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CCs e GD muito estimados 

É um prazer entrar em contato com você e parabenizá-lo pelo trabalho 
realizado na nomeação das Novas Vozes de seus distritos.  

As equipes já estão começando a agir em favor de cada um dos distritos a 
que pertencem.  

Como você verá no anexo, estas são as ações que as Novas Vozes 
realizarão em seus distritos. 

 Este material foi traduzido de LCI para a América Latina.  

Esperamos que esta iniciativa é tratada cuidadosamente, ordem e 
planejamento como nós estabelecemos e cujo plano de acção foi aprovado 
pela PI Gudrun Yngadottir e a equipe internacional de todas os Líderes que 

trabalham em cada área.  

Como já as tenho apresentado, a speaker de suas regiões a Leão Selma 
Aragão para o Brasil e minha pessoa para Peru, Chile, Bolívia, Paraguai, 
Uruguai e Argentina.  

Ao mesmo tempo, temos uma equipe de desenvolvimento técnico que 
trabalha no marketing de AC III, coordenado por Leão Joaquin de Castro e 
Ivonne Lions, Luz Maria, Oriana, Katy Iroito, Rosi, Paulihna que estão 

encarregados da disfuão a nível internacional, conectando os Distritos 
Múltiplos com toda a Área C III e Lions New Voices do mundo (vão com 
uma cópia neste e-mail todos). 

Desejamos que todas as equipes em cada um dos seus países e DMs 

trabalhem harmoniosamente para o crescimento e disseminação das ações 
de cada um dos Ds. 

 Aproveito esta oportunidade para cumprimenta - los cordialmente, mais 
uma vez parabéns, estando à sua disposição para quaisquer dúvidas que 
surjam.  

EGD Moni Segura Líder Novas Vozes AC III  

 

 ANEXO - Papel das vozes nomeadas 

 • O Governador de Distrito fornecerá às Novas Vozes nomeadas um 
espaço para serem ouvidas e poderão se expressar sobre a visão em seus 
clubes, zonas, Regiões e reuniões distritais para demonstrar que existe 
paridade de gênero em nossa associação. 

 • As novas vozes nomeadas trabalharão para identificar projetos que 
favoreçam às mulheres, homens e jovens aos   sintam conectados. Eles 
serão convidados a participar desses tipos de projetos dentro de seus 
distritos com o apoio dos Governadores. 



• Deverão apoiar à outras mulheres e jovens a se capacitarem para ocupar 

cargos de liderança em seus clubes e distritos. 

• Eles deverão trabalhar dentro de seus clubes e distritos para promover a 
incorporação de associados, famílias e demonstrar que existe paridade de 
gênero.  

• Demonstrarão que essa paridade de gênero é gerada em toda a nossa 
organização. 

• Incentivarão a publicação de histórias de mulheres líderes e seus serviços 
através das mídias sociais e, por sua vez, buscar formas inovadoras de 
expandir essas mensagens. 

• Você será solicitado a participar dos webinars organizados pelas equipes 
das New Voices em todos os níveis: a) Internacional b) Área Estatutária III 
c) Distrito Múltiplo. 

 • As Vozes de Marketing darão suporte à Equipe de Desenvolvimento 
Técnico para assim trabalhar em conjunto dentro de cada distrito múltiplo. 
Leon Moni Segura. Líder de Área III Novas Vozes. 

 

VOZES NOMEADAS EM LAS VEGAS 

PDG Moni Segura (Argentina) Liderança/Liderato-Coordenadora/Chairperson CA 
III (nuevasvocescaiii@gmail.com 

PDG Selma Aragão (Brasil) Comunicação/Marketing (selmaaragao@globo.com)  

PDG Martha Alava(Equador) Incorporação e Retenção/Incorporación y Retencion 
(martha_alava57@hotmail.com) 

 PDG Maria de Los Angel Sancho(Costa Rica) Serviço/Servicio 

(mariasb@racsa.co.cr)  

 

EQUIPE TÉCNICA  

CL Joaquin de Castro (CIRCOLAC  - Coordenador) (theboy7@gmail.com) 

CaL Paulinha Paulo Rogério - LC 5- (correio.paulinha@gmail.com) 

CaL Rosi  Zatta    -   LD 8 (rosi@editoraexito@gmail.com) 

PDG  Iroito Leo  (Líder GMT-ACIII) (iroito@infonet.com.br) 

 


