
     
 
 

I - Simpósio da Mulher  
 

“Tema: Mulheres em Ação Transformando Realidades” 
 
 

O Distrito LD-5, atendendo as metas do Lions Clubs Internacional,  estabelecidas no  
Programa do Simpósio Leonístico da Família e da Mulher, realizará o I Simpósio da Mulher, no dia 
21/03/2019, no horário das 13:00 às 17:00, no Clube Blumenauense de Caça e Tiro, situado a Rua 
Itajaí, nº 2560, Vorstad, Blumenau/SC. 

 
O Lions Clubs International tem enfatizado a participação da família e da mulher nos Lions 

clubes. No Distrito as mulheres representam 51% do total de associados, ocupam cargos de 
liderança em seus clubes e no Distrito e se destacaram no  planejamento e na execução das 
atividades de serviços realizadas. 

 
Este 1º Simpósio conta com a parceria do Município de Blumenau, na mobilização de 

servidores  e mídia, na criação da arte dos convites e peças publicitárias e, também na composição 
da equipe de organização. 
 

O Simpósio objetiva: a) mobilização de membros da comunidade para a discussão de as-
suntos relevantes às mulheres e suas famílias, com a proposição de ações de fortalecimento para 
as mesmas; b) o empoderamento das mulheres com estímulo a maior participação nos espaços 
sociais, comunitários, profissionais e político; c) ingresso de novas associadas nos Lions do Distrito, 
d) divulgação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, em especial, a Igualdade de 
Gênero. 

 
Na programação do Simpósio os palestrantes abordarão temas que convergem com os pro-

pósitos pretendido para a realização do evento: 1ª Palestra de Abertura (motivacional) - Alexandre 
Antunes: Transformando Realidade; 2ª Palestra - PDG Fátima Simionato Santos: Mulheres que Bri-
lham,  3ª Palestra - Patricia Lueders: A importância da Família em Especial a Mulher na Educação 
dos Filhos e 4ª Palestra -  Cândida Travensoli: Construindo uma Mulher de Poder. 

 
No evento, além das palestras e discussões serão apresentadas as New Voices (novas 

vozes) indicadas pelo Distrito LD-5, cuja iniciativa integra o Programa de Lions Internacional, lançado 
pela Presidente IP Gudrun Yngvadottir, celebra as contribuições feitas pelas mulheres a Lions Clubs 
International e promove a paridade de gênero, concentrando-se no aumento de companheiras. 

 
O Simpósio é  gratuito e aberto ao público, em especial às mulheres, cuja inscrição pode 

ser feita no site do município, link: http://www.blumenau.sc.gov.br/eventos, sendo solicitado aos par-
ticipantes a doação de 1 Kg de alimento não perecível. 

 
Como resultado do Seminário, a partir das questões abordadas pelos participantes, os 

50 Lions Clubes do Distrito LFD-5 esperam implementar atividades de serviço que venham a atender 
as necessidades prementes das comunidade locais.  

 
 
 
 

Para obter mais informações: 
(PDG Marisa Hoeppers – 99973-6012 
(CaL Maria Aparecida de Moraes – Fone: 99208-0933) 


