
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E terminou a 18ª. Convenção Distrital do DMLC AL 2016/2017, de 25 a 28de 

maio, na aprazível AGUAS DE LINDOIA.  

Ficaram as recordações, os registros, as amizades renovadas, as trocas de 

experiências entre CCLL e Distritos, os exemplos de trabalho, a força do LC-6, que 

com certeza foi um dos grandes destaques desta magnifica convenção. 

A presença de nosso PPI WAINE MADENN / LINDA, dos Governadores, 

assessores, companheiros, companheiras, domadoras e leos foi significativa e 

contribui para que tudo fosse alcançado, com êxito, e contribuiu também para que este 

evento leonístico fosse, realmente, digno do lema A MAGIA DO CENTENÁRIO. 

Em outra nota, será relatado um resumo do que a participação do Distrito LC-

6, tão bem capitaneado pelo CLMJ SERGIO DAVID DE SOUZA / CaLMJ NILZA, 

onde todos mostraram a força do nosso Distrito, que acima de tudo, levou 

SOLIDARIEDADE E AÇÃO para todos. 

No entanto, não se pode deixar de registrar um momento de rara emoção, de 

companheirismo, e até mesmo de superação, onde a diferença de idade e de idioma 

foi vencida pelo AMOR e pelo respeito. 

Em um determinado instante, quando o PIG WAINE fazia seus contatos e 

enviava suas mensagens, certamente de elogios ao DMLC, foi surpreendido pela 

jovem GABRIELA GIOLO, do LC Pedregulho-Usina de Estreito, e o carisma desta 

jovem, tão especial e querida em todo o Distrito LC-6, pois sempre está presente nos 

eventos do nosso distrito, conquistou de imediato o CL Waine. 

Mesmo com a dificuldade do idioma, para quem presenciou este momento, foi 

emocionante quando, abraçado a ele, ela dizia thank you e ele respondia obrigado. 

Imaginem então, a emoção e a alegria dos pais da Gabriela, CL MAURICIO GIOLO 

e CaL APARECIDA ELENA M. J. GIOLO.  



 

 

Isto é a força do leonismo. É a força da SOLIDARIEDADE, é a força do amor, 

que vence qualquer barreira. 

Este raro momento, nos faz lembrar um trecho da mensagem do Governador 

CLMJ Sérgio David de Souza, quando na sua posse, afirmou: 

“Às vezes procuramos o prazer, o sucesso e a felicidade onde dificilmente 

serão encontrados. Na ânsia da plenitude não valorizamos pequenos gestos, ações 

singelas e coisas tão simples que estão ao nosso alcance sem muitas dificuldades. 

Um sorriso, um aperto de mão, um abraço, são gestos que podem fazer muita 

diferença e são atitudes que independem de crise financeira e/ou política. 

Dependem apenas de boa vontade e sensibilidade, dependem de amor ao 

próximo.” 

 

E de um gesto espontâneo, em um momento que certamente não foi 

programado nem estudado, vimos a concretização desta mensagem do nosso 

Governador. 

 Entre tantas coisas que o leonismo nos proporciona, fica esta demonstração 

e a certeza de que VALE A PENA ser Leão. VALE A PENA praticar o 

verdadeiro leonismo.  

 

 

 

 

 

 

 


