉM, JUNTOS
Se visitar a Islândia, há uma frase que ouvirá com 
frequência. Seu significado é simples e inspirador, 
e resume a capacidade islandesa de alcançar o 
que é aparentemente impossível.

“TATA REDDAST”
—isso significa que, por maior que seja o 
problema, de alguma forma tudo vai acabar bem, 
com o trabalho árduo, a confiança e a comunidade.

Com essa atitude liderando o caminho, as 
pessoas da Islândia têm sido um exemplo 
para o mundo, de como viver em harmonia 
com seus vizinhos e com o planeta. 

país mais pacífico do 
mundo, de acordo com 
o Índice Global da Paz 

país mais saudável do 
mundo, de acordo com  o 
Índice de Saúde Global da 
Bloomberg

país mais feliz do mundo, 
de acordo com o Relatório 
Mundial da Felicidade

#01

#02

#03

Considere estas notáveis estatísticas islandesas:

O senso de união que ajuda a 
Islândia prosperar é a mesma 
atitude que permite os Leões 
do globo a tornarem suas 
comunidades mais fortes, mais 
saudáveis e mais seguras.

Ser Leão é ter uma experiência 
única, e uma incrível honra. 
Nossas comunidades 
dependem de nós para 
atender às necessidades, 
que do contrário não seriam 
atendidas. Nos confiam o 
cuidado de alguns dos nossos 
vizinhos mais vulneráveis, 
vidas e futuros que podem ser 
mudados para sempre por 
um ato de bondade.  Somos 
homens e mulheres que 
sabem que contribuir com a 
comunidade é algo que muda 
vidas. Incluindo as nossas 
próprias.

Há um brilho quando as 
pessoas se unem para o 
serviço. Quando nos unimos 
para melhorar nossas 
comunidades, nos tornamos 
melhores. E mais perto das 
pessoas que servimos. 

JUNTOS, PODEMOS IR ALÉM 
DOS NOSSOS LIMITES. 

8



9

ONDE OS HORIZONTES SE 
ENCONTRAM
Com os olhos no futuro, a presidente Yngvadottir vai ajudar os Leões a 
descobrir mais projetos de serviços impactantes e maiores resultados de 
serviço. Ela é uma defensora resiliente de LCI Adiante e acredita em promover 
as habilidades e benefícios essenciais dos Leões, como forma de alcançar a 
meta de servir 200 milhões de pessoas por ano até 2021. 

O enfoque deste ano é um desafio para todos os Leões seguirem além 
das suas barreiras de serviço. Se um horizonte é visto não como um limite 
inalcançável, mas sim como um destino em evolução que pode ser alcançado 
através da bondade e da compaixão, então juntos os Leões podem oferecer 
ainda mais para mais pessoas do que jamais pensamos ser possível.  

9
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Podemos alcançar isso, se tivermos o 
enfoque de maximizar as quatro áreas 
importantes do Lions:

01  Avançar com a afiliação.
Cada associado importa. Convidar novos 
associados e manter os associados atuais 
engajados, é a melhor maneira de criar o 
serviço mais forte possível. Em muitas regiões, 
também precisamos ter o enfoque de convidar 
as mulheres para se juntarem a nós, para 
alcançarmos nosso potencial total.

02  Aumentar o desenvolvimento da 
liderança
Todo Leão é um líder. Ao fornecer aosassociados 
habilidades de liderança e aumentar as 
oportunidades de liderança para as mulheres, 
podemos ajudar todos os Leões a alcançarem o 
seu potencial.  

03  Promover o companheirismo entre os 
Leões 
Amizade é o componente principal entre os 
Leões. As relações que desenvolvemos são para 
toda a vida, e criamos vínculos que tornam o 
nosso serviço muito forte. Vamos nos certificar 
de que isso aconteça  através da experiência de 
cada associado do clube.

04 Compartilhar nossas histórias 
Contar histórias é algo muito poderoso. Quando 
compartilhamos nossas histórias de serviços que 
mudam a vida das pessoas, nossas comunidades 
vão entender quem somos e o que fazemos. A 
Media social eomarketing podem nos ajudar a 
transmitir mensagens e convidar outras pessoas 
a se juntarem a nós, para fazermos a diferença. 

Podemos alcançar um novo mundo de 
serviços que está além do horizonte. 

“SEMPRE HÁ UM OBSTÁCULO.
OS LEÕES TRANSFORMAM      
OBSTÁCULOS EM OPORTUNIDADES.”

 Gudrun Yngvadottir, Presidente Internacional

10
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Buscar por um novo percurso nunca é fácil. Alcançar o serviço que está além do 
horizonte, exigirá que os Leões atuem dentro de seus clubes, de suas comunidades e 
dentro deles mesmos. Isso significa desenvolver novos recursos, ter uma motivação 
renovada e uma estratégia claramente definida. 

Lions Clubs International e a Fundação de Lions Clubs International desenvolveram 
programas e ferramentas para ajudar ao longo do caminho. Isso inclui uma estrutura 
global de suporte, subsídios para aumentar seu impacto e novas causas de serviço 
globais, que estão unindo os Leões ao redor das necessidades humanitárias urgentes.

Ao utilizar programas e iniciativas voltadas para aumentar a capacidade de servir dos 
clubes e dos indivíduos, seremos capazes de oferecer um bem maior às pessoas de 
todos os lugares.

APROVEITAR O 
IMPULSO
Aproveitar a Força de 1,4 milhão de Leões

11
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NO COMANDO DAS 
DESCOBERTAS
Os programas que nos levarão a um melhor 
serviço.

Nossas Causas Globais 
Os Leões estão apoiando as novas causas 
globais para definir nosso segundo século 
de serviços e atender às necessidades 
emergentes. Os Leões estão servindo as áreas 
da visão, fome, meio ambiente, câncer infantil 
e o nosso novo enfoque de serviço global, o 
diabetes. A nossa meta é de servir 200 milhões 
de pessoas por ano até 2021.      

Fundação de Lions Clubs International (LCIF)
Este ano a LCIF comemora seu aniversário de 
50 anos. Nos últimos 50 anos, a LCIF concedeu 
mais de US$ 1 bilhão em subsídios, oferecendo 
ajuda a milhões de pessoas ao redor do 
mundo. Conforme as necessidades do mundo 
continuam a mudar, a LCIF continua a mudar 
também. No começo deste ano Leonístico, a 
LCIF lançou uma campanha de capital de três 
anos de US$ 300 milhões, para apoiar as novas 
iniciativas que estão no horizonte. Conforme 
os Leões continuam a criar uma mudança 
positiva nas comunidades de todo o mundo, a 
LCIF estará presente para apoiá-los. Quando os 
Leões e a LCIF trabalham unidos, as atividades 
de serviço atendem mais pessoas e causam 
um impacto maior.

A Equipe Global de Ação
Esta equipe reúne o poder da Equipe Global 
de Liderança (GLT), Equipe Global do Quadro 
Associativo (GMT) e a Equipe Global de 
Serviço (GST). Ao combinar os recursos e 
os conhecimentos destes três segmentos 
importantes, a Equipe Global de Ação busca 
aumentar a afiliação global para 1,7milhão de 
associados até 2021. Com o aumento do quadro 
associativo, os Leões poderão fazer muito mais, 
por mais pessoas ao redor do mundo do que 
antes.

Afiliação Equilibrada
Para que o Lions seja verdadeiramente o líder 
global em serviço, precisamos de um quadro 
associativo equilibrado de homens e mulheres 
solidários. Vamos trabalhar em estreita 
colaboração com a Equipe Global de Ação para 
desenvolver novas estratégias, programas e 
parcerias que podem nos ajudar a aumentar o 
número de mulheres associadas e líderes.

O Horizonte é Nosso
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COMECE A 
NAVEGAR
São necessárias ambições 
grandiosas para alcançar metas 
grandiosas.
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em direção à meta de LCI Adiante de servir  
200 milhões de pessoas até 2021.

Adicionar 01 novo projeto de serviço por ano  
dentro de cada clube vai significar

47 mil novos 
horizontes  
descobertos 11

É uma fórmula simples, mas com resultados incríveis:

PLANEJE SEU DESTINO
Todo clube tem um projeto dos sonhos. Um projeto que não foi 
concluído, devido aos obstáculos no caminho. Agora, é o momento certo 
para reviver aquele projeto, ou identificar um novo e dar continuidade. 

milhões a mais 
de pessoas 
servidas

Se você focar no seu destino e planejar um novo 
percurso, então venceremos nossos maiores desafios. 
Permita que estes simples motivadores o ajude a 
alcançar a meta de serviço que sempre sonhou. 

 Navegue com propósito
 Seja estratégico e íntegro
 Seja flexível para a necessidade de mudanças
 Seja honesto sobre suas limitações
 Torne sua meta de serviço uma realidade

 “TATA REDDAST” 

14
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O HORIZONTE É SEU
Conquiste-o. Você é um Leão. 

15
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UMA PRESIDENTE 
PARA O LIONS
Por Joan Cary

Quando criança, os pais de Gudrun Yngvadottir, liderariam a família 
em caminhadas pelas montanhas perto de Reykjavik, na Islândia, 
sua terra natal. Muitas vezes, a mãe cuidava dos dois irmãos mais 
novos de Gudrun, e ela saia para andar com o pai.

Porém, algumas vezes, ela tinha outras coisas em mente. “Eu 
não quero ir”, ela dizia a ele. “Eu não quero ir para o topo.” 

“Está bem, está bem. Você não precisa”, respondia ele. “Não é 
necessário. Mas aproveite o passeio; aproveite o que você pode ver 
e explorar no caminho até o topo”.

E então Yngvi Zophoniasson lhe contaria sobre as rochas, os 
pássaros e as flores que viam ao longo do caminho. Eles cantavam 
– ele, com seu lindo tenor e ela, com alegria, na voz de uma 
pequena criança.

“E de repente”, diz Gudrun, sorrindo, “estávamos no topo”. 

Estas são as histórias que Gudrun adora lembrar e compartilhar. 
O oceano e as montanhas, são o que ela sente falta quando está 
longe. Olhando fora de cada janela, em seu País natal, há uma 
montanha para escalar.

E agora, Gudrun atingiu outro pico. Como Presidente do Lions 
Clubes Internacional, ela está no topo da maior Organização de 
Serviços do mundo. Mas ela nunca mais mirou naquele pico, diz 
ela, no intervalo de uma sala de jantar do hotel, longe da agitação 
da Convenção Anual MD 109, da Islândia, em Reykjanesbaer.

“Isso nunca foi meu sonho ou meu objetivo, de me tornar 
Presidente.”

Mas líderes e mentores, incluindo ex-Presidentes 
Internacionais, a assistiram escalar. Eles notaram seu passo 
firme, sua preparação para o que encontraria, sua propensão para 
a perfeição, para transformar obstáculos em oportunidades e sua 
tendência natural de encorajar e ajudar os outros, ensinando-os ao 
longo do caminho.

E finalmente, ela disse: “OK. Vamos tentar.”

Ela era uma Leão ativa, desde que se tornou membro em 1992, 
primeiro em seu Clube Gardabaejar Eik, depois em seu Distrito, 
em seu País, na Escandinávia e na Europa.

“Alguém me pedia para cuidar de um Projeto ou de um 
Treinamento, e eu fazia, amo ajudar e tudo o que eu quero fazer, é 
sempre da melhor forma possível”, diz Gudrun. “É apenas a minha 
natureza.”

“Então, no caminho para o topo, eu aproveitei cada Projeto.”
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Ao mesmo tempo em que Gudrun 
trabalhava na Universidade, ela e seu 
marido, o Dr. Jon Barni Thorsteinsson, 
criavam seus dois filhos - o filho 
Thorsteinn Yngi Bjarnason, engenheiro, 
e a filha Hanna Bjarnadottir, designer e 
Leoa no Clube de sua mãe.

“Gudrun não vê obstáculos”, diz o ex-
Diretor Internacional Thorsteinsson, 
sua namorada desde os 17 anos. Ele a 
descreve como “trabalhadora, correta 
e honesta”, como alguém que sempre 
vê o bem e sempre termina o que ela 
inicia, mesmo que isso signifique virar 
a noite toda trabalhando, enquanto sua 
família dorme.

Gudrun se familiarizou com o 
Lions, quando apoiava o trabalho do 
marido como Leão Mosfellsbaejar 
em Mosfellsbaer, nos arredores de 
Reykjavik. Os Programas Visão e Helen 
Keller, capturaram sua atenção e 
abriram os olhos para o impacto global 
dos Leões, ao ajudá-lo em seu papel 
como Coordenador da Campanha da 
Visão, mas também se juntou aos 
Leões para fazer amigos em seu novo 
bairro, diz ela.

Uma amiga próxima e ex-
Governadora de Distrito, Laufey 
Johannesdottir, a patrocinou.

“Tudo o que Gudrun está fazendo, 
é direto do coração, e ela está fazendo 
da maneira correta”, diz Johannesdottir. 
“Não importa que tipo de trabalho você 
peça a Gudrun para fazer, ela está lá para 
você.” 

Gudrun nasceu e foi criada perto 
da costa, uma menina tímida que 
passava os dias explorando a praia, 
acampando, navegando e plantando 
árvores com sua família. Sua mãe era 
uma pessoa muito artística, Hanna 
Valdimarsdottir, ensinou-a a plantar e 
costurar, dando-lhe belos panos com 
apenas instruções para “fazer algo de 
bom”.

Valdimarsdottir era uma mulher 
social e politicamente ativa, que 
liderava pelo exemplo. Ela apoiou 
fortemente a candidatura de Vigdis 
Finnbogadottir, a primeira mulher 
Presidente da Islândia, a primeira 
mulher do mundo eleita para liderar 
uma democracia (de 1980 a 1996), e 
também era professora de francês de 
Gudrun.

“Ter uma mãe como a minha, 
sendo um exemplar modelo, facilita o 
avanço”, diz Gudrun. Ela admirava sua 
mãe, mas não estava interessada em 
política, preferindo se concentrar na 
Ciência Biomédica, na Universidade 
da Islândia. Enquanto sua carreira 
se desenvolvia, ela voltou `a estudar 
História da Arte. A pintura é a sua 
paixão ao longo da vida, e os livros 
de arte enchem as prateleiras da sua 
casa.

Na Universidade, tornou-se Vice-
Diretora do Instituto de Educação 
Continuada, trabalhando em 1990 
com a Diretora do Programa, Margret 
Sigrun Bjornsdottir.

“Gudrun nunca desistiu até que tudo 
estivesse finalizado, por mais esgotados 
que estivéssemos”, lembra Bjornsdottir. 
“No último ano em que trabalhamos 
juntas, tivemos 300 cursos e cerca 
de 12.000 participantes. Você não 
poderia ter 300 programas por ano sem 
muita criatividade. E Gudrun tem isso 
imensamente. Mas não é o suficiente 
ser criativa. Você também tem que ser 
capaz de executar suas ideias, e levar as 
pessoas a trabalharem com você, nessas 
ideias. Isso é realmente o que Gudrun é 
boa. Ela traz o melhor das pessoas com 
quem está trabalhando. Ela é excelente 
para motivar os outros a trabalharem por 
uma causa mais elevada, mas também 
aproveitá-la.”

 “Muitos dos sócios do Clube, como 
Johannesdottir, são realmente bons 
amigos da família”, explica Bjarnason, 
Leão do mesmo Clube de seu pai. “Às 
vezes me pergunto se eles são meus 
parentes ou não.”

Os islandeses apreciam esse senso 
de comunidade em seu pequeno país, 
onde os vizinhos se conhecem e se 
tratam como família, e onde quase 1% 
são Leões - representando a maior 
densidade de Leões do mundo.

Em Gudrun e Jon, onde a hora do 
jantar é cobiçada, sua esperança de 
encorajar essa proximidade entre 
os Leões - envolver mais a família 
nas atividades Leonísticas, e levar 
os valores familiares aos Clubes - é 
evidente. As decisões familiares são 
tomadas com a participação de todos 
os membros da família, e a diversão 
em conjunto é muito importante. 
Eles jogam jogos de cartas, como 
“Pescador” juntos, e fazem viagens 
familiares de esqui para a Áustria, 
incluindo os seis netos que admiram 
a técnica da avó e a velocidade do avô.

Eles também desfrutam de 
Projetos e eventos Leonísticos juntos, 
como o café da manhã do Lions 
Mosfellsbaejar, que celebra o Primeiro 
Dia de Verão da Islândia, um feriado 
nacional dedicado às crianças. Entre 
os negócios Leonísticos e desejando 
“gleoilegt sumar”, que significa um 
“Feliz Verão” para os amigos Leões, 
Gudrun e Jon abraçaram os netos, 
revezando-se com o mais novo, o bebê 
Gudrun, enquanto comiam.

~
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Fiel ao seu País e a educação, 
eles plantam árvores juntos. Pelo 
menos 4.000 árvores plantadas à 
mão, quebram o vento e dão vida à 
cabana de verão da família. Muitas 
se tornaram altas, mas Bjarnason se 
lembra de quando ele e as árvores 
eram pequenos. Ele nem sempre as 
apreciava.

“Por que diabos estamos fazendo 
isso?”, ele perguntava à mãe enquanto 
cavavam os buracos. “Seja paciente”, 
ela respondia, prometendo que um dia 
as árvores seriam altas e cheias de 
vida, e ele e a irmã iriam gostar delas.

“O que ela prometeu, chegou à 
realidade agora”, diz ele. “Acho que 
isso é o que ela também está fazendo 
na Organização do Lions. Quando ela 
começou a construir os Leo Clubes 
na Islândia, ela estava pretendendo 

criar uma boa sociedade de jovens, 
mas também pensando a longo prazo, 
sabendo que essas pessoas cresceriam 
e se tornariam bons Leões no futuro”.

Gudrun também ensinou seu filho 
a “nunca diga nunca”, uma frase que 
permanece próxima e querida para ele. 
“Eu tinha 12 ou 13 anos e pensei: ‘Que 
coisa estranha de se dizer’. Mas depois 
percebi que oferece apoio e incentiva 
a persistência”, diz Bjarnason. “Sua 
persistência e criatividade irão 
beneficiar o Lions de muitas maneiras.

“Tenho muito orgulho de minha 
mãe ser a primeira Presidente do 
sexo feminino, mas também estou 
orgulhoso de LCI pelo recado que 
está enviando para o mundo e para as 
futuras gerações, como minha filha de 
nove anos.”

Ele se refere a Telma, sua filha 
que encanta sua “Amma” (vovó em 
português), quando lhe perguntaram o 
que ela queria ser quando crescesse. 
“Eu quero ser um Leão como a minha 
avó”, ela respondeu.

Há esperança entre muitas pessoas, 
incluindo Gudrun, de que as mulheres 
se inspirarão nos Leões, para apoiar 
sua primeira mulher Presidente e, 
assim, se unir à Organização. 

Nossa 102º Presidente Internacional, 
já observou em suas visitas `a todas as 
áreas jurisdicionais, que Leões e líderes 
comunitários, estão repensando como 
as mulheres podem fazer a diferença 
em papéis de liderança, diz ela.

“Em muitos lugares do mundo, as 
mulheres são bem-vindas para servir, 
mas não para liderar”, diz Gudrun. “No 
meu caso, os Leões estão dizendo: ‘Ah, 
sim, as mulheres podem liderar’. Os 
Leões servem onde há uma necessidade 
e isso não tem nada a ver com gênero.”

Como candidata a Presidente 
Internacional, perguntaram a Gudrun: 
“Você será uma Presidente para as 
mulheres?”

Sua resposta então e hoje é:

 “Não. Eu serei a Presidente 
do Lions.”
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• Trabalhou para reduzir as mortes 
globais por sarampo, ajudando a 
vacinar 87,7 milhões de crianças;

• Apoiou as necessidades dos 
doentes com deficiência, deslocados da 
humanidade.

A LCIF concentra sua filantropia 
em ajudar áreas específicas de 
necessidade (áreas de foco), ajudando 
a direcionar seu impacto. O enfoque 
da LCIF remete historicamente a visão, 
juventude, socorro em desastres e 
causas humanitárias. À medida que 
as necessidades do mundo mudam, 
os Leões evoluem para servir suas 
comunidades de novas e melhores 
maneiras. A LCIF também está 
evoluindo, expandindo suas causas 
globais para incluir diabetes, fome, 
câncer infantil e meio ambiente. 

1. 100% das doações vão para 
financiar doações e programas;

2. As doações são financiadas 
inteiramente pela generosidade de 
Leões, parceiros e amigos;

3. Possui um ranking de quatro 
estrelas do Charity Navigator;

4. É a única Fundação Global do 
Lions;

5. A LCIF já concedeu U$ 1 bilhão em 
seus 55 anos de história.

Algumas doações são grandes, enquanto 
outras são por apenas alguns dólares. 
Alguns projetos ficam longe de casa, 
enquanto outros estão ao virar `a 
esquina. Mas a necessidade é global, e o 
impacto é poderoso em todos os lugares 
e em todos os níveis.

 

Em Fremont, Nebraska, uma doação 
de U$ 75.000 para o Lions do Distrito 
38, permitiu a construção de um pátio 

Em julho de 2018, a Fundação 
Internacional de Lions Clubs (LCIF), 
lançou a Campanha 100: Serviço de 

Capacitação. A campanha que abrange 
um capital de U$ 300 milhões, está 
programada para dturar três anos, com 
um impacto esperado para durar por 
gerações.

O dinheiro arrecadado garantirá que 
os Leões tenham os recursos necessários 
para aumentar a abrangência de seus 
serviços, combater o diabetes e expandir 
as causas globais.

O objetivo é capacitar os Leões para 
atender mais de 200 milhões de pessoas 
por ano, até 2021 e garantir que, daqui a 
100 anos, o Lions continue tornando o 
mundo um lugar melhor.

A LCIF é o braço filantrópico do Lions 
Clubes Internacional, o que significa 
que, uma de suas funções é conceder 
subsídios onde eles são mais necessários, 
em qualquer lugar do mundo. Ao investir 
mais de U$ 1 bilhão em financiamento de 
subsídios desde sua fundação em 1968, a 
LCIF capacita os Leões em escala global.

Juntos, nos últimos 50 anos, a LCIF e o 
Lions conseguiram:

• Evitou a cegueira curável em 
milhões através do seu programa 
SightFirst, incluindo 9,1 milhões de 
cirurgias de catarata, o treinamento de 
mais de três milhões de oftalmologistas 
e outros profissionais de saúde, e a 
atualização de centenas de instituições 
oftalmológicas;

• Beneficiou mais de 16 milhões de 
estudantes em 100 países com acesso 
a ambientes de aprendizagem positivos 
por meio do Lions-Quest;

• Atendeu as necessidades imediatas 
e de longo prazo das comunidades 
afetadas por desastres naturais, 
distribuindo 4.600 subsídios de 
emergência até o momento;

Um mundo necessitado, 
necessita de um mundo de Leões.

Conheça sua base global

Fazendo o bem ao redor do 
mundo

LCIF trabalha no seu bairro

sensorial, dedicado a envolver todos os 
cinco sentidos das crianças com as mais 
variadas necessidades especiais. “Adoro 
levar meu filho lá e ver seu rosto se 
iluminar a cada nova sensação e elemento 
sensorial”, diz Miranda Long, da Fremont. 
Summer Mau, membro do conselho do 
Centro de Autismo de Nebraska, diz: “O 
pátio sensorial nos proporciona uma 
divertida experiência familiar, livre de 
julgamento das habilidades que meus 
filhos não têm. Não há muitas situações 
em nossa comunidade nas quais 
passamos a vivenciar as coisas em família. 
”O projeto do jardim sensorial foi liderado 
pela Companheira Leão Mary Robinson, 
especialista em mobilidade da Escola 
Pública de Fremont, que ensina alunos 
cegos ou que possui algum tipo de 
deficiência visual. Robinson foi inspirada 
a criar o jardim, depois de ouvir sobre 
os avanços de uma criança que é cega, 
depois que ela começou a jardinagem 
com sua mãe.

Na Índia, muitas famílias são incapazes 
de priorizar a educação de seus filhos, 
especialmente meninas. Mas, uma 
mulher abraçou essas meninas, liderando 
uma campanha para educá-las. Em 
2009, o Lions Clube Gajapatnagaram, 
da India, patrocinado pelo Lions Clube 
Burr Ridge-Hinsdale-Oak Brook, dos 
Estados Unidos, foi premiado com uma 
bolsa de U$ 5,000 da LCIF para renovar 
um dormitório de estudantes no Estado 
de Andhra Pradesh, permitindo que 
40 meninas participassem das aulas, 
algumas inclusive pela primeira vez. A 
Companheira Leão Saipadma cuida de 
seus alunos como se fossem seus próprios 
filhos, muitas vezes viajando pelas aldeias 
dos estudantes para convencer seus pais 
dos benefícios de uma educação para 
seus filhos. Atualmente, 48 meninas 
e 25 meninos estão desenvolvendo 
habilidades acadêmicas e de vida que 
os ajudarão a evitar trabalho migratório, 
estereótipos de gênero, casamento 
infantil e outros obstáculos, tudo graças 
a um subsídio da LCIF.

5 coisas que você não sabia 
sobre a LCIF:

O pouco pode chegar longe

LCIF lança a maior campanha de arrecadação de 
fundos de todos os tempos - U$S 300 milhões.
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uma campanha de arrecadação de fundos 
ou pedir doações da comunidade. Para 
se qualificar como um Clube Modelo, os 
Clubes se comprometem a doar um valor 
igual a uma média de pelo menos U$ 750 
por sócio, que pode ser cumprido através 
de um cronograma de pagamento.

Seja qual for a sua escolha, é um 
momento emocionante para ser um 
Leão, com mais maneiras do que nunca 
para causar um impacto positivo no 
mundo.

Duas cirurgias de catarata;

O Currículo de Aprendizado 
Socioemocional do Lions-Quest, para 
uma sala de aula por um ano inteiro;

Exames de diabetes para 18 
indivíduos em risco;

Vacinação contra o sarampo para 
100 crianças;

Auxílio imediato para quatro pessoas 
após um desastre natural;

Acesso a água limpa para 14 pessoas;

Equipamento para ajudar a 
diagnosticar ou tratar oito crianças;

Acesso regular a alimentos para 14 
pessoas com deficiência, idosos, 
pessoas de baixa renda ou sem-teto.

Para se comprometer com um 
futuro melhor, visite:

LCIF.org/Campaign100Resources

Entre 1994 e 2008, a LCIF apoiou o trabalho 
do Centro Carter com U$ 59 milhões em 
financiamento para ajudar a erradicar 
a oncocercose (cegueira dos rios) e o 
tracoma, duas causas transmissíveis de 
cegueira que devastaram países como 
a Nigéria, na África. A administração em 
massa da droga ivermectina (Mectizan®) 
doada pela Merck & Co. Inc., tem sido 
tão bem sucedida em dois Estados da 
Nigéria, que o programa está sendo 
gradualmente eliminado. Durante 
a parceria, a LCIF e o Centro Carter, 
financiaram programas de oncocercose e 
tracoma em toda a África e nas Américas. 
No geral, a parceria do Lions com o 
Centro Carter, levou à distribuição de 
mais de 214 milhões de tratamentos com 
Mectizan® em 11 países. Como resultado, 
a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
constatou que a Colômbia, Equador, 
México e Guatemala estão agora livres 
da oncocercose. Ainda há mais trabalho 
a ser feito, e a LCIF pretende fornecer U$ 
16 milhões em apoio financeiro para os 
Programas de cegueira dos rios e tracoma 
do Centro Carter até 2020.

O Lions e a LCIF estão fazendo muitas 
coisas boas. Mas ainda há muito a ser feito. 
Recursos financeiros são necessários para 
continuar ajudando os necessitados. A 
LCIF se comprometeu a levantar U$ 300 
milhões nos próximos três anos, para que 
mais Leões possam fazer mais o bem, 
para mais pessoas em todo o mundo.

Por meio da Campanha 100, a LCIF 
expandirá seu comprometimento 
demonstrado com as comunidades, 
causando um impacto global maior 
ainda, com foco na visão, juventude, 
assistência em desastres e trabalho 
humanitário.

Também irá buscar maneiras de 
reduzir a prevalência de diabetes e 
melhorar a qualidade de vida das pessoas 
diagnosticadas.

Por fim, irá realizar pesquisas para 
identificar as áreas específicas de 
maior necessidade e oportunidades,  
com o maior índice de fome, câncer 
infantil e meio ambiente, conduzindo 
projetos-piloto para obter experiência 
no desenvolvimento de programas 
sustentáveis de longo prazo, em escala 
local e global.

As doações são obtidas exclusivamente 
por meio de contribuições de Leões, 
parceiros e amigos, e 100% delas são 
destinadas à concessão de subsídios e a 
financiar programas. Embora o principal 
objetivo de cada Leão seja servir, isto 
nem sempre significa liderar um projeto 
de serviço. Doar recursos financeiros 
também é uma maneira de servir. 

Os Leões podem doar individualmente 
ou em nome de um Clube. A LCIF 
desenvolveu um programa de Clube 
Modelo, no qual os clubes locais podem 
se comprometer a liderar pelo exemplo. 
Os Clubes têm muitas oportunidades 
diferentes de arrecadar fundos, incluindo 
solicitar aos membros para doar, dedicar 

CAMPANHA 100 - VISANDO 
ALTO 

Aumento do impacto do 
serviço

Lutando pelas causas do Lions

A generosidade do Lions 
alimenta o trabalho de LCIF.

O QUE U$ 100 PODE 
OFERECER?

VISÃO

JUVENTUDE

DIABETES

ESFORÇOS HUMANITÁRIOS

AUXÍLIO PARA DESASTRE

MEIO AMBIENTE

CÂNCER INFANTIL

FOME

JUNTE-SE AO MOVITMENTO

Parcerias com organizações 
globais nos levam a um 
impacto histórico
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R

Lions Clubs
International
Foundation

Todos os Leões são líderes. Os 
Leões estão construindo legados 
em suas comunidades através 

do trabalho que realizam e um Lions 
Clube em Orange, Texas, encontrou 
uma maneira de garantir que as con-
tribuições de seus membros não sejam 
esquecidas.

O Lions Clube do Texas possui um 
Salão da Fama do Clube.

Associados do Lions Clube Thirteen 
College Station Noon Lions, no Texas, 
foram incluídos no primeiro Salão da 
Fama do Clube. É uma nova ideia, vi-
sando melhorar a retenção de associa-
dos nos Clubes e homenagear os Leões 
que servem há muito tempo.

“Temos muitos Leões que trabalha-
ram localmente, de forma diligente e 
consistente por anos, sem haver ser-
vido em nível distrital”, diz a Compa-
nheira Leão Bonnie McGee, que traba-
lhou com o PDG Floyd Golan no início.

O novo Salão da Fama do Clube ho-
menageia os Leões que se destacaram 

Atualizações de LCI
nas contribuições de tempo, talento e 
recursos para promover a comunidade, 
o Clube e a Missão do Lions. Os Leões 
devem estar no College Station, por 
pelo menos 20 anos, e são selecionados 
pelo Comitê de seleção, com base em 
um histórico de voluntariado em pro-
jetos e atividades do Clube, atuando 
como um oficial e presidindo impor-
tantes Comitês.

Os 13 Leões homenageados na clas-
se inaugural do Salão da Fama 2017, 
representam coletivamente 537 anos 
de serviço. No dia da cerimônia, eles 
foram convidados para participar de 
um almoço especial com nosso ex-Di-
retor Internacional Joe Al Picone.

“Nossos membros hoje, são Leões 
que reconheceram as necessidades 
dessa comunidade e do mundo, e avan-
çaram avidamente. Sua liderança está 
incorporada no legado durante o qual 
este Clube cresceu de 25 para quase 
200 Leões ”, disse Picone ao grupo.

Pattie Sears, Companheira Leão 

desde 1989, explicou como seu pai era 
um membro fundador do Lions Clube 
Texas Orange. “Ele me ensinou a servir 
os necessitados e fiquei orgulhosa dele, 
porque trabalhou muito e ajudou os 
outros”, diz Sears. “Quando fui convi-
dada para ser uma das primeiras mu-
lheres do clube, meu coração se encheu 
de alegria.”

Um novo banner do Salão da Fama 
do Lions Clube, foi revelado na ceri-
mônia e está em exibição em todas as 
reuniões do Clube.

Como você está reconhecendo o ser-
viço excepcional do Lions? Pense em 
maneiras novas e criativas de reconhe-
cer e celebrar as contribuições de seus 
associados.

Legenda da foto: College Station 
Noon, Leões Joann e Phil Hobson 
fazem centenas de cones de neve no 
evento anual “Eu amo a América”, no 
Clube todo dia 4 de julho. Os Hobsons 
são recém-chegados no novo Salão da 
Fama do Clube.
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CL Gervásio Barbosa de Araújo
Cal Conceição
Presidente do Conselho de Governadores 
do Distrito  Múltiplo LA 2018/19

30/06/2015 - 8.033
30/06/2016 - 7.660
30/06/2017 - 8.093
31/03/2018 - 7.597

Números do Quadro Social

2015 2º lugar - 149.233 exames
2016 2º lugar - 110.386 exames
2017 3º lugar - 89.002 exames

Participação no Mutirão Nacional 
dos Lions Clubes na Saúde

Mensagem do DMLA

CL José Wilson de Sousa Odorico
DM Luiza Helena Franklin Odorico
Secretário

PDG Napoleão P. Soares Martins
Tesoureiro
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Caros (as) Leões, excelsas Domadoras e LEOs, 
Presidir um Conselho de Governadores com as dimensões 
do Distrito Múltiplo LA é uma grande responsabilidade, mas 
também é um privilégio para o Leão que vibra e respira o 

Leonismo. Um privilégio não pelo cargo em si, mas pela oportunidade 
ímpar de apoiar por completo, sugerir e subsidiar aos Governadores do 
colegiado nas grandes ações sociais, junto às comunidades. 

Sob o lema NÓS SERVIMOS, com criatividade e perseverança, 
buscaremos novos mecanismos administrativos e operacionais, para 
dinamizar e tornar o DMLA ainda mais proativo, no cumprimento 
de metas de crescimento do Leonismo, e, na prestação de serviço às 
comunidades,  conforme o perfil e as peculiaridades de cada Distrito. 
Desta forma, chegaremos “Além do Horizonte” como preconiza nossa 
Presidente Internacional IP Gudrun Björt Yngvadottir.

O AL 2018/2019 será um ano de intensas e múltiplas ações, sejam elas 
de apoio aos Governadores do Colegiado, ou de motivação aos Leões 
proativos e desprendidos. 

Estamos construindo o site www.distritomultiplolabr.org, para que 
seja permanente e obrigatório na estrutura do DMLA, como ferramenta 
de comunicação sistemática com os Leões, em particular com os 
Governadores. Estabelecer uma comunicação eficaz com os Clubes, em 
particular, com aqueles que têm menos de vinte (20) associados, Clubes 
sem atividades permanentes,  para que, assim, possamos dar o suporte 
necessário e apoiá-los em seu crescimento e na prestação de serviço 
desinteressado.

Não obstante nossa condição de voluntários, devemos construir 
no Leonismo um ambiente de alegria, compreensão, tolerância, 
reconhecimento e muito companheirismo. Com a responsabilidade 
de juramento, vamos servir as comunidades com a força do NÓS.  
Todavia, não podemos esquecer também  que temos uma sublime e 
especial missão: levar o PID Francisco Fabricio de Oliveira Neto/CaL 
Amariles à terceira Vice-Presidência Internacional, não somente por 
ser um candidato endossado por três FOLAC consecutivos, mas pela 
sua competência, seu conhecimento, sua liderança e um rico currículo 
como cidadão de família exemplar e estruturada, bem como  renomado 
empresário da Paraíba.

Por fim, dos 138 delegados credenciados ao voto na XIX Convenção 
do DMLA,  137 sufragaram positivamente à nossa eleição ao honroso 
Cargo de Presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo 
LA 2018-2019. Este foi um recado que aprofunda nossa responsabilidade 
nos destinos do DMLA, e o levaremos “Além do Horizonte”, com 
Criatividade e Perseverança dos Líderes Governadores, Líderes da Mega 
Equipe de Ação Global e dos Presidentes de Região, Divisão e Presidentes 
de Clubes que, coadjuvados por inúmeros e competentes assessores, 
haverá de fazer efetivo progresso no Leonismo Internacional. 

NÓS SERVIMOS, seja Criativo e Perseverante.

O PRIVILÉGIO EM SERVIR
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DISTRITO LA-1
DG Laércio de Falco 
Cônjuge: Cal Carla Rozana da Vieira
Lions Clube Ji-Paraná, Rondônia
Tem 61 anos e é natural de Marialva, Paraná. Formado 
em Teologia pela Faculdade Teologia de Anápolis, em 
Goiás.  Exerce a profissão de protético dentário. Tornou-
-se Leão em 1987, ocupou diversos cargos no Clube e no 
Distrito. 
Metas: Divulgar para todos os Clubes a importância 

de enviar um Companheiro ao Instituto de Liderança, incentivar todos os Presidentes de Região 
e Divisão, sobre a importância do Treinamento através de contato telefone e e-mail, incentivar o 
Associado a apadrinhar um novo Companheiro, trabalhar em conjunto com os companheiros GMT, 
GLT e GST para garantir oportunidade de treinamento a todos os Companheiros e oferecer medalha 
ao Leão que completar a maior quantidade de curso.
Lema:  Por um LA-1 fortalecido e integrado

DISTRITO LA-2
DG Maria Aparecida de Carvalho Pereira
Cônjuge: CL José Antônio Rodrigues Pereira
Lions Clube de Jacobina, Bahia
Nasceu em Jacobina, Bahia. Formou-se em Ma-
gistério em 1978 e, em 2008, concluiu o curso de 
Administração de Empresas. Ingressou no Leonismo 
em julho de 1995 como Domadora, associando-se 
em julho de 1997, tendo exercido todos os cargos 
na Diretoria. No Distrito, atuou como Presidente de 

Divisão, Presidente de Região e Assessora do Distrito, por duas vezes. Participou dos três Semi-
nários de Capacitação de Dirigentes Leonísticos. Esteve presente no Seminário para análise das 
metas, com os futuros Governadores do Brasil, do Instituto Regional de Liderança Leonística. Par-
ticipou também, da Convenção Internacional em Toronto, no Canadá e no Fórum Leonístico para a 
América Latina e Caribe, realizado em Isla Margarita,  Venezuela.
Metas: incentivar a realização de palestras, por profissional da saúde, patrocinadas por cada um 
dos Clubes do Distrito, esclarecendo “como identificar e prevenir a diabetes”, promover o aumento 
das atividades pelos Clubes, com foco nas feiras de saúde, capacitar os principais Dirigentes, As-
sessores do Distrito e Dirigentes dos Clubes, aumentar o número de associados do Distrito, para 
atender mais pessoas e arrecadar doações para a LCIF por meio da Campanha 100, e de Compa-
nheiros de Melvin Jones.
Lema: Nós servimos com amor

DISTRITO LA-4
DG Dellmo Kaleb Sindeaux Torres
Cônjuge: Cal Mauricélia C. de F.  Sindeaux
Lions Clube Mombaça, Ceará
Nascido em Mombaça, Ceará, tem como profissão, 
Professor e Secretário da Educação do Município 
de Mombaça. Graduado em Pedagogia com es-
pecialização em Matemática e Física, atuou como 
Secretário da Educação do Município de Mombaça. 
Associou-se ao LEO Clube de Mombaça em setem-
bro de 1994, onde atuou em diversos cargos até 
o AL 2000/01, quando ingressou no Lions Clube 

de Mombaça. Lá, exerceu quase todo os cargos na Diretoria.  Foi Diretor Geral da XVII Convenção 
Distrital.
Metas: Até 30 de junho de 2019, o Distrito adicionará um total de 200 associados, incluindo os 
associados transferidos e reinscritos, fundar cinco novos Clubes com um mínimo de 110 associa-
dos fundadores até 30 de junho de 2019. O Distrito atingirá um percentual de 48% de mulheres 
associadas, até o final do quarto trimestre e, até o final do ano Leonístico de 2018-2019, as baixas 
de associados do Distrito não excederão 150. Incentivar os Associados e Clubes, a apoiarem finan-
ceiramente LCIF em todas as áreas de remessa de recursos, até junho de 2019.
Lema: Comprometa-se

DISTRITO LA-46
DG João Alves Filho
Cônjuge: CaL Geni Maria G. da Costa Araújo Alves
Lions Clube Campo Maior, Piauí
Nasceu em Campo Maior, na fazenda “Rodiador” 
(hoje município de Nossa Senhora de Nazaré). Pos-
sui Licenciatura Plena em História, pela Faculdade 
do Médio Parnaíba/FAMEP/ IFASPI, em parceria com 
a Universidade Federal do Piauí. Funcionário Público 

Federal, do Departamento da Polícia Rodoviária Federal, órgão do Ministério da Justiça. Venerável 
da Loja Maçônica Costa Araújo nº3 (dois períodos). Filiado ao Lions Clube de Campo Maior desde 
dezembro de 1977. É Companheiro  de Melvin Jones. 
Metas: Realizar treinamento para Dirigentes Eleitos (Presidente, Secretário e Tesoureiro), trabalhar 
visando o aumento e a retenção de associados, fundar pelo menos quatro clubes, com um míni-
mo de 80 associados fundadores até 30 de junho de 2019. Fazer plantio de mudas de árvores em 
parceria com Prefeituras, ambientalistas e escolas e promover ações de saúde relativo ao Diabete, 
Visão e Pressão Arterial.
Lema: Ousadia e determinação

DISTRITO LA-3
DG José Luiz da Silva
Cônjuge: Cal Wivian Rafaela Barbosa
Lions Clube Caruaru, Pernambuco
Militar da Reserva do Exército Brasileiro. Oficial da 
Reserva Remunerada, formado em História e Ciências 
Sociais pela Faculdade de Filosofia de Caruaru. Fez 
curso de Especialização em Gestão Pedagógica Super-
visão e Orientação Educacional (UVA). Professor e Co-
ordenador Pedagógico da rede pública e particular de 

ensino. No campo político, foi vereador em Caruaru por dois mandatos (1997/2000) e (2001/2004), 
e no período de (2005/2008), foi Secretário Municipal de Esportes, também em Caruaru. É Leão 
desde outubro de 1983. Fundador dos LEO Clubes de Caruaru e de Olinda. Em 1989, transferiu-se 
para o Lions Clube de Olinda, onde assumiu as funções de Secretário, Diretor de Esportes e Diretor 
Social. Em 1995, transferiu-se para o Lions Clube de Caruaru, retomando suas atividades, sempre 
exercendo funções de relevância no Clube. Fundou o Lions Clube Caruaru Mestre Vitalino. Em âmbito 
Distrital, exerceu diversas funções de liderança. 
Metas: Promover Cursos, Seminários e Workshop, no âmbito do Distrito LA-3, fundar 04 novos Clu-
bes, um a cada trimestre de gestão e estimular o processo de fidelização de associados, estimular a 
participação de LEÕES/LEOs no processo de Serviços Práticos, apoio a LCIF aumentando as contribui-
ções pessoais à LCIF e conseguir 15 novos Companheiros de Melvin Jones.
Lema: Mãos dadas, corações unidos

DISTRITO LA-5
DG Euclides Marinho Mendes
Cônjuge: Águida Maria Ulisses Sobreira Mendes
Lions Clube Petrolina Centro, Pernambuco
Natural de Ouricuri, Pernambuco, formou-se em Me-
dicina na cidade do Recife. Logo após sua formatura, 
entrou para o Exército Brasileiro como Oficial Médico, 
servindo no norte do país, em Amazonas e Roraima. 
Em 1986, mudou-se para Petrolina, como Médico no 
Hospital Dom Malan e também no Semec, em Juazei-

ro. Em 1988, volta a Ouricuri como Diretor do Hospital Fernando Bezerra, sendo  eleito vereador 
por Ouricuri. É Pós Graduado em Ginecologia e Obstetrícia e em UTI. Fruticultor, produtor de uva 
e manga, membro do Conselho de Administração da Unicred, membro da Cooperativa Agrícola de 
Juazeiro – CAJ e membro ativo da Loja Maçônica Segredo e Harmonia Petrolinense. Associou-se ao 
Lions Clube Petrolina Centro, em 1994, com frequência 100% e atuou em quase todos os cargos no 
Clube. Foi por duas vezes Assessor Distrital de diabetes, de banco de sangue e olhos, de audição, 
logopedia e trabalho com surdos, Presidente de Região, Diretor da X Convenção e da XII Convenção 
Distrital, é companheiro de Melvin Jones Progressivo.
Metas: Fundar um novo Clube em cada Estado do Distrito, até abril de 2019. Fundar um novo Clube 
de mulheres no Distrito, até fevereiro de 2019. Fundar um Clube familiar no Distrito, até dezembro 
de 2018. Aumento de 100 novos associados no Ano Leonístico 2018/2019,  promover nos Clubes a 
adesão ao Mutirão Nacional, durante a semana do serviço Leonístico, em outubro/2018.
Lema: Paz e Sabedoria

Governadores DMLA 2018/2019
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De 22 a 28 de julho, o Presidente do 
Conselho de Governadores do Distrito 
Múltiplo LA, CL Gervásio Barbosa de 
Araújo, iniciou as visitas oficiais, tendo 
como anfitrião o Distrito LA-1, à frente, o 
DG Laércio de Falco/Carla. Inicialmente, 
esteve com Leões de Rio Branco, Acre, se-
guindo para visita do Leonismo em Por-
to Velho, Rondônia. Por fim, prestigiou 
e foi prestigiado pelos Leões da cidade 
de Boa Vista, onde atuou como Orador 
Oficial da 1ª Reunião do Gabinete e do 
Conselho Distrital. Ministrou também, 
um Workshop para dirigentes de Clubes, 
Região e Divisão. Participou da posse de 
quatro novos Associados nos Lions Clu-
bes Boa Vista Osvaldo Carolino, Boa Vista 
Caçari e Boa Vista Airton Rocha de Souza. 
Ajudou na distribuição de cestas básicas 
para a população carente, como doação 
pessoal, e, conseguidas junto aos Leões 
destas capitais para estas famílias mais 
necessitadas, emocionando-se com o 
triste momento vivido por venezuelanos 
em cidades do Norte do Brasil..

LC Boa Vista Centro, RR, realizou a sua 
Sétima Campanha da Pastoral da Crian-
ça, das comunidades do Pérola e do Jó-
quei Clube, das Igrejas de São Sebastião 
e de Santa Rita de Cássia respectivamen-
te, através de doação de roupas, ̀ as famí-
lias carentes ali existentes.

LC de Ji-Paraná, RO, juntamente com 
outros órgãos, participou da atividade 
de Educação Ambiental no trecho de Ji- 
Paraná a Presidente Médici, realizando a 
limpeza do Rio Machado (coleta de lixo) 
e, conscientizando moradores e usuários 
da importância da manutenção das ma-
tas ciliares e da limpeza do rio, haja visto 
que muitos ribeirinhos sobrevivem da 
pesca no rio.

LC Irecê, BA, realizou também, uma 

lias do Jardim Universitário, atendidas 
pelo Grupo da Pastoral da Criança. Doou 
exemplares de obras literárias ao Lions 
Clube Porangatu, do LB-2, como reco-
nhecimento da atenção dispensada ao 
Presidente do Clube. Distribuiu alimen-
tos para dez, das vinte e cinco famílias 
residentes na comunidade do Barreiro 
– Grande Rosa Elze, cadastradas no pro-
jeto “Alívio à Fome”. Realiza doação de 
pães, para complementação da merenda 
de crianças atendidas pela Pastoral da 
Criança. 

LC Maceió CL Edmilson de Vasconcelos 
Pontes, AL, realizou a entrega de mate-
rial de limpeza para instituições de cari-
dade e, distribuiu 100 kits de alimentos 
para moradores de rua. 

LC Aracaju João Bezerra, SE, realiza 
distribuição semanal de pães e lanches 
para ̀ as crianças assistidas pelo Lar Santa 
Zita, orientadas pelas irmãs Terezinhas. 
Também, doou alimentos para famílias 
do conjunto Rosa Elze, São Cristóvão/
SE. Fez doação de 150 kg de alimentos 
não perecíveis, ao Projeto Dom Bosco 
em Aracaju/SE, que abriga 28 crianças e 
adolescentes. 

LC Recife Galileu Galilei, PE, fez doa-
ção de leite ao GACC - Grupo de Apoio 
à Criança com Câncer, para consumo 
das crianças assistidas pela entidade. 
Fez entrega de cestas básicas, em apoio 
à Campanha Solidária da empresa JBR 
Engenharia, situada no bairro de Campo 
Grande, Recife, para doação às crianças, 
com idade entre 7 e 18 anos que com-
põem a OCAM - Orquestra de Câmara do 
Alto da Mina - Olinda/PE, onde recebem 
aulas semanalmente de violinos, cellos, 
violas, percussão e baixo acústico. Faz 
doação mensal à Paróquia de São Fran-
cisco de Assis, de alimentos e roupas `as 
famílias carentes assistidas pela Paró-
quia.

LC Crateús Centro, CE, realizou a doa-
ção de cestas básicas e roupas, `as famí-
lias do lixão, da cidade de Crateús. 

LC Fortaleza Parquelândia, CE, no dia 
25 de julho, o Clube, de mãos dadas com 
o seu LEO Clube, realizou uma Campa-

Campanha em prol de 50 mães da Cre-
che Municipal Professora Rená Dourado, 
no Bairro Vila Liberdade, oferecendo-
-lhes toalha de banho, bolo mesclado, 
chocolates e, um cartão, referente ao Dia 
das Mães. 

LC Ilhéus Centro, BA, realiza Campanha 
permanente, em parceria com a Secreta-
ria Municipal de Saúde. Esta ação, consis-
te na manutenção do Centro de Saúde 
Oral, com 3 gabinetes odontológicos ins-
talados individualmente, em espaço físi-
co da Sede do Clube, o que permite aten-
der 80 pacientes/dia, em dois turnos. 

LC Salvador Periperi, BA, fez doações 
de brinquedos, roupas e sapatos à cre-
che Conceição Macedo, em Nazaré, com-
posta por 40 crianças. 

LC Ibicaraí, BA, distribuiu sopas para 
famílias carentes da Rua Paraguaçu. Re-
alizou mais uma edição da Campanha do 
cobertor, atendendo a 120 famílias do 
povoado de Salomea, em 18 de junho. 

LC Mimoso do Oeste, BA, participou 
de uma blitz educativa, realizada pela 
Secretaria Municipal de Trabalho e As-
sistência Social, por meio do Centro de 
Referência Especializado em Assistência 
Social (Creas), e, participou também, de 
uma caminhada em 21 de maio de 2018. 
Ações estas, que foram desenvolvidas 
durante a Campanha Nacional de Com-
bate ao Abuso e a Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes.  

LC Aracaju Nova Geração, SE, realizou 
uma manhã agradável com os idosos do 
asilo de São Cristóvão. Houve a doação 
de camisolas e pijamas, além de, propor-
cionar um lanche com salada de frutas e 
agua de coco. Está dando continuidade 
com o Projeto Geração Inclusão, com o 
acompanhamento de criança portadora 
de autismo. Participa no Projeto Visão 
Sergipana, com a realização de testes de 
acuidades visual em crianças carentes, 
na escola Jaime Araujo, no Bairro Sole-
dade. 

LC Aracaju Suiça Universitário, SE, re-
alizou doação de alimentos para famí-

O que vai pelo DMLA

Distrito LA-1

Distrito LA-2

Distrito LA-3
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exercício das funções, para as quais fo-
ram eleitos. 

Em memorável Assembleia Festiva, 
que ocorreu no dia 6 de agosto, o 
Governador Dellmo Kaleb, foi, solene-
mente empossado como Acadêmico Ti-
tular da Academia Leonística de Cultura 
no Ceará – ALECCE. Cumprindo dispositi-
vo estatutário, o CL também foi certifica-
do como Presidente de Honra da Acade-
mia. O Auditório Waldyr Mattos Magno, 
da Casa do Leão de Fortaleza, recebeu 
um grande número de Companheiros, 
Companheiras e jovens LEOS. A ALECCE 
é presidida pelo PDG José Evânio Gue-
des.

LC de Tacaratu (PE), realizou Campanha 
alusiva ao Dia das Mães. Na oportunida-
de, foram distribuídos dezenas de pre-
sentes para as mães carentes da comu-
nidade. O evento aconteceu no dia 27 de 
maio. 

LC João Pessoa Centro, PR, realizou Fes-
tival de Sorvete. Os valores arrecadados, 
foram aplicados nas obras assistenciais 
do Clube. 

LC de Caicó, RN, realizou visita à Fazen-
da Esperança, de Recuperação de de-
pendentes químicos, doando carinho e 
atenção aos pacientes em tratamento. O 
evento ocorreu no dia 06 de Maio. 

LC Santa Rita, PB, desenvolve projeto 
de incentivo a leitura, estimulando as 
crianças a leitura e produção textual. 

LC João Pessoa Verdes Mares, PB, re-
alizou grande Feijoada Beneficente, em 
prol do Projeto Mães Canguru. 
LC de Macau, RN, realizou uma Campa-
nha de Páscoa, onde houve a doação de 
16 cadeiras de rodas. 

LC Ouricuri Sertão, PE, promoveu a 
Campanha do Agasalho.

LC Macapá Centro, AP, realizou a entre-
ga de bengalas verdes e binóculo mole-
cular, para três pessoas assistidas, pelo 
Projeto de Baixa Visão da Universidade 

Federal do Amapá, parceira do Clube. 

LC Teresina Oito de Outubro, PI, fez do-
ação de cestas básicas, totalizando 375 
quilos de alimentos, para a comunidade 
carente assistida pela Paróquia da San-
tíssima Trindade, zona norte de Teresina. 
Participou da primeira reunião entre Clu-
bes de Teresina e Timon, convocada pelo 
CC Gervásio, para tratar das ações para a 
realização da XX Convenção do Distrito 
Múltiplo LA, em Teresina, em maio de 
2019. Durante o mês de junho, foi reali-
zado o fornecimento de 340 refeições/
lanche, para 170 crianças da Vila Manda-
carú, no bairro São João, assistidas pelo 
Centro Social Satélite, que mantém con-
vênio de parceria com o Clube. 
(Foto 5)

LC Novo Progresso, PA, realizou uma 
Campanha denominada “A Vida Pode Ser 
mais Doce”, ocasião em que, juntamen-
te com os exames de diabetes, o Clube 
entregou panfletos explicativos sobre os 
problemas desta doença. Na manhã do 
dia 26 de agosto,  o Clube esteve pre-
sente na feira livre, onde ofereceu testes 
gratuitos de glicemia. Os atendimen-
tos identificados com alterações, foram 
orientados a procurar uma unidade de 
saúde mais próximo a sua residência, 
para iniciar os cuidados necessários, o 
mais breve possível. 

Em julho, o CC Gervásio Barbosa de 
Araújo fez questão de prestigiar a Co-
missão Organizadora da XX Convenção 
do Múltiplo LA, participando da reunião 
em Teresina, para discussão do antepro-
jeto do evento. Igualmente, tomou parte 
na Assembleia de Posse da Diretoria do 
Lions Clube Teresina-Frei Serafim, quan-
do ministrou a Instrução Leonística e, en-
tregou Certificados, a membros do seu 
Gabinete do Múltiplo LA. 

nha de doação de roupas e bijuterias 
para o Bazar da Mama, promovido pelo 
GEEON. 

LCs de Sobral, CE, numa ação conjunta 
dos três Clubes da cidade: Caiçara, Ribei-
ro Ramos e Princesa do Norte, distribu-
íram 600 mudas de árvores `as pessoas, 
no coração da cidade. Buscando assim, 
melhorar a arborização da cidade em 
parceria com a AMA, Agência de Meio 
Ambiente.

O Governador Dellmo Kaleb partici-
pou das Olimpíadas Especiais, reali-
zada pelo LC de Caucaia, no dia  11 de 
agosto,  no Estádio Municipal de Cau-
caia. O PDG Raimundo Nonato Veloso, 
Associado do Lions Clube de Fortaleza 
Guarani e Embaixador da Boa Vontade 
de Lions, a mais importante comenda 
concedida por Lions Internacional, rece-
beu Certificado de Apreciação do Ex-Pre-
sidente, CL Naresh Aggarwal/CaL Navita, 
por relevantes serviços prestados ao 
Leonismo no AL 2017/2018. O CL que se 
restabelece de um problema de saúde, 
dedica-se a elaborar projetos para finan-
ciamento, pela LCIF. 

LC de Juazeiro do Norte, CE, realizou no 
dia 25 de julho, Campanha de distribui-
ção de livros, na Praça dos Franciscanos, 
nesta cidade. Na ocasião, os transeuntes 
foram incentivados à leitura. 

LC de Independência, CE, realiza do-
ação de fraldas geriátricas `a idosos 
carentes. Na manhã do dia 04 de julho, 
na cidade de Mombaça, a Governado-
ria promoveu um treinamento, com a 
participação dos Dirigentes Eleitos para 
o  AL 2018/2019. Houve um momento 
com a presença de todos os Dirigentes 
e, posteriormente os participantes foram 
divididos em três grupos: Vice-Presiden-
tes, Secretário e Tesoureiros. Todos foram 
devidamente orientados, para o bom 

Distrito LA-4

Distrito LA-5

Distrito LA-6

O que vai pelo DMLA



26

Dando continuidade ao brilhante trabalho realizado pelo Companheiro 
Leão Isaias Costa Dias à frente do DMLB, neste ano Leonístico, iremos 
primar pela inovação, pela criatividade e pela utilização da tecnologia, 
tanto na gestão do DMLB como nos contatos com os Governadores e 

Clubes, e nas atividades de nosso Seminário.
Nós vivemos num mundo que está constantemente em transformação e, às 

vezes, não nos damos conta disso. Como iremos crescer e vencer, se fizermos 
sempre as coisas do mesmo jeito?

A estrutura deste Distrito Múltiplo e o magnífico espírito Leonístico de 
seus integrantes, aliados aos trabalhos que vêm sendo realizados ao longo do 
tempo, demonstram que, a máxima de que “QUANTO MAIS VELHO MELHOR”, 
não se aplica somente aos vinhos.

Por isso reafirmamos que neste nosso ano Leonístico, primaremos pela 
modernidade, pela inovação e pela atitude empreendedora, sempre contando 
com a ajuda e o empenho de todos.

Já passei por muitas funções no Lions. Em todas elas, procurei sempre 
oferecer o meu conhecimento e minha experiência Leonística, agregando 
outras experiências, como a jurídica e a de gestor, mas em todas elas, sempre 
priorizando o trabalho em equipe e, a ajuda e orientação recebidas dos nossos 
dirigentes maiores, nossas referências no Leonismo.

Vale ressaltar que os objetivos sempre foram conquistados, embora com 
muito sacrifício, empenho e dedicação, pois quanto maior a dificuldade maior 
o mérito em superá-la.

Neste ano Leonístico, à frente do DMLB, procuraremos destacar a força da 
liderança, o serviço e o trabalho em equipe, colocando sempre em destaque a 
força do NÓS, pois juntos, servimos mais.

Procederemos a necessária atualização de nossas normas, adequando-as 
ao Estatuto Padrão da Associação Internacional de Lions Clubes, ao Marco 
Regulatório das Sociedades Civis, à Lei de Registro Públicos, ao Código Civil e, 
principalmente à Constituição Federal.

O destaque mais significativo de nossa gestão, será constituído pelo esforço 
maior para fundar uma Escola de Leonismo no DMLB, em que o Seminário será 
um de seus componentes curriculares. Nesta Escola, pretendemos também, 
implantar programas de treinamentos para Leões, visando o aprimoramento 
contínuo de todos, em especial dos integrantes do nosso Distrito Múltiplo LB.

As metas acima já estarão sendo executadas desde o início de nossa gestão, 
quando da I Reunião e Instalação de Gabinete, com um Seminário inovador, 
constituído de focos diferentes e abrangentes, visando capacitar, não só os 
Vice-Governadores, mas, também, a todos nós, Leões, inclusive chegando aos 
Clubes, razão de ser do nosso Leonismo.  

O ponto de destaque de nossa gestão, será o esforço permanente para 
a proximidade entre os Clubes e o DMLB, apoiando-os diretamente ou por 
intermédio dos Governadores que integram o nosso Conselho, dando sempre 
enfoque à liderança, à extensão e ao serviço, sem deixar de lado o trabalho 
realizado pela LCIF e pelos Leos, pois este grupo é, sem dúvida, a base 
operacional do Lions no Brasil e no Mundo.

A participação e a ajuda de todos, será importante e indispensável para o 
cumprimento dos programas e metas estabelecidos para esta gestão, pois não 
detemos o conhecimento de tudo que precisamos para satisfazer as nossas 
necessidades, e, trabalhando sempre em equipe, chegaremos lá.

Entendo oportuna e atual, esta mensagem de Albert Einstein: “O mundo é 
um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas 
sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer”.

Mensagem do DMLB

30/06/2015 - 5.546
30/06/2016 - 5.573
30/06/2017 - 5.662
31/03/2018 - 5.409

Números do Quadro Social

2015 1º lugar - 425.094 exames
2016 1º lugar - 384.172 exames
2017 1º lugar - 320.068 exames

Participação no Mutirão Nacional 
dos Lions Clubes na Saúde

CL Adilson de Lizio
CaL Sueli
Presidente do Conselho de 
Governadores do Distrito Múltiplo 
LB 2018/2019

CaL Sônia Beatriz Fernandes
Secretária

CL Eustáquio Wagner da Silva
Tesoureiro

A FORÇA DO LEONISMO
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Distrito LB-1
CL Ulisses Duarte 
Cônjuge: Cal Sônia Maria Duarte
Lions Clube Campo Grande Sul
Natural de Paranavaí, Paraná, advo-
gado, com atuações em empresas 
privadas; Procurador tributário do 
MS(PGE/MS); Promotor de Justiça nas 
Comarcas de Pedro Gomes, Sidrolân-

dia, Amambaí e Campo Grande; Membro do Conselho Estadual de Entorpecen-
te do Mato Grosso do Sul; Professor de Direito Penal e Processo Penal da UCDB; 
Professor de Direito Agrário da UNIDERP /Anhanguera; Diretor Geral do Siste-
ma Penitenciário do Mato Grosso do Sul; Ouvidor Agrário do Tribunal de Justi-
ça de Mato Grosso do Sul; Ouvidor Geral do Município de Campo Grande MS; 
Assessor Especial do Gabinete do Prefeito de Campo Grande, atuando além do 
Gabinete, na Fundação de Cultura, Agetran e Secretaria de Assistência Social. 
Co-fundador das seguintes entidades: Lar do Menor de Amambaí, Asilo de Ve-
lhos de Amambaí, APAE Amambaí, Casa Lar Lions Sul de Campo Grande. Possui 
títulos de Cidadão Sul Mato-Grossense, Cidadão Campo Grandense, Medalha 
Tiradentes da Polícia Militar. Ingressou no Leonísmo em 1986, no Lions Clube 
Sidrolândia. Em 1987, transferiu-se para o Lions Clube Amambaí e em 1991, 
tornou-se Associado do Lions Clube de Campo Grande Sul, onde permanece 
como Associado ativo. Já ocupou diversos cargos no seu Clube e no Distrito. 
Metas: Capacitar secretários para utilizar MYLCI, promover Workshops de de-
senvolvimento de lideranças, aumentar  e conservar o quadro social, apoiar a 
LCIF, promover Campanhas de Plantio e doação de mudas de árvores, alivio 
à fome, acuidade visual, conscientização sobre diabetes e câncer pediátrico e 
participar do 9º Mutirão dos Lions Clubes na Saúde.
Lema:  A Força do Leonismo está na Ternura do Servir

Distrito LB-3
CaL Tânia Margaret O. Morais 
Cônjuge: CL Francisco Oliveira 
de Moura
LC Taguatinga Helen Keller
Pedagoga formada pela Univer-
sidade Católica de Brasília, possui 
Pós Graduações em Arte, Educação 
e Tecnologias Contemporâneas – 
UNB e Lato Sensu em Psicopedago-

gia  Clinica e Institucional- FACETED. É Professora aposentada pela Secretaria 
de Educação do Distrito Federal. Filiou-se ao Lions Clube Taguatinga Helen Kel-
ler em abril de 2005, ocupando diversos cargos no Clube. Ocupou no Distrito 
diversos cargos de liderança, possuindo premiações como reconhecimento de 
seu trabalho. Teve participação em todos os Seminários e Treinamentos para a 
Governadoria, oferecidos pelo Distrito.
Metas: Promover o treinamento de dirigentes, em pelo menos 80% dos clubes 
do Distrito, convidar para causar impacto - aumento de 270 associados, incluin-
do os transferidos e reinscritos, fundar 1 clube por trimestre, a partir do 2º, com 
25 associados cada, incentivar todos os Clubes para a realização de Campanhas 
de Orientação e Prevenção do Diabetes, realizar consórcio para aumentar, no 
mínimo, 10 Companheiros de Melvin Jones, no Distrito.
Lema: Unidos para Melhor Servir   

Distrito LB-4
CL Ely Rodrigues 
Cônjuge: CaL Roselaine Maria A. 
Rodrigues
Lions Clube Colíder
Nascido em Dr. Camargo, Paraná, trans-
feriu-se para Mato Grosso em janeiro de 
1993. É Contador, Pós Graduado em Perí-
cia Contábil, Auditoria Contábil e MBE em 
Planejamento Tributário. Proprietário da 

empresa Alvorada Contabilidade desde março de 1.991 e sócio da Rádio Líder 
FM, desde 1.998.
Ingressou no Leonismo em junho de 1993, onde ocupou diversos cargos da 
Diretoria, sendo Presidente nas gestões 96/97, 99/00 e 2009/2010. É Compa-
nheiro de Melvin Jones desde 2008. Ocupou vários cargos do Gabinete Distrital 
do extinto L-19 e L-33, dentre os quais foi Presidente de Divisão e de Região. 
No Distrito LB-4, ocupou diversos cargos de Assessoria, destacando-se como 
Assessor Contábil e Auditor Distrital, Presidente de Divisão e Região, segun-
do e primeiro Vice-Governador e Governador AL 2018/2019. Desempenhou 
outras atividades Leonísticas, tais como: Leão Orientador do Lions Clube de 
Nova Guarita, é Treinador de Líderes, ministrou inúmeras palestras técnicas e 
Leonísticas.
Metas: Capacitar os dirigentes de Clubes e do Distrito, realizar quatro Semi-
nários de Liderança para Leões Emergentes durante ao AL 2018/19, apoiar a 
LCIF, fundar dois Lions Clubes, aumentar o quadro social em no mínimo, 190 
associados.
Lema: Amar para Servir 

Distrito LB-2
Alberto Carlos Rodrigues 
Cavalcante 
Cônjuge: CaL Márcia Alves de 
C. Cavalcante
Lions Clube Palmas, Tocantins
Graduado em Ciências Contábeis e 
Direito, possui diversas pós-gradu-
ações e frequentou diversos cursos 

de aperfeiçoamento e atualização profissional. Nomeado Delegado de Polí-
cia em maio de 1990, atuando em diversas cidades do Tocantins. Com vasta 
experiência como Professor de Direito Penal, Processo Penal, Direito Consti-
tucional, Administrativo e diversas outras disciplinas. Também atuou como 
instrutor do Curso de Formação de Delegado de Polícia, Peritos Criminais, 
Agentes de Polícia, Escrivães de Polícia, Agentes Penitenciários e nos Cursos 
de Atualização e Aperfeiçoamento Profissional da Polícia Civil. Está aposen-
tado no cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Tocantins. Ingres-
sou no Lions Clube de Porto Nacional em 03 de julho de 1992, onde atuou 
como Presidente. Posteriormente, associou-se ao Lions Clube de Palmas no 
AL 1997/98, onde também exerceu cargos na Diretoria, inclusive de Presi-
dente do Clube. Em âmbito Distrital, ocupou diversos postos de liderança. 
Metas: Treinamento de Leão Orientador Certificado, Líderes de Clube, 
Presidente, Secretário Tesoureiro, fundação de dois Lions Clubes, três Leos 
Clubes e seis Núcleos, incentivar mulheres a associarem-se no Leonismo; 
aumentar e manter o quadro de associados, incentivar os CCLL a fazerem 
doações voluntárias para LCIF, e ter mais 12 companheiros de Melvin Jones 
até o dia 30/06/19.
Lema: Rejuvenescer o Leonismo       

Governadores DMLB 2018/2019
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de pipas para crianças da comunidade. Doou 
leite, produtos de higiene e de limpeza, para 
o Lar Santa Filomena.  Promoveu a noite do 
Camarão na Moranga, lançou Campanha de 
combate às Drogas e fundou o Leo Clube Presi-
dente Prudente, com 26 novos Leos. 

LC Presidente Prudente Centenário, SP, 
Doou leite para instituições da cidade. Partici-
pou da I RCD, realizou plantio Bosque do Leão, 
Campanha de conscientização sobre Drogas, 
Diabetes e Câncer Pediátrico. Inicio obras Casa 
do leão. 

LC Presidente Venceslau Visão, SP, realizou 
bazar dos panos de prato, doou leite, alimentos 
e kits de higiene para entidades do município. 

LC Presidente Wenceslau, SP, fez doação de 
produtos de higiene e leite ao Lar Vicentino. 

LC Primavera Rosana, SP,  juntamente com os 
LEO’s, cumpriu a primeira meta da Governado-
ria, doando leite para entidades assistenciais. 
Realizou a posse de novos CLEOS. Mantém um 
sopão comunitário para 56 pessoas. 

LC Regente Feijó, SP, realizou um Galeto be-
neficente. Doou leite para entidades do mu-
nicípio e famílias carentes. Transformou uma 
geladeira em biblioteca pública, na praça da 
cidade, onde é guardado e disponibilizado, li-
vros e revistas para a comunidade. 

LC Rio Verde de Mato Grosso do Sul, MS, rea-
liza doações para entidades e pessoas carentes 
da comunidade. Recebeu o Governador Ulisses 
e sua CaL Sônia, em visita oficial. 

LC São Gabriel d’Oeste, MS, recebeu o DG CL 
Ulisses e CaL Sônia em visita oficial. Fez uma 
Campanha de doação de sangue e cadastro 
de doadores de medula óssea. Realizou a festa 
do Chopp e mantém o Banco de Cadeiras de 
Rodas e Escola de Alfabetização para adultos. 
Realiza também, doação de enxovais para re-
cém nascidos. 

LC Sidrolândia, MS, realizou a 9ª Feijoada em 
prol do Hospital Dona Elimiria Silvério Barbosa, 
parceiro da Santa Casa, e, realiza doações para 
entidades do Município. 

LEO CLUBE Teodoro Sampaio, SP, realizou 
visita e uma tarde de confraternização, no Lar 
dos Idosos e Dia dos Pais Solidário.

LC Araguaína Tocantins, TO, distribuiu cestas 
básicas e produtos de higiene pessoal a popu-
lação carente, e, doou cadeira de rodas. 
LC Goiânia Marista, GO, proporcionou gratui-
tamente 49 consultas oftalmológicas por meio 

Distrito LB-1

Distrito LB-2

O que vai pelo DMLB

LC Ipaussu, SP, realizou distribuição de de leite 
arrecadados em Campanha, no mês de Julho. 
As entidades beneficiadas foram a APAE, Rede 
de Combate ao Câncer de Ipaussu, Santa Casa 
de Misericórdia, São Vicente de Paula e Kairós, 
entidade esta, que cuida de pessoas em reabili-
tação, devido ao uso de entorpecentes. 

LC Águas de Santa Bárbara, SP, fez grande 
doação de leite, para o Lar dos Idosos. 

LC Aquidauana, MS, fez doação leite e fraldas 
geriátricas para o Lar dos idosos São Francisco, 
onde também doa mensalmente lanches para 
os internos. Mantém uma escola de futebol 
para 60 meninos da comunidade.

LC Bela Vista Bi-Nacional, MS, realizou uma 
feijoada beneficente e, divulgou a Campanha 
sobre o combate ao Diabetes, Drogas e Câncer 
Pediátrico. 

LC Campo Grande, MS, fez a doação de leite, 
realizou um churrasco beneficente e, também, 
fez doação de materiais pedagógicos e kits de 
higiene a população carente. 

LC Campo Grande Cidade Morena, MS, man-
tém o Banco de Doação de armações de óculos 
e, doou para Sirpha. 

LC Campo Grande Sul, MS, doou fraldas e lei-
te para o Asilo São João Bosco, fez a entrega 
de cestas básicas para as famílias necessitadas, 
além da doação de armações de óculos e kits 
de higiene pessoal, entregou também, uma 
máquina de costura para o Projeto Costurinha. 

LC Cerqueira Cesar, SP, realizou uma costela 
no chão beneficente, oferecendo assim, lanche 
no Lar dos Idosos. Realizou a doação de leite,  
alimentos e de produtos de higiene pessoal 
para as entidades do município. 

LC Coronel Sapucaia, MS, promoveu a festa 
da linguiça em prol da Paróquia, participou do 
leilão em prol do Hospital de Câncer de Barre-
tos, e, também, doou alimentos para a comu-
nidade carente. 

LC Corumbá, MS, realiza mensalmente um al-
moço e doação de material de higiene e fraldas 
geriátricas, para os internos do Lar dos Idosos. 
Faz também, doação de alimentos para os exi-
lados Haitianos. 

LC Corumbá Alvorada, MS, ofereceu um lan-
che em comemoração ao Dia dos Pais e, na 
oportunidade, doou cestas básicas para pa-
cientes renais crônico, fez uma doação de leite 
para comunidade carente. 

LC Corumbá Pantanal, MS, doou alimentos 
diversos, para a população carentes. 

LC Coxim, MS, realizou um bingo beneficente, 
participando das Campanhas de divulgação 
sobre o combate a Diabetes, Drogas e Câncer 
Pediátrico. Fez também, uma doação de pro-
dutos de higiene pessoal.  

LC Deodápolis, MS, realizou um churrasco 
beneficente para manutenção do Banco de 
Cadeira de Rodas e, é mantenedora deste Ban-
co. Participou das Campanhas de divulgação 
sobre o combate ao Diabetes, Drogas e Câncer 
Pediátrico. 

LC Dourados, MS, realizou Campanha da pi-
zza e macarronada beneficente. Fez doação 
de alimentos diversos para o Lar dos Idosos, e, 
doou 108 litros de leite. 

LC Estância Turística de Presidente Epitácio, 
SP, realizou um jantar solidário de arrecadação, 
em prol das entidades do município. Fez uma 
doação de leite e de kits de higiene pessoal. 

LC Glória de Dourados, MS, realizou uma 
Campanha de arrecadação de fundos para o 
Hospital Maternidade, e também fez doação 
de leite. 

LC Jardim, MS, recebeu visita do DG Ulisses e 
CaL Sônia, onde foi dado a posse para novos 
associados. 

LC Ladário, MS, doou enxovais para os recém-
-nascidos de famílias carentes. Mantém uma 
Escola de Música e o Clube de Mães, com aulas 
de artesanato para geração de renda, de pes-
soas mais necessitadas, e, realizou também, 
uma feijoada beneficente. 

LC Miranda, MS, realizou feijoada beneficen-
te, fez uma doação financeira para APAE, en-
tregou dois ares condicionados Split para o 
Hospital Municipal Renato Albuquerque Filho. 

LC Naviraí, MS, realizou leilão beneficente, 
doou leite para o Lar dos Idosos, além de kits 
de higiene pessoal. Fez também Campanha 
divulgando o prevenção e combate ao Câncer 
Pediátrico e Diabetes, através da distribuição 
de 5 mil panfletos. Realiza Campanha de ca-
dastro de doadores de medula óssea. 

LC Paraguaçu Paulista, SP, realizou o Almoço 
Mineiro, com doação de parte da renda para 
compra de cobertores da Campanha do agasa-
lho, doou leite para APAE, e, mantem o projeto 
“Adote uma Praça”. 

LC Ponta Porã, MS, realizou um churrasco be-
neficente, e, doou leite e kits de higiene. Fez 
plantio de árvores. 

LC Presidente Prudente, SP, realizou oficina 
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LC de Pontes e Lacerda, MT, no mês de junho, 
fez doação de óculos, promoveu o Bazar da 
Pechincha para angariar fundos, e, distribuiu 
cestas básicas. Nas segundas e quartas-feiras, 
acontecem na sede do Clube, a execução do 
projeto de Capoeira aberto a comunidade, 
com o CL Audinei. São três horas de aula, tota-
lizando seis horas semanais, um total de vinte 
e sete horas mensais.

LC Campo Novo do Parecis, MT, realizou em 
parceria com o Centro Hospitalar Parecis, uma 
Feijoada e um Costelão, sendo toda a renda re-
vertida a este Centro Hospitalar. 

LC Tangará da Serra, MT, a equipe da Comis-
são de Meio Ambiente do Clube, deu sequên-
cia ao Projeto Caminhos, e no dia 27 de julho, 
semeou 400 mudas de árvores, das espécies de 
Ipês amarelos, brancos e roxos, para plantio em 
novembro deste ano. 

LC Sapezal, MT, entregou 13 óculos para crian-
ças que haviam feito anteriormente, consultas 
oftalmológicas e, constatadas com algum pro-
blema na visão. 

LC Cuiabá Boa Esperança, MT, o Projeto Lei-
tura Solidária do Clube, é uma Campanha que 
tem por objetivo promover o livro e a leitura, 
com uma proposta destinada a beneficiar 
todas as pessoas. Este Projeto, pode agregar 
parcerias dos demais Clubes do Distrito for-
mando uma corrente da Leitura solidária. O 
sistema de arrecadação e distribuição fica sob 
a coordenação de um Companheiro do Clube. 
Será solicitado a todos, que façam doações 
de livros usados, romances ou livros didáti-
cos. Eles serão catalogados pela coordenação 
do Projeto, e receberão um carimbo para sua 
identificação por todos os Companheiros do 
Lions. Após catalogados e carimbados, os li-
vros serão colocados em repartições públicas, 
bancos, shoppingt center, supermercados, per-
mitindo assim, que alguém o encontre e possa 
lê-lo. Todos os Companheiros devem participar 
desta Campanha no sentido de fomentar o es-
timulo a leitura e a educação. Durante a exe-
cução da Campanha, serão feitas as correções 
que se fizerem necessárias. Para contato com 
a Coordenação do Projeto, enviar e-mail para: 
lionsleiturasolidaria@hotmail.com. Assinam 
o projeto as Cals Terezinha Schommer e Tânia 
Suely Viana Fraiberg.
 

dos médicos, Dr. Ítalo Batista Mota e Sílvia Mar-
tins. 
LC Pires do Rio, GO, realizou aferições de pres-
são em feira livre, atendendo 604 pessoas. 

LC Goiânia Bandeirantes Benincá, GO, reali-
zou doação de alimentos para a comunidade 
carente.  

LC Mineiros, GO, fez doação de carne bovina 
para o Abrigo de Idosos Bom Pastor, APAE e lar 
transitório. 

LC Palmas, TO, realizou feijoada beneficente, 
para angariar recursos para suas ações sociais. 
   
LC Crixás João Xavier, GO, fez doação de qua-
tro moradias para idosos carentes. 

LC Jaraguá, GO, realizou empréstimos de ca-
deiras de rodas, e outros aparelhos ortopédi-
cos. 

LC Ouvidor, GO, mantém o Banco de Instru-
mentos de Reabilitação, que faz empréstimos 
de cadeiras de rodas, pares de muletas e outros 
aparelhos ortopédicos. 

LC Ceres, GO, recebeu o ônibus da Fundação 
Banco de olhos, ocasião em que foram reali-
zadas 200 consultas oftalmológicas gratuitas, 
testes de glicemia, assessoria jurídica, presta-
ção de esclarecimentos e informativos da Cai-
xa Econômica Federal. No local teve também, 
um playground para as crianças. O evento teve 
encerramento, com um almoço oferecido a to-
dos. 

LC de Goiânia Sul, realizou a formatura da 
turma de Técnico em Enfermagem, Nutrição e 
Dietética, do Centro de Formação profissional 
Zilma Carneiro da Silva. Formaram 4 turmas 
com 60 alunos total. O CC Georjos Arbache/Cal 
Leila, do Distrito Múltiplo LC 2018/19, esteve 
presente no evento.

LC Frutal Luiz Alberto do Carmo, MG, reali-
zou doação de material de limpeza e higiene 
pessoal ao Cemei - Centro Municipal de Edu-
cação Infantil Antônio Gomes Pinheiro. Pro-
moveu entre os meses de março a julho, a 8ª 
Edição da Campanha da Visão. A entrega dos 
óculos aconteceu na tarde do dia 12 de julho, 
na Escola Municipal Cândido Arantes do Nas-
cimento. Durante a triagem feita, foram avalia-
dos cerca de 280 alunos, e encaminhados para 
a consulta, 61 crianças com idade entre 4 e 12 
anos. Após a consulta, foi confirmada a neces-
sidade da doação de 25 óculos, sendo doados 
aos alunos sem nenhum custo. A Campanha 
conta com a parceria da Prefeitura Municipal 
Frutal e da Óptica Visual. O Clube fez a entre-
ga de leites, bolachas e casacos infantis novos 

para a Casa Acolhedora Vovô Antônio, na tarde 
do dia 14 de julho, na cidade de Barretos, São 
Paulo.

LC Ituiutaba Cônego Ângelo, MG, desenvolve 
o Projeto PAS, que visa o atendimento de enti-
dades assistenciais da cidade, por meio de re-
cursos arrecadados junto a empresários locais 
e outros doadores. Os Associados do Clube, 
visitam semanalmente as entidades assistidas, 
fazendo um levantamento das necessidades, 
realizando assim, as compras e a distribuição 
dos produtos. O Clube realiza, em parceria com 
o Leo Clube, Campanha de conscientização so-
bre a preservação do meio ambiente. 

A I RCCD do Distrito LB-3 ocorreu na cidade 
Taguatinga, DF, na sede do Lions Clube de 
Brasília Taguatinga, nos dias 27 e 28 de Julho, 
teve como Clubes Anfitriões, os Lions Clubes 
Taguatinga Helen Keller, Brasília Taguatinga, 
Taguatinga Independência e Taguatinga Liber-
dade.  A Escola de Dirigentes para Secretários 
e Tesoureiros, teve a direção da Secretária do 
Distrito, Cláudia Ulhôa e  do Tesoureiro do Dis-
trito, Newton Spindola. A DG Tânia Margaret 
Oliveira Morais, recebeu o Pin Ouro Diamante, 
premiação do Centenário por ser madrinha 
de associado, que permanece no Lions por 
três anos.  A contadora de história, Professora 
Nyedja Gennari, contou de forma lúdica a his-
tória do Lions, incluindo o redistritamento com 
a história do Distrito LB 3. 

LC Uberlândia Cruzeiro do Sul, MG, realizou 
pela Fundação do Lions Clube de Uberlândia 
Cruzeiro do Sul, juntamente com a Prefeitura, 
10 cirurgias de cataratas para a população ca-
rente da cidade, graças a boa vontade das pes-
soas envolvidas. 

LC Uberaba Nair da Silva Oliveira, MG, na ce-
rimônia de posse da nova Diretoria, foi solicita-
do a doação de um litro de óleo. Foram arreca-
dados e doados 100 litros de óleo ao Hospital 
da Criança, onde as crianças da cidade e região 
recebem atendimento médico. 

LC Uberaba, MG, colaborou financeiramente 
com uma Instituição, que atende crianças e 
adultos com câncer.

LC Sorriso, MT, proporciona aula de judô para 
crianças carentes, realizadas na sede do Clube, 
em parceria com a Secretaria Municipal de Es-
portes. 

Distrito LB-3

Distrito LB-4

O que vai pelo DMLB
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30/06/2015 - 15.302
30/06/2016 - 15.437
30/06/2017 - 15.989
31/03/2018 - 15.238

Números do Quadro Social

2015 3º lugar - 83.935 exames
2016 3º lugar - 80.898 exames 
2017 2º lugar - 108.548 exames

Participação no Mutirão Nacional 
dos Lions Clubes na Saúde

CC Liza Ganem
Presidente do Conselho de Governadores 
do Distrito Múltiplo LD 2018/19

PCC Nilton Kinoshita
Secretário

PCC Jorge Lehmann
Tesoureiro

QUERIDA FAMÍLIA LIONS E LEOS DO DMLD

Paz e bem!
Estamos iniciando o Ano Leonístico 2018/2019.
Agradeço e parabenizo a todas as lideranças que conduziram o DMLD no AL 
2017/2018, pelos feitos realizados e desejo sucesso, aos que ora assumem.

Sou a CaL Liza Cristina Ganem Novaes, do LC Apucarana Vitória Régia, Apucarana, Paraná, 
Distrito LD-6 e estou na Presidência do Conselho de Governadores para o AL 2018/2019 .

Aproveito a ocasião para apresentar a proposta inicial de trabalho:
Visão: Ser o apoiador na aproximação dos Distritos afiliados e respectivos Clubes, para 
troca e transferências de tecnologias sociais e integração política no sul do Brasil;
Missão: Incentivar, coordenar e manter o Leonismo na área de abrangência do DMLD, 
buscando a integração e assegurando a legitimidade do processo de desenvolvimento, 
atuando nos Clubes e associados do Sul do Brasil;
Lema: Nós Servimos;
Slogan: COM todos e PARA todos - ênfase na Consciência Crítica, Diálogo e Amor;
Metas: Incrementar os processos de gestão nos distritos do DMLD. Melhorar a 
comunicação entre o DMLD, os Distritos e Clubes que o compõem, e os demais Distritos 
Múltiplos, inclusive incentivando a comunicação digital (MyLion, MYLCI, cursos no site, 
etc). Apoiar e buscar a implementação de parcerias, projetos de serviços e LCIF.

Objetivos: Perspectiva de Processos Internos
Capacitar os Dirigentes a alcançar as necessidades identificadas no exercício de cada 
uma das suas funções (meio e fim), para que possam:

a) Compreender as prerrogativas, responsabilidades e compromissos dos cargos 
que exercerão, desenvolvendo seus conhecimentos Leonísticos, habilidades 
administrativas e seus estilos de liderança, junto aos Vice Presidentes do Conselho;
b) Dirigir e participar das atividades do seu Distrito com entusiasmo, segurança e 
espírito de companheirismo, garantindo a divulgação e prática do código de ética e 
dos propósitos de Lions Clube;
c) Incentivar o intercâmbio de ideias e informações. Fomentar a criação de novas 
mentalidades, criando oportunidades ao surgimento de novas lideranças, novots 
projetos e parcerias, inclusive com os Leo Clubes;
d) Estimular a prática salutar do companheirismo;
e) Familiarizar-se com os Programas Permanentes da Associação Internacional de 
Lions Clubes, com ênfase no GAT;
f) Praticar eficazmente o processo sucessório em âmbito de Distritos e Clubes.

Perspectivas de Processos Externos
a) Apoiar e estimular os programas de LCI Adiante, e acompanhar seu impacto social/ 
resultados;
b) As quatro áreas de enfoque estratégico:

• Mudar a opinião pública, e aumentar o conhecimento sobre quem somos e o que 
fazemos,
• Melhorar o impacto e enfoque do serviço,
• Aumentar o valor da afiliação e buscar novos mercados,
• Buscar excelência em âmbito de Clube, distrito e organização;

c) Divulgar e estimular as diretrizes de trabalho de nossa IP Gudrun Yngvadóttir:
• Avançar com a afiliação, ao convidar novos Associados e manter os atuais engajados,
• Aumentar as oportunidades de desenvolvimento da liderança para todos os Leões, 
e garantir que as mulheres tenham a mesma representatividade,
• Promover o companheirismo dos Leões para aumentar a conservação, o crescimento 
e a satisfação dos Associados em geral,
• Compartilhar nossas histórias para mostrar às pessoas de nossas comunidades e ao 
mundo as coisas boas que os Leões realizam e proporcionam.

“É FUNDAMENTAL DIMINUIR A DISTÂNCIA ENTRE O QUE SE DIZ E O QUE SE FAZ, 
ATÉ QUE, NUM DADO MOMENTO, A TUA FALA SEJA A TUA PRÁTICA.” (Paulo Freire)

As mudanças acontecem num ritmo frenético, rápidas e frequentes .
Há cem anos, iniciamos nosso movimento numa situação onde as pessoas eram 
convidadas a fazer parte de ações, na maior parte da vezes, filantrópicas, para atender aos 
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Distrito LD-1
DG Luiz Fernando Torres 
Cardozo
Cônjuge: Cal Berenice M. 
Cardoso
Lions Clube Curitiba Jardim So-
cial, Paraná
Natural de Curitiba, Paraná, 

formado em Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. Possui Mestrado 
em Administração y Gestión Financeira pela Universidade de Estremadura 
(UEX) Espanha, em colaboração com o Instituto Paulista de Ciências da Ad-
ministração (IPCA). Tem uma extensa folha de trabalho, prestados ao servi-
ço público. Membro da Academia Paranaense de Ciências Contábeis, onde 
exerceu diversos cargos, inclusive como Presidente, no período 2008/2009. 
Atualmente, é Tesoureiro Adjunto. É Sócio Fundador do Lions Clube Curitiba 
Jardim Social, onde ocupou quase todos os cargos na Diretoria, foi Membro 
da Comissão de Finanças e Auditoria do Distrito por vários anos Leonísticos, 
além de, Tesoureiro Distrital, Tesoureiro do Distrito Múltiplo LD AL 2015/2016 
e Membro do Conselho Fiscal do Distrito Múltiplo no AL 2017/18. É Compa-
nheiro de Melvin Jones. 
Metas: Fundar dois Leos Clubes e quatro Lions Clubes, terminar o ano Le-
onístico com um saldo positivo de pelo menos 80 associados, desenvolver 
atividades de apoio à LCIF e plantar 2.500 árvores neste ano Leonístico.
Lema: Nós servimos com visão para o futuro.

Distrito LD-3
DG Ilse Teresinha Boelhouwer
Cônjuge: PDG Valtair Mada-
lena
Lions Clube Porto Alegre Carlos 
Gomes, RS
Nasceu em Porto Alegre.  É forma-
da em Letras, com especialização 

em Literatura Infanto Juvenil. Funcionária pública municipal, aposentada, da 
Câmara Municipal de Porto Alegre. Mestre em Reiki e terapias alternativas, 
possui cursos de Feng Shui; dirigente da Seicho-No-Iê do Brasil e possui cursos 
de Preparação ao Voluntariado pelo SENAC, e Parceiros Voluntários. O casal é 
Companheiro de Melvin Jones Progressivo.
No Clube, foi Presidente do Clube 100%, Vice-Presidente, Secretária, Diretora 
de Associados e eleita Melhor Companheira. No Distrito, foi Conselheira Divi-
sional de Associados, Presidente de Divisão, Presidente de Região, Secretária 
Adjunta do Distrito LD-3, 2ª Vice-Governadora e 1ª Vice-Governadora. Exerceu 
com excelência Assessorias, no Distrito e no DMLD: Assessoria de Instruções 

Distrito LD-4
DG Ingo Veit 
Cônjuge: Heloisa Cereser Veit
Lions Clube Três de Maio, RS
Diplomado em Engenharia Mecânica e Administração 
pela UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. Atualmente, atua como empresário. Leão desde 
1995 do Lions Clube Três de Maio, onde ocupou qua-

se todos os cargos da Diretoria. Desempenhou funções de Liderança e Assessoria no Distrito. 
Participou de inúmeros eventos de treinamentos, como Seminários e Instituto de Lideranças, 
no Distrito e Distrito Múltiplo. É Companheiro 100% e Companheiro de Melvin Jones, ambos os 
títulos foram concedidos pelo Lions Clube Três de Maio.
Metas: Aumentar o quadro Associativo, principalmente buscar a paridade entre homens, 
mulheres e ingresso de Ex-Leos nos Clubes, contribuir com a Fundação LCIF através de títulos 
Companheiro de Melvin Jones, implantar o Banco Ortopédico, realizar a Campanha da Visão, 
durante todo o ano Leonístico e promover em todos os Clubes, a realização de projetos de cons-
cientização e Prevenção ao Diabetes.
Lema: Nós servimos.

Distrito LD-2
DG Antoniete da Graça de Lima Frólio
Cônjuge: Luiz Antônio Frólio
Lions Clube Venâncio Aires Melvin Jones, Rio Grande 
do Sul. Ingressou no movimento como LIONESS. Em 
28 de abril de 1997, foi Associada Fundadora do Lions 
Clube Venâncio Aires Melvin Jones. Ocupou vários car-
gos dentro do Clube. Em âmbito Distrital, foi Presiden-
te de Região e Divisão, Secretária Executiva do Distrito 
LD-2, além de várias Assessorias. É Companheira de 

Melvin Jones.
Metas: Desenvolver atividades nas cinco áreas de Serviço Global, atingir 51% de afiliação 
feminina até o final do AL, apoiar mais à LCIF, trabalhar fortemente o Desenvolvimento de 
Lideranças e incentivar a integração LEO e LIONS.
Lema: Nós servimos.

Governadores DMLD 2018/2019

menos favorecidos. Era uma relação sujeito – 
objeto que, em alguns Clubes/Distritos ainda 
perduram. 
Poucos se atentam que a nossa causa é 
humanitária, e que somos capazes de 
trabalhar de modo a realizar transformações 
nas comunidades onde estamos inseridos. 
Nossa preocupação deve ser em estabelecer 
uma reflexão critica sobre a realidade, 
permitindo a inserção de todos como 
protagonistas de suas vidas.
Assim, convido a todos para uma reflexão 
sobre o Lions, para uma releitura sobre seu 

papel social, sobre seus programas, suas ações, seus beneficiários e a comunidade em que está 
inserido. 
Precisamos reformular nossa atuação pela compreensão da necessidade de inovação, de 
criatividade, e de reinvenção de nosso pensamento, com uma análise crítica da nossa realidade 
social e de nossa história. 
Urge que façamos parcerias, e que os nossos beneficiários compreendam a nossa missão, sendo 
assim, solidários aos nossos propósitos.
Acreditamos na priorização do SER, no envolvimento de voluntários assistidos pela emancipação 
cidadã e que, num breve futuro, a nossa fala seja a nossa prática.
Desejo que tenhamos um ano de enriquecimento pessoal e Leonístico, de sucesso e grandes 
realizações.
Fraterno e solidário abraço, na certeza de que Nós Servimos Com Todos e Para Todos, e que 
possamos ir “Além do Horizonte”.

Leonísticas, Assessoria de Liderança GLT e Assessoria da Mulher, tendo coordenado diversos 
Seminários da Mulher.
Metas: Ingresso de 180 novos Associados, fundação de um Lions Clube, um Núcleo e reestru-
turação do Distrito Leo LD-3, retenção de Associados, ingresso de mulheres superando os 50% 
de Companheiras no Distrito LD-3. Incentivar, motivar e realizar Campanhas e atividades de 
serviços, no atendimento à Visão, Câncer Pediátrico, Prevenção de Diabetes, Alívio a fome, Meio 
Ambiente, auxílio a idosos e crianças, e, incentivo a doações para LCIF.
Lema: Nós servimos.
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Distrito LD-6
DG Jacira Martins
Lions Clube Maringá Cidade Canção, PR
Solteira, natural de Itápolis, São Paulo. Ba-
charel em Direito pela Universidade Esta-
dual de Maringá, Paraná. Possui Certifica-
do de Habilitação da Ordem dos Músicos do 
Brasil - Rio de Janeiro, é professora de Mú-
sica no Instituto Estadual de Educação de 

Maringá e no Conservatório Musical Thomé de Souza de Maringá. Servi-
dora Pública na área jurídica, em diversas Prefeituras do Estado do Paraná. 
Exerceu o mandato de Vereadora pela Cidade de Maringá, de 1989 a 1992. 
É Companheira Leão desde 2008/09, exercendo a Presidência do Clube por 
três anos consecutivos. Desempenhou funções de liderança no Distrito, re-
cebendo o título de Companheira de Melvin Jones no AL 2012/13.
Metas: Enfoque no combate à fome, desenvolver Campanhas em prol da 
Visão, Meio ambiente, doação de órgãos e Cartaz da Paz. Conscientização 
sobre Câncer Pediátrico, Diabetes e prestar amparo ao idoso.
Lema: Nós servimos com harmonia e ação.

Distrito LD-8
DG Ivo Antonio Giacometti
Cônjuge: CaL Vânia Croda Giacometti
Lions Clube Campo Erê, Santa Catarina
Nasceu em Campos Novos, Santa Catari-
na. Graduado em Ciências Contábeis pela 
Unitins, realizou pós graduação em Ges-
tão Pública pela FURB. Em 1º de março de 
1983, foi nomeado para o cargo de Con-
tador da Prefeitura Municipal de Cam-

po Erê, e, desde então, exerce suas atividades no Poder Público daquele 
Município. Tesoureiro da APAE de Campo Erê, por cinco anos consecutivos, 
quando da construção de sua sede própria. O casal apresenta uma longa 
história daentro do movimento Leonístico, sempre engajados nas causas 
sociais, desempenhadas por este Clube de serviços. Em outubro de 1993, 
tomou posse como Companheiro Leão no Lions Clube de Campo Erê. São 
mais de 26 anos de uma verdadeira história de abnegação, para com o 
movimento Leonístico. Exerceu diversos cargos no Clube e no Distrito.
Metas: Promover Campanha sobre autismo, doação de órgãos, de san-
gue, de cabelo e medula. Valorizar e promover a marca Lions, Leo e Uni-
dade Familiar do Leãozinho, e, promover também os Leãos que fazem a 
diferença. Realizar Campanha de saúde.
Lema: Juntos, nós servimos.Distrito LD-9

DG Juraci Aparecida Lamin
Lions Clube Lages Copacabana, 
Santa Catarina
Divorciada. Licenciada em Educação 
Física no ano de 2004, pela UNIPLAC, é 
pós graduada - Lato Sensu, em Prática 
Escolar na Visão Psicopedagógica pela 
FACFEST. Professora Licenciada em Edu-

cação Física, desempenhou as funções de Secretária da Escola de Edu-
cação Básica Vidal Ramos, por um período de dois anos. Diretora da 
Escola de Educação Básica Ilza Amaral de Oliveira, de 2003 até 2015. 
Atualmente, exerce o cargo de Diretora de Turismo da Secretaria de 
Turismo, da Prefeitura Municipal de Lages. Ingressou no Lions Clube 

Distrito LD-7
DG Ilceu Adir Ferraz
Cônjuge: DM Maria Ber-
nardete
Clube Espumoso, Rio Grande 
do Sul
Nasceu na cidade de Cris-
siumal, Rio Grande do Sul, é 
Servidor de Justiça aposen-
tado.  Formado em Técnico 

Contábil, ingressou no Lions Clube de Espumoso em março de 2000, 
onde exerceu os cargos de Secretário, Diretor Social, Diretor de Con-
venções, Presidente, dentre outros, durante dezoito anos em que faz 
parte do Clube. 
Em nível Distrital, foi Presidente de Região, Assessor Distrital Alerta 
Lions e Solidariedade. Segundo Vice-Governador 2016/17 e Primeiro 
Vice-Governador 2017/18. 
Lema: Juntos, nós servimos.

Governadores DMLD 2018/2019

Distrito LD-5
DG Valdir Reis
Cônjuge: Cal Maria Cecília
Lions Clube Blumenau Doutor 
Blumenau, SC. Nascido em 
Blumenau, Santa Catarina, é ba-
charel em Ciências Econômicas 
e Administração, pós graduado 

em Gestão de Negócios e possui mestrado em Gestão Moderna de Negó-
cios. Conta com uma vasta experiência profissional, em cargos de chefia 
nas áreas pública e privada, no segmento industrial, e, também no Magis-
tério. Publicou os seguintes trabalhos: Empreendedorismo – Construindo 
Empresas Vencedoras, pela Acadêmica Publicações Ltda, Blumenau, Santa 
Catarina, 2001 e Dissertação do Mestrado - Satisfação dos Consumidores 
em Postos de Combustíveis da Cidade de Blumenau - FURB 2003. Sócio 
Fundador do Lions Clube Blumenau Doutor Blumenau, em 1979. Exerceu 
o cargo de Presidente de Divisão, em âmbito Distrital. 
Metas: Treinamento de, no mínimo, 50% da Liderança Leonistica neste 
Ano Leonistico, fundar dois Lions Clubes e dois Leos Clubes. Promover o 
Simpósio da Mulher e doar 32 mil dólares à LCIF.
Lema: Juntos, nós servimos.

de Lages Copacabana, em 18 de abril de 2009. Participou dos Institutos 
de Lideranças em Penha, Santa Catarina, em Abril de 2010 e, Avançado de 
Liderança Leonística para Leões da América, na Cidade do México, México, 
em Outubro de 2014.
Metas: Concluir o Hospital de Olhos, promover um aumento de 160 As-
sociados, incluindo associados transferidos e reinscritos. Fundação de um 
Lions Clube, com um mínimo de 20 Associados, até 30 de junho de 2019. 
Atingir um percentual de 50% de mulheres Associadas no Distrito, e tra-
balhar para que as baixas de Associados do Distrito, não excedam a 150 
associados.
Lema: Juntos, nós servimos.
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Jornalista Fernando Albrecht, colunista do 
Jornal do Comércio, onde falou sobre as ati-
vidades do Lions, as metas da Governadoria 
e da Presidente Gudrun. A reportagem foi 
publicada no Jornal do Comércio, do dia 13 
de julho, divulgando a marca Lions.

LC Canoas Santa Rita, RS,  realiza Campa-
nha permanente de doação de enxovais 
para bebês de mães carentes, no Hospital 
Universitário de Canoas. O trabalho de tricô 
é feito por voluntárias, que se reúnem sema-
nalmente, para produção das peças.

LC Bagé Dom Diogo, RS, inaugurou o Es-
paço de Memória e Biblioteca na escola 
Fundação Bidart. O Clube participou da revi-
talização do espaço e, doou através de seus 
Associados, 140 volumes de livros para com-
por o acervo do local.

LC São Pedro do Sul, RS, realiza o Projeto 
Quadradinhos de Amor, onde  quinzenal-
mente, Companheiras, Domadoras e pesso-
as da comunidade,  comparecem à sede do 
Clube, para confeccionar quadradinhos em 
tricô e crochê. Na última reunião, as partici-
pantes do Projeto começaram a unir os qua-
dradinhos para a confecção de um cobertor, 
que será doado à família carente.  O maior 
objetivo do Projeto, é ajudar pessoas em 
depressão,  fazendo com que saiam de casa, 
sintam-se úteis e acolhidas. 

LC São Francisco de Assis, RS, realizou tes-
tes de acuidade visual na escola Municipal 
Wilson Azambuja Vieira, nos turno da ma-
nhã e tarde, com crianças da pré-escola até 
a 2ª série. 

LC de Dom Pedrito, RS, recebeu a visita do 
Governador Ingo Veit, CaL Heloísa Veite e, 
o Tesoureiro Distrital CL José Orlando Ko-
chhann, no dia 30 de julho, onde foi reali-
zado visitas a obras feitas pelo Clube, como 
ASPEDEF e EMEI Beto Severo. Na sequência, 
o Governador deu entrevista na Rádio Su-
lina. Logo após, fez uma reunião adminis-
trativa com a atual Diretoria, que foi muito 
proveitosa e esclarecedora. 

LC Santa Maria Medianeira, RS, fez entre-
ga na Maternidade da Casa de Saúde, de kits 
para bebês, contendo cueiros, cobertores, 
roupas e sabonetes para mães carentes com 
bebês recém nascidos. 

LCs Alegrete e Alegrete Ibirapuitã, RS, re-
cepcionaram o Casal Governador Ingo Veit/
CaL Heloísa Veit e PDG Luiz José Lena. Na 
ocasião, visitaram o Monumento do Lions 
Clube no Parque Dr. Lauro Dornelles, a APAE, 
Equoterapia, Asilo Sonho Real e Santa Casa 
de Caridade. A Assembleia Festiva, ocorreu 
no Restaurante Gardelon Presenças. 

Juvenil, no dia 21 de julho, em Sobradinho, 
com a presença da Governadora Antoniete 
da Graça de Lima Frólio, da Assessora de 
Acampamento e Intercâmbio Juvenil do 
DMLD Cleusa Bohn Specht, do CL Egídio, da 
Presidente do Lions Clube de Sobradinho 
Iara Rathke,  da Assessora de Acampamento 
e Intercâmbio Juvenil do Distrito LD-2 Mara 
Maciel, da Assessora de Acampamento e 
Intercâmbio Juvenil do Distrito LD-4 Vera 
Frantz, do Patrono do Acamp. CL MJ Vianei 
Lenz, autoridades civis, imprensa e Compa-
nheiros Leões e LEO.

LC Três Coroas, RS, realizou o tradicional 
“Meio-Frango do Dia do Trabalho”. Em sua 
31ª edição, foram vendidos 3.806 cartões, 
com lucro líquido de R$ 28.600,00. Do valor 
arrecadado, R$ 14.000,00, foi utilizado para 
a compra de Lavadora Ultrassônica, para o 
Hospital Dr. Oswaldo Diesel; R$ 6.000,00 fo-
ram doados para a APAE local e, o restante,  
reservado para o uso em Campanhas per-
manentes do Clube. 

A Governadora Ilse Boelhouwer/PDG Val-
tair, presidiu a Cerimônia de Fundação do 
LC Nova Santa Rita, com 25 Associados, em 
11 de agosto, no Município Nova Santa Rita. 
A Cerimônia, com mais de 120 participantes, 
teve também a presença de Dirigentes da 
Capital e Região Metropolitana, da Prefeita 
Municipal, do Sub-Comandante do 3º Bata-
lhão de Suprimentos do Exército, do Pároco, 
Empresários, representantes da Maçonaria, 
do Legislativo, do Comércio e da Comunida-
de em geral, além da participação do Coral 
LD-3. O LC Canoas Centro, foi o Clube Padri-
nho, e, o casal que assumiu a Presidência do 
LC Nova Santa Rita, foi o CL Henrique Laubi-
ne e CaL Solange. 

A Governadora Ilse Boelhouwer, acom-
panhada do Secretário do Distrito, PDG 
Valtair Madalena, do Tesoureiro Distrital CL 
Cilo Hummes e da CaL Áurea, fizeram duran-
te a semana, uma visita de cortesia ao Jornal 
do Comércio, em Porto Alegre. Ocasião esta, 
em que a Governadora foi entrevistada pelo 

LC Foz do Iguaçu Cataratas, PR, o Clube 
participou da Campanha de arrecadação de 
Agasalhos para distribuição nas comunida-
des carentes, de Foz do Iguaçu, em parceria 
com o Sest/Senat. 

LC Santo Antônio do Sudoeste, PR, reali-
zou no dia 19 de julho, na Praça Percy Schrei-
ner, testes rápidos para detectar Hepatite B e 
C, em parceria com a Secretaria Municipal de 
Saúde. Foram realizados 315 testes, durante 
todo o dia. 

LC União da Vitória, PR, fez doação de 
fraldas geriátricas para abrigos de idosos, e, 
para a Rede Feminina de Combate ao Cân-
cer. 

LC Curitiba Mercês, PR, desenvolve o Pro-
jeto Novas Bibliotecas, com o apoio de par-
ceiros, onde mais de 26 bibliotecas foram 
criadas ou tiveram seu acervo ampliado, 
nos últimos 4 anos. As bibliotecas entregues 
durante o AL 2018/2019, beneficiam seis co-
munidades, com diversas escolas, Associa-
ções, abrangendo mais de 26 mil pessoas.  
Se você tem livros e/ou gibis usados, con-
firme sua participação enviando mensagem 
para amasl@superviadigital.com.br. 

LC Ponta Grossa Pitangui, PR, dá continui-
dade ao Projeto “Leões do Tatame”, com trei-
namento duas vezes por semana, onde doze 
sócios, sendo um destes, professor de judô, 
realizam treinamentos para crianças caren-
tes que estudam em escolas públicas, além 
do acompanhamento escolar e familiar.

LC Novo Hamburgo Centro, RS, atua di-
retamente na comunidade, beneficiando 
diversas pessoas com doações de óculos, 
roupas e calçados. Promoveu também, um 
Bazar Solidário em prol da APAE e, realizou 
a entrega de enxovais de bebês, para mães 
carentes. LC Esteio Exposição, RS, patrocinou 
31 consultas oftalmológicas, para pessoas 
carentes. 

LC Gramado, RS, fez doação de agasalhos 
para famílias carentes. Realizou a Campanha 
da Visão nas Escolas do Município de Gra-
mado, além do teste da visão, em 44 alunos, 
sendo 4 estudantes da Escola Senador Sal-
gado Filho, que foram encaminhados para 
exames oftalmológicos. 

LC Santa Cruz do Sul Centro, RS, realizou 
entrega de óculos para crianças.  LC Esteio 
Industrial, RS, fez doações de alimentos, 
para diversas entidades assistenciais e pes-
soas carentes. 

LC Venâncio Aires Melvin Jones, RS, teve 
participação na abertura do Intercâmbio 

Distrito LD-1

Distrito LD-3

Distrito LD-4

Distrito LD-2
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LC Palhoça, SC, no dia 5 de setembro, o 
Clube, juntamente com o LC Santo Amaro 
da Imperatriz, receberam a visita da Go-
vernadora do Distrito CaL Juraci Lamin. Foi 
uma reunião descontraída, mas com o com-
promisso de fortalecimento do Movimento 
Leonístico, com ações nas áreas da saúde, 
meio-ambiente, educação e social. 

LC Urussanga, SC, no mês de agosto, foi 
feita doação de U$ 1.000 dólares, para aqui-
sição de uma Comenda Melvin Jones.

LC Sombrio Belas Furnas, SC, promoveu 
testes de acuidade visual na APAE de som-
brio, atendendo 39 alunos. 

LC Araranguá, SC, fez entrega de cestas bá-
sicas à famílias carentes previamente cadas-
tradas pelo Clube. 

LC São Joaquim, SC, em 24 de agosto, pro-
moveu reunião festiva com a presença da 
Governadora do Distrito CaL Juraci Lamin. 
Na ocasião, ela deu posse a novos Asso-
ciados, além da entrega da premiação aos 
vencedores da Campanha do Cartaz da Paz, 
quando se fizeram presentes, a maioria dos 
sócios, os alunos vencedores, a diretoria das 
escolas e representante do Secretário da 
Educação. 

LC São José Barreiros, SC, contribui com a 
Creche Monte Moriat, na compra de alimen-
tos. A creche, recém reformada, atende a 80 
crianças carentes na comunidade de Forqui-
lhas/SC. 

LC Araranguá Sul, SC, realiza entrega de 
alimentos para a Casa do Menor Madre Re-
gina, que atende crianças e adolescentes 
carentes. 

LC Criciúma, SC, realizou 02 cirurgias no dia 
21 de agosto, através do cirurgião plástico 
Luciano Schütz, que completou 40 cirur-
gias em crianças e adolescentes do Bairro 
da Juventude. O médico, juntamente com 
o apoio do Clube, Unimed Criciúma e grupo 
de anestesistas, possui o projeto “Beleza é 
ser Solidário”, que contempla meninos e me-
ninas carentes, que desejam realizar cirurgia 
de otoplastia, mais conhecida como corre-
ção de orelha de abano. Uma bela iniciativa, 
que já é aplicada no Bairro há três anos. O 
Clube faz doação de medicamentos.

fundos para a Liga Feminina de Combate ao 
Câncer e Pastoral da Criança. A renda líquida 
obtida, foi dividida entre as duas institui-
ções. 

LC Guaporé, RS, fez doação de material de 
construção, para o Abrigo das Meninas, que 
está construindo um pavilhão. 

LC Cacique Doble, RS, em parceria com a 
Associação dos Vereadores no Nordeste do 
Estado, foi realizado o pedágio em prol da 
APAE, juntamente com o Clube do Leãozi-
nho e entidades parceiras do município. 

LC Caxias do Sul Forqueta, RS, fez coleta e 
entrega de alimentos não perecíveis, produ-
tos de higiene e limpeza ao Lar São Francis-
co de Caxias do Sul. 

LC Pinhalzinho, SC, arrecadou aproximada-
mente 1.000 peças de roupas e, entregou-as 
à Secretaria de Assistência Social do Municí-
pio, para doação às famílias carentes. 

LC Xanxerê Centenário, SC, plantou 60 mu-
das de árvores nativas na margem do Rio Di-
tinho, e, 5 mudas de árvores de sombra, na 
Escola Básis Municipal Pequeno Príncipe, em 
Xanxerê, Santa Catarina. 

LC Videira Perdizes, SC, realiza empréstimo 
de aparelhos ortopédicos para idosos e/ou 
deficientes físicos, além de palestras e doa-
ções a pessoas idosas e carentes. 

LC Joaçaba, SC, administra a Casa Abrigo 
do Coração Lions, onde, diariamente, são 
acolhidos pacientes e acompanhantes ca-
rentes. São oferecidas alimentações, bem 
como local para descansar, asseio pessoal 
e/ou pernoitar. São pessoas vindas da rede 
SUS, de diversos municípios do meio oeste 
catarinense, para Joaçaba-SC, que fazem tra-
tamentos de hemodiálise, de quimioterapia, 
exames e outras situações, buscando trata-
mento de saúde. 

LC Descanso Mulher, SC, arrecadou por 
meio de doações, alimentos e produtos de 
limpeza, que foram doados em nome do 
Clube, para a Fundação Médica Hospitalar, 
da cidade de Descanso. 

LC Campos Novos, SC, distribuiu roupas 
infantis e adultas, arrecadadas por meio da 
Campanha do Agasalho. As peças foram 
destinadas ao Hospital Dr. José Athanásio, 
para entrega a pacientes carentes que pas-
saram ou ainda estão na instituição.

LC Florianópolis Norte, SC, contribuiu fi-
nanceiramente com o Instituto Lions, para 
as obras do Hospital de Olhos. 

LC Brusque Centro, SC, o Governador Valdir 
Reis visitou o Lar dos Idosos, onde está sen-
do construída uma lavanderia, com fundos 
recebidos da LCIF.  

LC São Bento do Sul, SC, realizou exames 
de visão nos alunos da Escola Básica Munici-
pal Osny Vasconcellos. 

LC Balneário Camboriú CL Governador 
Célio Gasho, SC, fez a doação financeira ao 
Lar dos Idosos - Associação São Vicente de 
Paula. O valor doado, é referente a uma par-
te da renda arrecadada no Bazar Beneficen-
te, realizado pelo Clube. 

LC Araquari, SC, promoveu Campanha da 
Visão na Escola Municipal Rosalvo Fernan-
des, localizada no Bairro Areias Pequenas no 
Município de Araquari. 

No dia 25 de agosto, o DG Valdir Reis/CaL 
Maria Cecília entregou Carta Constitutiva 
aos Lions Clubes Três Barras da Estabilidade 
Social e Três Barras Desenvolvimento e Sus-
tentabilidade Social. Estiveram presentes, o 
1º Vice-Governador Gildo Hoffman, a 2ª Vi-
ce-Governadora Cacilda Capanema e mem-
bros do Gabinete, além dos Associados LC 
Três Barras, Clube Padrinho. 

Londrina Independência, PR, doou ali-
mentos e roupas, para recém-nascidos na 
Maternidade Municipal de Londrina. 

LC Terra Boa, PR, realizou um Jantar Italia-
no, com o objetivo de ampliar o Banco Orto-
pédico, mantido pelo Clube. 

LC Rolândia, PR, fez entrega de alimentos 
ao Asilo Caibar Schultz.

LC Arapongas, PR, prestou contribuição 
financeira, para a Casa do Bom Menino de 
Arapongas e para a APAE.

LC Nonoai, RS, contribuiu financeiramente 
com o Asilo Amor e Caridade. O Clube par-
ticipou da Campanha “Esqueça um livro e 
espalhe conhecimento”, com objetivo de 
incentivar a leitura e compartilhar conheci-
mento. Foram espalhados livros pela cidade, 
doados pelos Companheiros, com os dizeres 
“Ei, você que achou esse livro! Agora ele é 
seu!” 

LC Caxias 1875, RS, fez doação de enxovais 
para recém nascidos, do Hospital Geral de 
Caxias do Sul. 

LC Veranópolis, RS, promoveu a 4ª Feijo-
ada Solidária, com o objetivo de arrecadar 
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Governadores DMLC 2018/2019

Distrito LC-1
DG Marlene de Mattos Gonçalves
Cônjuge: PCC Pedro Aurélio de 
Mattos Gonçalves
Lions Clube: RJ Lins de Vasconcelos, 
Rio de Janeiro
Ingressou no Lions em 1973, como Do-
madora. A partir de 2003, tornou-se 

Companheira Leão. Recebeu Certificados de Apreciação de quatro Presidentes 
Internacionais e Moção de Congratulação e Louvor, da Câmara Municipal do Rio 
de Janeiro (2017). É Companheira de Melvin Jones e benemérita da Fundação 
Armando Fajardo de Lions Clubes. Professora aposentada.
Metas: Aumento do número de Associados, fundação de novos Lions Clubes, 
prevenção à visão, alerta e prevenção ao diabetes, apoio às atividades de trata-
mento e prevenção ao câncer infantil.
Lema: Faça Alguém Feliz

Distrito LC-3
DG Tiago Chagas de Andrade
Cônjuge: CaL Lilian Cristina Gibim 
de Andrade
Lions Clube: Mococa, São Paulo
Técnico em química, graduado em ad-
ministração de empresas e empresário 
no ramo de prestação de serviço. In-

gresso no Lions Clube de Mococa em 2010. Exerceu diversos cargos na Diretoria 
e no Distrito. Já presidiu entidades como: UMU – União Mocoquense dos Uni-
versitários (2008), em prol da classe universitária, Grupo Arco Iris (2014-2016) 
que assiste a mulher portadora de câncer, Conselho Comunitário de Segurança 
– CONSEG (2010-2018). Atualmente, integra o quadro de assessores do Prefei-
to Dr. Wanderley Martins Fernandes Junior, de Mococa, São Paulo.
Metas: Treinamentos para futuras lideranças de Clubes e Distrito, impulsionar o 
Programa Lions Quest, criação de 02 Novos Clubes, doação a LCIF de no valor de 
U$ 50 mil dólares e Campanha para prevenção ao Diabetes.
Lema: Gratidão e Comprometimento

Distrito LC-5
DG Juventino Figueira Borges
Cônjuge: DM Elizabeth Ribeiro 
Álvares Borges
Lions Clube São Caetano do Sul, SP.
Nasceu na cidade de São Paulo. For-
mado em Engenharia Eletrônica, 
migrou para Telecomunicações na 

TELEPAR – Telecomunicações do Paraná. Especializou-se em Tóquio, na Nippon 
Telegraph and Telephone Corporation – NTT. Em seguida, ingressou ao Lions 
Clube, sendo um dos Fundadores do Lions Clube João Pessoa Cabo Branco, Dis-
trito LA-5. De volta a São Paulo, transferiu-se para o Lions Clube São Caetano 

Distrito LC-4
DG Leandro Raphael Alves do Nas-
cimento
Cônjuge: CaL Maria Cristina Dias 
do Nascimento
Lions Clube: LC Nova Lima Jambreiro, 
Minas Gerais
Natural de Belo Horizonte, é advoga-

do e Procurador do Estado de Minas Gerais, além de professor universitário. 
Foi Presidente do Distrito Leo L-11 – 1981/1982, Sócio Fundador e Coordena-
dor por quatro mandatos do Núcleo Jambreiro do Lions Clube de Nova Lima. 
Exerceu também o cargo de Presidente da Divisão H AL 2014/15, Conselheiro 
Distrital de Leo Clube AL 2014/15, Presidente do LC de Nova Lima Jambreiro AL 
2015/16 e Secretário Distrital AL 2015/16. É membro da Academia Mineira de 
Leonísmo e Companheiro de Melvin Jones.
Metas: Aumento do quadro associativo, reestruturações, extensão e fundação 
de Núcleos e Clubes de Lions e Leo com capacitação e treinamento, organizar 
seminários, workshops, direcionados para o desenvolvimento da liderança, de 
aumento de associados, fundação de Clubes e Núcleos específicos para a atua-
ção dos diversos cargos, enfocando de forma especial a Presidência dos Clubes 
e providenciar um banco de dados identificador dos Líderes do Distrito.
Lema: Servindo com Orgulho e Simplicidade

Distrito LC-2
DG Oberlan Ramos de Meneses
Cônjuge: CaL Kátia Maria de Brito 
Meneses
Lns Clube São Paulo Casa Verde, São 
Paulo.
Ingressou no Lions Clube de São Pau-
lo Casa Verde, no ano de 2009, onde 

exerceu vários cargos de Diretoria. Exerceu diversos cargos em nível Distrital, 
até assumir o cargo de Governador 2018/19. É administrador de empresas 
aposentado e empresário. Atualmente, exerce funções no Distrito LC-2, na So-
ciedade Amigos do Jardim São Bento, como Diretor da Praça de Esportes, onde 
implantou e supervisiona o projeto social Escolinha de Futebol, que conta com 
a participação de 15 voluntários, voltado a comunidade carente, atendendo 
150 alunos na aixa etária de 09 a 16 anos. 
Metas: Fundação de novos Clubes, incentivo a Campanha de combate a Diabe-
tes, preservação do meio ambiente, incentivar projetos para LCIF e orientar os 
Clubes a observância do Protocolo Leonístico.
Lema: Otimismo e Entusiasmo

do Sul. Aposentou em 2000, dedicando-se desde então, a área de prevenção a 
riscos empresariais com seguros, na AETMA Consultoria e Corretagem em Se-
guros. Exerceu diversos cargos nas Diretorias de seu Clube. É  Companheiro de 
Melvin Jones desde 1990, progressivo em 2016, foi Certificado Leão Orientador 
em 2015 e concluiu o ALLI - Treinamento Avançado de Lideranças Leonísticas, 
em 2016. 
Metas:  Atingir 44% de participação da mulher como associada, crescer 10% 
o volume de Leões no quadro associativo Distrital, dobrar o número de asso-
ciados LEOS no Distrito, crescer em 10% o volume de assistidos pelo Programa 
Lions Quest e impactar 50.000 pessoas nas atividades programadas dos 5 Pi-
lares de foco de LCI.
Lema: Um Distrito melhor a cada dia.
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Distrito LC-6
DG Maria Aparecida D.Pellizzo
Viúva. Lions Clube Orlândia, SP. É Professora apo-
sentada, pós-graduada em Gestão Escolar e Polí-
tica Pública e Relações Humanas para o Trabalho. 
Trabalhou por muitos anos nos jornais “Opinião” e 
“O Regional”, em Catanduva, com páginas sociais di-
árias. Ingressou no Lions Clube de Catanduva como 

Domadora, em 1969. Ao lado do marido, o PDG Wander Pellizzon, participou ativamente de 
vários Cargos e Comissões, tanto em nível de Clube como Distrital. Em setembro de 2009, 
ingressou no Lions Clube de Orlândia. Exerceu inúmeros cargos no Clube e Comissões. Em 
2014, coordenou o Projeto Leonístico de Alfabetização de Idosos no Clube dos Idosos de Or-
lândia. É companheira de Melvin Jones. Participou de Seminários e Preparação de Líderes do 
Distrito, Instituto Regional de Liderança Leonística e diversos cursos ministrados pelo DMLC 
e Distrito LC-6. Seu filho primogênito Paulo, é o seu acompanhante adulto. Metas: Meio 
ambiente saudável, combate a cegueira, prevenção ao Diabetes, câncer infantil e mama e 
combate a Fome.
Lema: Servir é Viver

Distrito LC-11
DG Edson Francis da Silva Souza
Cônjuge: CaL Vanessa de Almeida Xavier
Lions Clube LC Itaperuna Centenário
Natural de São Gonçalo, Rio de Janeiro, é fonoaudiólogo com 
diversas especializações e empresário. Sua atuação profis-
sional é abrangente, incluindo atividades como Conselheiro 

no Conselho Regional de Fonoaudiologia e, Conselho Municipal de Saúde de Itaperuna.  
Ingressou no Lions em novembro de 2001, e desde então, participou de vários cursos, Trei-
namentos e Convenções, ocupando vários cargos no Clube e no Distrito. Sendo Assessor de 
Conservação da Audição e Trabalho com Surdo, junto a Governadoria por vários anos conse-
cutivos,  Assessor de Projetos Leonísticos, Assessor de Conservação da Visão e trabalhos com 
deficientes visuais. É Leão Fundador do Lions Clube Itaperuna Centenário e Companheiro 
de Melvin Jones.
Metas: Estabelecer parceria com a sociedade de maneira geral, através de um NOVO LIONS, 
cada vez mais focado no SERVIR, conectando-se com o Lions Internacional no cumprimento 
das metas de LCI ADIANTE, em atender 200 milhões de pessoas por ano até 2022, nas cinco 
áreas de atuação: Alívio à fome, combate a cegueira, combate ao câncer infantil, preserva-
ção do meio ambiente e intervenção no diabetes.
Lema: Conectando Pessoas para Servir.
Lema: Conectando Pessoas para Servir

Distrito LC-8
DG Maria Figueira de Souza
Cônjuge: PDG Jair Alves de Souza
Lions Clube Paranaíba, Mato Grosso do Sul
Conhecida carinhosamente por “Mariinha”, cursou secretaria-
do, nutrição e oratória, entre outros. Domadora desde 1964 e 
Companheira Leão desde 1995. No Lions Clube de Paranaíba, 
foi Presidente por quatro gestões, além de ocupar outros car-

gos por vários mandatos. Em nível Distrital, foi Presidente de Região, de Divisão, Assessora de 
Desenvolvimento Juvenil e Assessora Melhor Idade. É Companheira de Melvin Jones e foi Fun-
dadora do Leo Clube de Paranaíba. Fundou a Casa da Criança, entidade filantrópica da Loja 
Maçônica “Recanto Hospitaleiro- nº 11”, tendo sido Presidente em várias ocasiões e, também, 
fundou o Grupo “GAVAS” – Grupo de Apoio Voluntário a Saúde”, sendo sua Presidente desde 
a fundação, há 12 anos. Esse grupo trabalha na Santa Casa de Misericórdia de Paranaíba, e é 
reconhecido estatutariamente, com uma folha de serviço invejável. Atualmente é Membro 
do Conselho Deliberativo.
Metas: Prevenção ao câncer pediátrico, combate a fome, trabalho com os jovens (Leo), Meio 
Ambiente e preservação de associados.
Lema: Compartilhar com Simplicidade

Distrito LC-12
DG Léa Maria Burnier Ganimi Costa
Cônjuge: Sebastião José Santos da Costa
Lions Clube Juiz de Fora Novo Horizonte, Minas Gerais
Graduou-se em direito pela Universidade Federal de Juiz de 
Fora e doutoranda em  Ciências Jurídicas e Sociais pela Uni-
versidad Del Museo Social Argentino – UMSA. Atuou como 
Superintendente do PROCON de Juiz de Fora, foi também 
Diretora Administrativa da Penitenciária Ariosvaldo Santos 
Pires, Diretora de Atendimento e Ressocialização do Hospi-

tal de Toxicômanos Padre Wilson Vale Costa, Juíza Classista representante do Sindicato da 
Construção Civil - 2ª Vara do trabalho de Juiz de Fora e, Assessora Jurídica das cooperativas 
populares na INTECOOP/Universidade Federal de Juiz de Fora. Sócia fundadora do 1º Lions 
Clube feminino do Brasil, Juiz de Fora Novo Horizonte, em 1995, já ocupou vários cargos na 
Diretoria do Clube e em nível Distrital.
Metas: Recuperar e fortalecer Clubes, estimular admissão de sócio família, da mulher e sócios 
com menos de 40 anos, estimular a Fundação de novos Lions e Leos Clubes, premiação para 
o Companheiro que fizer mais doações a LCIF e divulgação entre os CCLL sobre a importância 
do LCIF.
Lema: Servir com Acolhimento, Esperança e Paz.

Governadores DMLC 2018/2019

Conforme determina a Associação Internacional de Lions, por meio do Board Policy 
Manual, Capítulo XVI, item B.10.c, os Presidentes de Conselhos de Governadores dos 
Distritos Múltiplos LA, LB e LD nomearam os seus representantes no Ano Leonístico 
2018/19.

O representante do Distrito Múltiplo LA é o PDG José Aristóteles Falcão; o Distrito Múl-
tiplo LB será representado pela Cal Karina Casanova Rodrigues e o Distrito Múltiplo 
LD pela Cal Rosi Zatta, pela quarta vez consecutiva.

Esta Comissão tem a incumbência de fiscalizar, auxiliar e dar sugestões ao editor, que 
visem atender aos anseios  de seus leitores, como também aperfeiçoar esta publica-
ção oficial de Lions Clubes Internacional.

O Policy também determina que deve se eleger o Presidente da Comissão e, pelo 
sistema de rodízio adotado, o cargo será ocupado desta vez pela CaL Karina Casanova 
Rodrigues, representante do Distrito Múltiplo LB.  

Comissão Editorial 2018/19 PDG José 
Aristóteles 

Falcão

Cal Rosi Zatta

Cal Karina 
Casanova 
Rodrigues
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COMITÊ NACIONAL DO PROGRAMA 
LIONS QUEST SE REÚNE EM GOIÂNIA

Homenagem ao Prefeito de Goiânia

Ocorreu nos dias 09 e 10 de agosto, 
em Goiânia, GO, Distrito LB-2, a 
2ª Reunião do Comitê Nacional 

do Programa Lions Quest 2017/2021, 
que contou com as presenças dos 
quatro Presidentes de Conselhos de 
Governadores do Brasil: CL Gervásio 
Barbosa de Araújo, Distrito Múlti-
plo LA; CL Adilson de Lizio, Distrito 
Múltiplo LB; CL Georjos Saba Arbache 
e sua esposa, Cal Leila Arbache, Dis-
trito Múltiplo LC e a CaL Liza Cristina 
Ganema Novaes, do Distrito Múltiplo 
LD. Além das ilustres presenças dos 
integrantes do Comitê: PID Zander 
Campos da Silva, Presidente, PCC 

À noite, houve uma Assembleia Festiva 
e um jantar em homenagem ao Prefeito 
de Goiânia, Dr. Iris Rezende Machado, 
para celebrar os 50 anos de parceria 
do Lions Clube de Goiânia Sul com a 
Prefeitura de Goiânia, e 60 anos de vida 
Pública do Prefeito com a Participa-
ção da Diretoria e Conselheiros da 
Fundação Banco de Olhos de Goiás e, 
dos Presidentes dos Lions Clubes da 
grande Goiânia. 

O Prefeito Iris retribuiu esta home-
nagem, reconhecendo e agradecendo 
a grande importância do Lions na 
comunidade de Goiânia pelas inúmeras 
obras entregues pelos Leões em apoio 
à prefeitura. O PID Zander recordou o 
primeiro Programa Lions Quest execu-

Nilton Tadanori Kinoshita, secretário 
do Distrito Múltiplo LD; ex-Direto-
res Internacionais Fabrício Oliveira, 
Whady Lacerda, General Luiz Geraldo 
Matheus Figueira, companheiras Leão 
Terezinha Soares Barbosa, professora, 
pedagoga especialista em psicologia 
para adolescentes e professora Re-
nata Mazaro, professora, doutora em 
biologia e farmacologia, integra várias 
organizações regionais e nacionais 
sobre drogas e fármacos; seando os 
três últimos, recém integrados neste 
Comitê, nomeados pelo Conselho de 
Governadores do Distrito Múltiplo LB. 

tado em Goiânia, nos anos 2006/07/08, 
quando na ocasião a cidade era admi-
nistrada pelo Prefeito Iris, que confiou 
no Lions para fazer esta promoção em 
que foram treinados 74 professores, 48 
escolas e quase 12 mil alunos, sendo 
considerada a melhor promoção em 
favor dos jovens até àquela data. 

Na solenidade, o PID Zander fez 
entrega de uma placa e uma charge ao 
Prefeito em homenagem a esta parce-
ria, além da Medalha de Líder Comu-
nitário. Os integrantes do Comitê Lions 
Quest e os Presidentes dos Conselhos 
receberam também Medalhas de Com-
panheirismo. O Prefeito fez a entrega da 
chave da cidade aos quatro presidentes 
de Conselhos de Governadores. 

Visita à Praça Lions

Assembleia Festiva com Prefeito de Goiânia que 
fez a entrega da chave da cidade aos Presidentes 

dos Conselhos de Governadores

Prefeito Íris Rezende Machado recebe uma 
caricatura como o Rei dos Mutirões 

Visitas às obras do Leonismo do Distrito LB-2
No primeiro dia do encontro, os Presi-
dentes dos Conselhos tiveram a opor-
tunidade de conhecer algumas obras 
físicas erguidas pelos Leões do Distrito 
LB-2. Estiveram na Praça Lions In-
ternacional, no centro de Goiânia, que 
já foi visitada por onze presidentes 
internacionais; visitaram as instala-
ções da Faculdade Lions, onde foram 
recepcionados pelo Diretor Geral, 
Ronaldo Nielson, que destacou o papel 
social da Instituição na vida dos alunos. 
Os visitantes, por sua vez, parabe-
nizaram os diferenciais obtidos pela 
Faculdade Lions, como o Núcleo de 
Práticas Jurídicas, que hoje recebe os 

alunos a partir do primeiro período do 
curso de Direito. O CC Adilson de Lizio 
parabenizou a iniciativa da Faculdade 
Lions e ressaltou que a prática jurídica 
na primeira parte do curso, possibilita 
melhor aprendizado do aluno, pois com 
o tempo a base teórica é dissipada e 
não permite o aproveitamento da práti-
ca da melhor forma. Logo após, segui-
ram para a Fundação Banco de Olhos 
de Goiás, onde conheceram os dois 
Hospitais da Fundação, verificando in 
loco toda sua estrutura, equipe médica, 
equipamentos, consultórios, enferma-
ria, apartamentos, centro cirúrgico e os 
três consultórios volantes.
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Assuntos da reunião
Foram discutidas as metas do 
Programa 2018/21 e apresentadas 
propostas e sugestões. Foi aprovado 
que cada Distrito Múltiplo irá criar 
uma Comissão Distrital composta por 
representantes de cada subdistrito que 
irão assessorar o Comitê Nacional e 
também ficou decidido que os atuais 
integrantes do Comitê Nacional do 
Programa Lions Quest estão no exercí-
cio de seus plenos direitos até o dia 30 
de junho de 2021.
Ficou definido que serão capacitados 
Instrutores Nacionais nos Distritos 
Múltiplos: sendo dois para o DMLB; 
dois para o DMLC; um para o DMLA e 
um para o DMLD.
O Comitê decidiu, após estudar várias 
matérias, que a LCIF deve compreen-
der que a Legislação Brasileira impõe 
aos Órgãos de Controle e Fiscalização, 
entre os quais o Ministério da Educa-
ção, SENAD e outros Órgãos, a revisão 
e as observações pertinentes nos 
textos de aplicabilidade nacional. Este 
reconhecimento permitirá um melhor 
desenvolvimento do Programa no Bra-
sil visando proteger a marca e o nome 

de LCIF com o objetivo de prevenir pos-
síveis interpelações e questionamentos 
que possam prejudicá-la. Esta decisão 
foi aprovada por unanimidade pelos 
Integrantes do CNPLQ e, respaldada 
pelos Presidentes dos Conselhos de 
Governadores dos Distritos Múltiplos 
LA, LB, LC e LD. 
Todas as edições devem ser submeti-
das à SENAD antes de serem impres-
sas e, também, devem ser submetidas 
ao MEC de acordo com a recomenda-
ção da Secretária e/ou qualquer nova 
estrutura exigida pela Reforma Educa-
cional vigente em 2018 no Brasil. 
Todas essas edições serão registradas 
na Biblioteca Nacional para garantir 
os direitos autorais de LCIF no Brasil 
e, todos os livros devem ter o mesmo 
título: “Programa Lions Quest - Lions 
Clubes do Brasil Educando Nossa 
Juventude”, independentemente do 
Distrito que tenha sido editado. As eta-
pas que uma edição de livro tem que 
passar até sua liberação para impres-
são também foram aprovadas. Ao final 
da reunião, os Presidentes assinaram 
a Carta de Goiânia. (veja na página 43)

O grupo conhece as instalações da Fac Lions

O PID Zander levou todos a conhecerem as 
instalações do Hospital da Fundação Banco

de Olhos de Goiás

Momento da Reunião do Comitê do
 Programa Lions Quest

Reunião do Comitê
No dia 10 de agosto, o Comitê Nacional 
de Lions Quest reuniu-se no auditó-
rio da Fundação Hospital Banco de 
Olhos de Goiás com a presença dos 
quatro Presidentes dos Conselhos de 
Governadores, quando foram pro-
feridas palestras pelas Professoras 
CaL Terezinha Soares Barbosa e CaL 
Professora Doutora Renata Mazaro 
e Costa, sobre as Diretrizes e Avalia-
ção do Comitê Pedagógico do Comitê 
Nacional de Lions Quest, denominado 
CNPLQ; em seguida, o PID General 
Luiz Geraldo Matheus Figueira proferiu 
uma palestra sobre os mecanismos de 
adoção de medidas e parcerias com a 
Secretaria Nacional de Assuntos Sobre 
Drogas (SENAD).

Esta reunião foi um importante 
marco, pois é a primeira vez após 
o redistritamento, onde se reuniu 
representantes dos quatros Distritos 
Múltiplos. 

O objetivo deste encontro foi definir 
estratégias para fortalecer o cresci-
mento e a organização do Programa 
Lions Quest - Lions Clubes do Brasil 
Educando Nossa Juventude. O Brasil 
possui quatro Distritos Múltiplos e uma 
extensão continental, e para aplicá-
-lo com seriedade faz-se necessário 

estruturá-lo, padronizá-lo e descen-
tralizá-lo, para que se tenha uma 
continuidade efetiva e uniforme e não 
sofra interrupções por nenhum fator. 
A implantação deste Programa deve 
obedecer uma metodologia efetiva, a 
padronização de material didático, a 
fim de dar unidade de linguagem para 
que seja aplicado em nível nacional.

O Programa Lions Quest busca 
desenvolver as habilidades para vida, 
assim como a prevenção do uso de 
drogas, implementado em mais de 50 
países no mundo. O Programa ensina 
aos jovens as habilidades necessárias 
para o sucesso em todos os dias de 
suas vidas. As crianças e jovens apren-
dem a assumir responsabilidades, 
comunicar-se eficazmente, estabelecer 
metas, tomar decisões responsáveis, 
resistir à pressão para o uso de drogas 
ou álcool. É desenvolvido com a par-
ticipação da família e da comunidade 
junto a Instituição educadora. Portanto, 
este encontro foi essencial, para que 
desta forma, pudessem, trabalhando 
em conjunto, definir estratégias para 
fortalecer o crescimento e a organi-
zação do Programa Lions Clubes do 
Brasil Educando Nossa Juventude.
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Diretores Internacionais 2018-2019

Dr. Naresh Aggarwal
Ex-Presidente Internacional 

Imediato, Índia

Gudrun Yngvadottir
Presidente Internacional

Islândia

Dr. Jung-Yul Choi
1º Vice-Presidente
República da Coréia

Judge Haynes H. Townsend
2º Vice-Presidente

Estados Unidos

Brian E. Sheehan
3º Vice-Presidente

Estados Unidos

Dirigentes Executivos 2018-2019

Qazi Akram Uddin Ahmed, 
Bangladesh

Shoichi Anzawa, 
Japão

Billy J. (B.J.) Blankenship, 
Estados Unidos 

Gary F. Brown, 
Estados Unidos 

Rodolfo Espinal, 
República Dominicana 

Dr. Nawal Jugalkishor 
Malu, Índia

Liao-Chuan 
Huang, Taiwan 

Heimo Potinkara, 
Finlândia 

Jongseok Kim, 
Coréia

JP Singh,
 Índia

Geoffrey Leeder, 
Inglaterra 

Steve Thornton,
 Estados Unidos 

Mark S. Lyon, 
Estados Unidos

Juswan Tjoe,
 Indonésia 

Muhammad Adrees, 
Paquistão 

A. Geoffrey Wade,
 Estados Unidos

Dr. Walter Zemrosser, 
Áustria



40



41



42

Manifesto Leonístico pela Cidadania
Carta de Canela

CONSIDERANDO que os PROPÓSITOS da Associação 
Internacional de Lions Clubes manifestam a promoção dos 
princípios de bom governo e boa cidadania, bem como a 
aplicação de um interesse ativo pelo bem-estar cívico, cultural, 
social e moral da comunidade;

CONSIDERANDO, a implementação do desenvolvimento de um 
fórum para discussão aberta das questões o interesse público, 
encorajando a promoção dos altos padrões de ética, incluindo os 
serviços públicos; 

CONSIDERANDO que o CÓDIGO DE ÉTICA manifesta aos 
associados à condição de ter sempre presentes os deveres de 
cidadão para com a localidade, Estado e País;

CONSIDERANDO que a nação brasileira atravessa neste 
momento uma das maiores e piores crises morais nos setores 
públicos, político e administrativo, além de uma desenfreada 
ação de corrupção instalada em diversos setores do Governo, 
de alguns órgãos do Executivo e Legislativo, em conluio com 
segmentos do empresariado, causando prejuízo financeiros 
de alta monta ao País e à sociedade, atingindo e prejudicando 
atividades vitais como a saúde, segurança pública, educação, 
entre outras;

CONSIDERANDO que é dever do Movimento Leonístico, nas 
comunidades, se posicionar, repudiar e denunciar todas as 
formas de comportamento espúrio como a corrupção, lavagem 
de dinheiro, caixa dois, propinas, poder paralelo, suborno, 
receptação, entre outros;

CONSIDERANDO, também, que o Leonismo num âmbito geral 
de atividades, deve, com o exercício da cidadania, demonstrar 
o mais veemente repúdio contra todas as formas de atos que 
se desviem da honestidade pública e do ordenamento das 
instituições, zelando pela manutenção e edificação dos conceitos 
da moral e da decência, próprios do exercício da democracia, 
tendo com única forma UM ALERTA SOBRE O VOTO CONSCIENTE 
para a escolha de candidatos e candidatas aos cargos eletivos de 
Presidente da República, governadores de Estados, deputados 
estaduais, deputados federais e senadores nas eleições do 
mês de outubro vindouro, afim de que o eleitorado possa 

escolher identificar pela FICHA LIMPA os cidadãos e cidadãs 
plenamente qualificados para os exercícios dos mandatos 
eletivos. 

MANIFESTA,

Por intermédio e com a aquiescência do Conselho de 
Governadores e seus respectivos Distritos LD-1 a LD-9, 
abrangendo 500 clubes de serviços do Sul do Brasil, da área 
jurisdicionada ao Distrito Múltiplo LD, a adoção de ações 
de trabalho de conscientização junto às comunidades e 
eleitores, para as escolhas de candidatos probos, ficha limpa, 
comprometidos com a ética, que venham criar uma nova e 
positiva perspectiva de conduta e decência para uma nação 
que clama por essas modificações. 
As atividades a serem desenvolvidas pelos clubes 
jurisdicionados ao Múltiplo LD, sem cor político-partidária, 
poderão ser nas mais diversas formas de publicidade, tais 
como: panfletagem, palestras, comunicações por intermédio 
da mídia, jornais, periódicos, etc. 

Trata-se de uma oportunidade ímpar para o Leonismo 
do Distrito Múltiplo LD colaborar com os movimentos de 
moralização pública, mormente ás vésperas das eleições, 
ajudando na moralização contra a corrupção e o desmando 
que tanto tem prejudicado um país que clama pela 
normalidade das instituições.

Desta forma, com base nos estatutos  e regulamentos 
do Distrito Múltiplo LD, no transcorrer  da 1ª Reunião do 
Conselho na cidade de Canela, Rio Grande do Sul, a partir 
de 30 de agosto de 2018, os Governadores de Distrito se 
manifestam e assinam a presenta CARTA para posterior 
encaminhamento aos clubes de serviço, objetivando a sua 
efetividade. 

Goiânia, 01 de setembro de 2018.

CC Liza Cristina Ganem Novaes
Presidente do Conselho de Governadores do
 Distrito Múltiplo LD

Governador do Distrito LD-1

Governador do Distrito LD-2

Governador do Distrito LD-3

Governador do Distrito LD-4

Governador do Distrito LD-5

Governador do Distrito LD-6

Governador do Distrito LD-7

Governador do Distrito LD-8

Governador do Distrito LD-9
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Declaração de Goiânia
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A FUNDAÇÃO BANCO DE OLHOS DE GOIÁS FOI PREMIADA HORS-CONCOURS NA 2ª EDIÇÃO EXTRA DO FESTIVAL 
DE GRAMADO, NA EMBAIXADA DO BRASIL, EM PARIS, NO DIA 21 DE SETEMBRO, CATEGORIA SAÚDE.

O GALO DE GRAMADO SERÁ ENTREGUE EM PORTO ALEGRE, RIO GRANDE DO SUL, 
NO DIA 24 DE OUTUBRO, AS 12H00MIN, NO PLAZA SÃO RAFAEL HOTEL.

 


