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http://convencaold.lions.org.br 

http://goldenparkinternacionalfoz.com.br/
http://www.lions.org.br/multiplold/2014_2015/assessorias/secretaria/convencaxvioatas.htm
http://www.lions.org.br/multiplold/2015_2016/secretaria/convencaoextraordinaria.htm
http://www.lions.org.br/multiplold/ldonline/2016/ldonline088.htm
http://www.lions.org.br/multiplold/ldonline/2016/ldonline088.htm
http://convencaold.lions.org.br/
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   História do Leonismo no Brasil 

 

No dia 16 de abril de 1952, estabeleceu-se o Leonismo no Brasil com a funda-

ção do primeiro clube, que foi o Lions Clube do Rio de Janeiro, hoje, Lions Clu-

be do Rio de Janeiro-Centro. 

De acordo com a deliberação da II Convenção Nacional de Lions Clubes, em S. Pau-
lo (1955), o dia 16 de abril é o "Dia do Leonismo Nacional" porque nesta data se 
deu a fundação do primeiro clube no Brasil, o do Rio de Janeiro. 

Os três primeiros clubes fundados no Brasil foram: Rio de Janeiro, São Paulo e Sal-
vador. 

Armando Fajardo, o Leão número 1 do Brasil é fundador do Lions Clube do Rio de 
Janeiro e o primeiro Conselheiro Internacional do Brasil. O Leão número 1 de São 
Paulo é Floriano Peixoto Santos, fundador do primeiro clube de São Paulo, o Lions 
Clube de São Paulo - Centro. 

Dois Leões Brasileiros foram eleitos Presidentes de Lions Clube Internacional. São 
Eles: 

João Fernando Sobral, do Lions Clube de São Paulo-Belém, que fora governador do 
Distrito L-4 em 1964/65 e Diretor Internacional em 1969/71. 

Em 1976, na Convenção de Honolulu, Sobral foi eleito Presidente de Lions Clube In-
ternacional, constituindo-se, assim, no primeiro brasileiro a ocupar o mais elevado 
cargo de Leonismo Internacional. 

Augustin Soliva, do Lions Clube de São José dos Campos-Centro, foi governador do 
Distrito L-16 em 1974/75 e Diretor Internacional em 1980/82. 

Em 1996, na convenção de Montreal, no Canadá, foi eleito e empossado como o se-
gundo brasileiro a ocupar o cargo mais elevado do Leonismo Internacional. 

Dia do Leonismo Catarinense 

comemorado no Estado brasileiro de Santa Catarina, conforme Lei Nº 12.691 

de 27 de outubro de 2003 [regulamentada pelo Decreto Nº 1749 de 30 de 

abril de 2004], para marcar a data da fundação do Lions Club Itajaí Centro, 

ocorrida em 15 de maio de 1953, como o 1º Lions Club do Estado catarinense 

e o 5º mais antigo do Brasil. 

 
 

http://www.instrucoesleonisticas.jor.br/leonismo/20070122biografia_fajardo.php
http://www.instrucoesleonisticas.jor.br/leonismo/20070122biografia_sobral.php
http://www.instrucoesleonisticas.jor.br/leonismo/20070122biografia_soliva.php


 

 

Página 3 

 

 
 

Semáforo LD-5—Posição FEV/MAR 2016 
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Semáforo LD-5—Março 2016 
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Semáforo de Atividades de Clubes –LD-5-Março 2016 
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Guia de Planejamento de Clubes e Distritos 

CCaLL e CCLL, boa 
tarde! Atendendo de-
terminação do DG 
Danilo Escaramusa, 
estamos encaminhan-
do dois documentos 
correlacionados com a 
necessidade de au-
mentarmos os qua-
dros de associados 
dos Clubes e, conse-
quentemente, do nos-
so Distrito. Solicita-
mos, encarecidamen-
te, que eles sejam di-
vulgados para os as-
sociados em Assem-
bleia do Clube, inclu-
sive nas assembleias. 
Tradicionalmente, 
nosso Distrito ganha 
razoável quantidade 
de associdos no últi-
mo trimestre do AL, 
que se iniciou com 
este mês de abril cor-
rente. Precisamos 
manter esta tradição 
para que possamos 
terminar este AL na 
condição de positivo, 
em relação ao ano 
passado. Hoje esta-
mos negativos em 25 
associados. Neste 
mês foram admitidos 3 e baixados 4. Para podermos compensar eventuais 
baixas, que ainda podem ocorrer, precisamos de, no mínimo, 40 novos as-
sociados, ou seja apenas 1 por Clube, em média. O aumento dos nossos 
quadros é fundamental para a preservação e renovação dos nossos Clubes, 
para aumentar a força dos nossos trabalhos e para se tentar minimizar os 
custos que cada associado têm por estar em Lions. Solicitamos especial 
atenção ao folheto que noticia sobre os prêmios das chaves para quem apre-
sentar novo associado, já que possuem características diferenciais dos de-
mais. Lions nos dá os estímulos, precisamos tentar respondê-los. O nosso 
Governador, CL Danilo Escaramusa, assim como outros membros do seu Ga-
binete, se colocam a disposição dos Clubes para estar presentes nas Assem-
bleias de posse de novos associadas, as quais esperamos sejam profícuas e 
que nos demande muitos convites neste trimestre, reta final do AL. Conta-
mos com o apoio e a colaboração de todos voces neste objetivo / meta final, 
ou seja, terminarmos o AL positivo. Obrigado! CL Jorge Roberto - Secretário 
do LD-5  

http://www.lionsld5.org.br/dirigentes_ld5/al_2015-2016/Dia Mundial da Posse de Leões.pdf
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Ata da 9ª Convenção Integrada Itajaí abr 2016  
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Ata da 53a. Convenção LD-5  
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Ata da 4a. RGD Itajaí 01 abr 2016 
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Demonstrativo Financeiro LD-5—JAN/FEV 2016 
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Programa de Prêmios de Cha-
ve por Novo Associado 
Os Prêmios de Chave por Novo Associado reconhecem os Leões que convidam novos associados. 
O Leão pode conseguir sua primeira chave de filiação no programa convidando dois novos associ-
ados, podendo ganhar até 17 chaves. Cada chave foi desenvolvida para refletir o número de novos 
associados patrocinado por um Leão. 

Regras para qualificação no programa   
Você sabia que um novo associado que permanece como Leão por um ano e um dia ajuda seu pa-
trocinador a receber crédito para uma chave? Mais informações. Faça o download do Folheto do 
Programa de Prêmios de Chave por Novo Associado (pdf) para saber mais sobre as regras de qua-
lificação. 
Para obter mais informações, entre em contato com o Departamento de Operações de Aumento de 

Associados. 

Universal Key (300 Members) 

 

International Key (200 Members) 
 

 

http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/me36.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/me36.pdf
mailto:memberops@lionsclubs.org
mailto:memberops@lionsclubs.org
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Ambassador Key (150 Members) 

 

Key of Nations (100 Members) 

 

Key of State (75 Members) 
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Grand Master Key (50 Members) 

 

Senior Master Key (25 Members) 

 Prêmio de Presidente de Clube 
 Prêmios de Aumento de Associados do Centenário 
 Prêmios de Excelência 
 Prêmios de Região e Divisão 

 Prêmios de Chave por Novo Associado 
 Prêmio Emblema de Estandarte de Marchas 
 Prêmios de Extensão 
 Prêmios pela Satisfação dos Associados 
 Prêmio de Relações Internacionais 
 Programa do Prêmio Chevron 
 Prêmio de Atividades Comunitárias e Culturais 
 Prêmio Orgulho de Ser Leão 
 Prêmios de Presidente 
 Prêmio Dignidade Leonística 

http://members.lionsclubs.org/PO/lions/awards/club-president-awards.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/awards/centennial-membership-awards/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/awards/excellence-awards/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/awards/zone-region-awards/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/awards/membership-key.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/awards/strides-banner-patch-award.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/awards/extension.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/awards/membership-satisfaction.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/awards/international-relations-award.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/awards/chevron.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/awards/community-culture-activity-award.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/awards/lions-pride.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/awards/presidents-awards.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/awards/lions-dignity.php
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Prezado Leão, 
  

Abril já está aí, e isto significa que entramos no último trimestre do nosso ano Leonístico. Desde ju-
lho do ano passado, tenho convocado você a servir as pessoas necessitadas da sua comunidade e 
ao redor do mundo, e me orgulho em dizer que você respondeu como somente os Leões conse-
guem. 
  

Mas há muito ainda o que fazer para atingir as nossas metas de servir mais de 100 milhões de pes-
soas e tornar LCI maior do que jamais foi até o final do nosso Centenário. A chave do sucesso é ter 
certeza de manter o seu clube envolvido e na busca de reconhecimento durante cada ano da Come-
moração do Centenário. 
  

Veja como você pode manter o clube no caminho certo para terminar 2015-2016 fortalecido: 
  

 Convide três novos associados e patrocine um novo clube para aumentar o seu impacto de servi-
ço e ganhar reconhecimento dos Prêmios por Aumento de Associados da Comemoração do Cente-
nário. 

 Realize e reporte um projeto de serviço para a juventude, visão, fome e meio ambiente em apoio 
ao Desafio de Serviços do Centenário. 
Presenteie a sua comunidade com algo duradouro e visível, planejando um Projeto de Legado do 
Centenário à Comunidade. 

  

Não perca esta oportunidade de ganhar um reconhecimento de edição limitada pelo seu trabalho 
árduo em cada um dos nossos programas do Centenário. E lembre-se, quando os Leões trabalham 
juntos para o bem da humanidade, não há nada que não consigam realizar! 
  

Atenciosamente, 
  

Dr. Jitsuhiro Yamada 
O seu Presidente Internacional 

 

 

Planeje o seu Projeto de Legado 

Os Leões estão comemorando o Centenário em 
alto estilo através do planejamento dos Projetos 
de Legado do Centenário, em que fazem contri-
buições duradouras às suas comunidades. Já 
foram realizados mais de 1.400 Projetos de Le-
gado por Leões de todo o mundo! 
  

Como há diferentes níveis de participação para 
escolher, o seu clube tem a oportunidade de se 
envolver. Não perca esta oportunidade para au-
mentar a exposição do seu clube e dar um pre-
sente permanente para a sua comunidade, pla-
nejando um Projeto de Legado seu durante a 
Comemoração do Centenário. 

 

Convide alguém para aumentar o seu impacto! 

Cada Leão impacta a vida de 50 pessoas anu-
almente. Isto significa que juntos, Leões de 
todo o mundo servem milhões de pessoas a 
cada ano. Imagine a diferença que o seu clube 
pode fazer na comunidade se você convidar 
um familiar, amigo ou vizinho para unir-se a 
você no servir. Bem simples, não? 
  

Desde julho do ano passado, mais de 51.000 
Leões convidaram para causar impacto e rece-
beram um novo Leão para participar do seu 
clube. Junte-se a eles e Convide alguém ainda 
hoje! Visite a página do Convide alguém para 
ver recursos e ideias sobre como você pode 
expandir o impacto do seu clube. 

Lembre-se de visitar o site de LCI atualizado em seu celular ou tablet! 

Lions Clubs International e LCIF | 300 W. 22nd St. | Oak Brook, IL | 60523 | EUA  
Clique aqui para cancelar a inscrição e/ou para gerenciar a inscrição 

 
 

Mensagem do Presidente Internacional 

http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487106&sid=94072091&m=12580669&u=LIONSPROD&j=33153103&s=http://lions100.lionsclubs.org/PO/programs/centennial-legacy-projects.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5603%2D5617%20Yamada%20Club%20Message%
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487106&sid=94072092&m=12580669&u=LIONSPROD&j=33153103&s=http://members.lionsclubs.org/PO/lions/invite-members/ask-one.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5603%2D5617%20Yamada%20Club%20Message%20April%
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487106&sid=94072093&m=12580669&u=LIONSPROD&j=33153103&s=http://lions100.lionsclubs.org/PO/index.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5603%2D5617%20Yamada%20Club%20Message%20April%20PO
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487106&sid=94072094&m=12580669&u=LIONSPROD&j=33153103&s=http://www.magnetmail.net/Actions/lionsprod/lionscluba.cfm?email=saul_270@terra.com.br&recipient_id=1183487106&subid=1262
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Lions Clubs International e LCIF | 300 W. 22nd St. | Oak Brook, IL | 60523 | EUA 
Clique aqui para cancelar a inscrição e/ou para gerenciar a inscrição  

Histórias do Lions 

 

  

 

Prezado Leão,    

Esperamos que você tenha gostado de saber mais sobre a nossa his-

tória e 100 anos de serviço através das Histórias Fundamentais de 

Lions. O Centenário de Lions é um ótimo momento para refletir sobre 

tudo o que nossos associados têm realizado, e as Histórias Funda-

mentais celebram as diversas maneiras pelas quais os Leões servem 

suas comunidades.    

Em homenagem ao Dia da Terra, a História Fundamental deste mês é 

"Reciclar a Terra". Saiba como os Leões reciclam óculos e aparelhos 

auditivos, papel e plástico para ajudar a limpar o meio ambiente, 

prestam serviços valiosos e geram receitas que o Lions clubes po-

dem usar para financiar outros programas de serviços.    

Leia “ Reciclar a Terra” no Lions100 ou na Revista LION ainda hoje. E 

não deixe de repassar esta história inspiradora e outras Histórias 

Fundamentais aos Leões através dos boletins, mídia social, websites 

e nas reuniões de clube!    

Atenciosamente,   Lions Clubs International  
 

http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183485407&sid=87075216&m=11737768&u=LIONSPROD&j=31491966&s=http://www.magnetmail.net/Actions/lionsprod/lionscluba.cfm?email=vcapanema@gmail.com&recipient_id=1183485407&subid=1262
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487106&sid=93992406&m=12514394&u=LIONSPROD&j=33255812&s=http://lions100.lionsclubs.org/PO/media/touchstone-stories/power-service/13-recycle-earth.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5617%20April%20Tou
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487106&sid=93992407&m=12514394&u=LIONSPROD&j=33255812&s=http://lions100.lionsclubs.org/PO/media/touchstone-stories/index.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5617%20April%20Touchstone%20email%2DPO
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487106&sid=93992407&m=12514394&u=LIONSPROD&j=33255812&s=http://lions100.lionsclubs.org/PO/media/touchstone-stories/index.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5617%20April%20Touchstone%20email%2DPO
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Prezado Companheiro Leão, 
  
Você está sempre me surpreendendo, todos os dias. Não importa onde eu vá, vejo Leões e 
Leos celebrando o espírito de servir. A sua dedicação à prestação de serviços é admirável, sen-
do que sinto-me orgulhoso em compartilhar as suas histórias com os Leões do mundo inteiro. 
  
Quando visito a sua comunidade, fica evidente para o mundo que realmente "Nós Servimos". 
Você compreende a necessidade de servir local e globalmente, estando ciente de que LCIF am-
plia este alcance. Quando verifico jovens Leões em ação, fico certo de que o serviço não é limi-
tado por faixas etárias.  
  
Recentemente, visitei três clubes jovens e cheios de entusiasmo. Um núcleo do Lions clube for-
mado por jovens profissionais na Malásia implementou alguns projetos ambientais. O novo Clu-
be Universitário da Texas State University compreende e apoia LCIF pois sabe que a Fundação 
atendeu prontamente após as recentes enchentes e tornados que assolaram aquela região. Vi-
sitei os Leos em Mumbai que apoiam LCIF, pois a Fundação ajudou a financiar um banco de 
sangue local do qual a comunidade carecia.  
  
Tenho paixão por ser Leão e admiro o que LCIF faz em apoio ao trabalho que executamos. Ca-
so precisasse resumir o que LCIF significa em apenas uma palavra, ela seria "esperança". As-
sim como diz a minha canção, "porque nos preocupamos, sempre estamos presentes, LCIF". 
  
É exatamente neste espírito de serviço que faço um apelo a todos os Leões. Recentemente, ci-
dades na Índia e no Paraguai foram devastadas por enchentes. O Distrito Múltiplo 300 do Tai-
wan está se recuperando de um trágico terremoto em Tainan. Devido ao apoio generoso dos 
Leões do mundo inteiro, LCIF outorgou subsídios para os trabalhos de recuperação em cada 
uma dessas áreas. Peço que considere fazer uma doação para o fundo após catástrofes de 
LCIF para que a nossa Fundação continue a atender imediatamente sempre que houver uma 
catástrofe, não importa onde. 

 Unidos no Servir,  

Joe Preston, Presidente do Conselho de Curadores da Fundação de Lions Clubs International 

Subsídios aprovados por LCIF em janeiro 
LCIF fornece subsídios para auxiliar os distritos do Lions a desenvolverem e implementarem projetos 
humanitários de grande escala. Esses subsídios humanitários ajudam os Leões a ampliarem o alcan-
ce e aumentarem o impacto junto às comunidades locais e globais para atender ainda mais pessoas 
necessitadas em todo o mundo. O Comitê Consultivo do SightFirst também aprovou sete subsídios, 
totalizando mais de US$1 bilhão, que serão utilizados para levar melhorias aos serviços de cuidados 
com a visão e aos esforços contínuos de eliminação da oncocercose. Veja a lista dos subsídios hu-
manitários e subsídios do SightFirst aprovados em janeiro. 

 

Lions Clubs International e LCIF | 300 W. 22nd St. | Oak Brook, IL | 60523 | EUA  
Clique aqui para cancelar a inscrição e/ou para gerenciar a inscrição 

 

A Nossa Fundação 

http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=90234851&m=12091523&u=LIONSPROD&j=32507334&s=http://lionsclubs.org/blog/2016/01/04/update-on-chennai-flood-relief-2/?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=6306%20LCIF%20Chairperson%20Feb%202016%2
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=90234852&m=12091523&u=LIONSPROD&j=32507334&s=http://lionsclubs.org/blog/2016/01/26/lcif-has-awarded-a-major-catastrophe-grant-for-flood-relief-in-paraguay/?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=6
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=90234853&m=12091523&u=LIONSPROD&j=32507334&s=http://lionsclubs.org/blog/2016/02/08/md-300-taiwan-disaster-relief/?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=6306%20LCIF%20Chairperson%20Feb%202016%20%2
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=90234853&m=12091523&u=LIONSPROD&j=32507334&s=http://lionsclubs.org/blog/2016/02/08/md-300-taiwan-disaster-relief/?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=6306%20LCIF%20Chairperson%20Feb%202016%20%2
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=90234854&m=12091523&u=LIONSPROD&j=32507334&s=https://www.lcif.org/PO/ways-to-give/donate-now.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=6306%20LCIF%20Chairperson%20Feb%202016%20%2D%20PO
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=90234855&m=12091523&u=LIONSPROD&j=32507334&s=http://www.lcif.org/PO/apply-for-a-grant/recent-grants.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=6306%20LCIF%20Chairperson%20Feb%202016%20%2D%20PO
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=90234855&m=12091523&u=LIONSPROD&j=32507334&s=http://www.lcif.org/PO/apply-for-a-grant/recent-grants.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=6306%20LCIF%20Chairperson%20Feb%202016%20%2D%20PO
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=90234856&m=12091523&u=LIONSPROD&j=32507334&s=http://www.lcif.org/PO/apply-for-a-grant/sightfirst.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=6306%20LCIF%20Chairperson%20Feb%202016%20%2D%20PO
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=90234860&m=12091523&u=LIONSPROD&j=32507334&s=http://www.magnetmail.net/Actions/lionsprod/lionscluba.cfm?email=odicezar@terra.com.br&recipient_id=1183487063&subid=1262
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Companheiros e Companheiras: 

Atualmente já vislumbramos a reta final desse ano leonístico. 
Em vista das grandes necessidades, tanto mundiais como brasileiras e especialmente em nos-

so Distrito, com a natureza forte nos dando embates e atingindo a população mais carente 

(sempre), solicitamos que reforcemos o espírito de solidariedade fazendo doações à LCIF, ho-

menageando Companheiros e Companheiras, os esforçados Presidentes de Clubes e, porque 

não, cidadãos exemplares de nossa comunidade. 

E staremos presente, sempre que possível, nas solenidades de entrega das homenagens, pois 

é um fato único e deveras importante na vida leonistica das pessoas que recebem o Título 

de Companheiro Melvin Jones. 

Atenciosa e Leonisticamente, 
CL Ireneo Valdir dos Santos 

Coordenador de LCIF 

Mensagem do Coordenador LCIF LD-5 

 

Prezados Leões, 

Uma série de terremotos e abalos sísmicos fatais atingiu a Província de Kumamoto no Japão na se-
mana passada. Tragicamente, outro terremoto devastador de magnitude 7,8 atingiu a região costeira 
do Equador apenas 24 horas depois. Centenas estão mortos, milhares estão feridos e muitos estão 
desabrigados. 

A Fundação de Lions Clubs International (LCIF) respondeu concedendo subsídios para grandes ca-
tástrofes ao Japão e Equador, mas as pessoas impactadas por estes terríveis desastres precisarão 
da sua ajuda para se recuperar. É por isto que estamos pedindo o seu apoio. 

As suas doações vão ajudar a fornecer alívio imediato, como 
alimentos, água, roupas, suprimentos e abrigo temporário, além da assistência contínua. E os Leões 
estarão lá para ajudar a reconstruir as comunidades e recuperar a esperança após estas catástrofes. 

A generosidade de Leões como você nos permite responder a desastres quando e onde eles aconte-
cem. Esperamos que você mantenha as vítimas em seus pensamentos e orações e lhe pedimos que 
se una a nós para doar como somente os Leões fazem. 

Atenciosamente, 
  
Joe Preston  
Presidente do Conselho de Curadores de LCIF 
Dr. Jitsuhiro Yamada   

Lions Clubs International e LCIF | 300 W. 22nd St. | Oak Brook, IL | 60523 | EUA  
Clique aqui para cancelar a inscrição e/ou para gerenciar a inscrição 

http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183486605&sid=94974819&m=12698286&u=LIONSPROD&j=33364258&s=https://www.lcif.org/PO/support-our-work/donate-now.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=6306%20LCIF%20Japan%20Ecuador%20Appeal%20%2D%20PO
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183486605&sid=94968810&m=12698286&u=LIONSPROD&j=33364258&s=http://www.magnetmail.net/Actions/lionsprod/lionscluba.cfm?email=ivsok@terra.com.br&recipient_id=1183486605&subid=1262
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Prezado Leão, 
  

À medida que nos aproximamos dos 100 anos de serviço, gostaria de lhe agradecer pelos seus 
tremendos esforços que conduzem ao nosso Centenário. Também quero incentivá-lo a reportar o 
trabalho árduo do seu clube e a continuar trabalhando rumo às suas metas de final de ano. Os re-
latórios propiciam que as realizações do seu clube sejam reconhecidas e compartilhadas com 
Leões de todo o mundo. 
  

Veja como o seu clube pode terminar o ano fortalecido e ajudar a dar a largada ao próximo século 
de serviços: 

 Convide e conserve pelo menos três novos associados para ajudar seu clube a crescer e dei-
xar o Lions ainda mais forte! 

 Realize um projeto da juventude, visão, fome e meio ambiente em apoio ao Desafio de Servi-
ços do Centenário. 
Planeje um Projeto de Legado durante a Comemoração do Centenário para criar uma lembrança 
visível e um legado duradouro do seu serviço à comunidade. 

À medida que o nosso 99º ano se aproxima do fim, todos nós podemos nos orgulhar das nossas 
realizações. Vamos manter o ritmo para que possamos continuar servindo e transformando a nos-
sa visão humanitária em realidade! 
  

Atenciosamente, 
  

Dr. Jitsuhiro Yamada 
O seu Presidente Internacional 
  

 

  

Confira as Histórias Fundamentais 
As Histórias Fundamentais capturam os momentos decisivos da nossa história, serviço e cresci-
mento. Confira as Histórias Fundamentais em Lions100 e compartilhe estes relatos inspiradores 
com os clubes nos boletins, Facebook, sites e nas reuniões.  

  

  

Você já planejou um Projeto de Legado? 
Comemore o nosso Centenário, realizando um Projeto de Legado. Estas con-
tribuições duradouras e visíveis permitem que o seu clube se Conecte com a 
Comunidade e atenda a uma necessidade específica da sua área. Saiba 
mais sobre os Projetos de Legado e comece a planejar o seu projeto hoje! 

  

 

 

 

http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94586092&m=12646640&u=LIONSPROD&j=33352498&s=http://lions100.lionsclubs.org/PO/media/touchstone-stories/index.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5603%2D5617%20Centennial%20Newsletter%20Apr
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94586093&m=12646640&u=LIONSPROD&j=33352498&s=http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/lions100/legacy-projects-brochure.pdf?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5603%2D5617%20Centennial%20New
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94586101&m=12646640&u=LIONSPROD&j=33352498&s=https://www.facebook.com/lionsclubs
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94586102&m=12646640&u=LIONSPROD&j=33352498&s=https://twitter.com/lionsclubs
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94586103&m=12646640&u=LIONSPROD&j=33352498&s=http://www.youtube.com/user/lionsclubsorg
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94586104&m=12646640&u=LIONSPROD&j=33352498&s=http://instagram.com/lionsclubs
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94586105&m=12646640&u=LIONSPROD&j=33352498&s=http://www.linkedin.com/company/33854
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Convidar para causar impacto  
Você sabia que cada associado Leão serve 50 pessoas em média por ano? 
Ajude o seu clube a crescer e aumentar o seu impacto, convidando novos 
associados. A página dos Recursos dos Prêmios de Aumento de Associa-
dos do Centenário oferece idéias para recrutar novos associados e iniciar 
novos clubes, além de informações sobre como você pode ganhar um prê-
mio por aumento de associados.  

  

 

  

Lembretes do Centenário 
 Confira o novo Folheto de Ação do Centenário para aprimorar as metas do Centenário e as 

maneiras que seu clube pode comemorar. 
 
 O Guia de Planejamento do Centenário fornece um cronograma de atividades do Centenário e 

passos para ajudar o seu clube a identificar, planejar e concluir atividades da Comemoração 
do Centenário. 

 
 Assista aos Vídeos do Centenário do Lions e vivencie a grandiosa história de serviço dos 

Leões. 
 
 Realize um projeto ambiental para celebrar a campanha deste mês de Proteção ao Meio Ambi-

ente e o Dia da Terra em 22 de abril. Não se esqueça de reportar as suas atividades de servi-
ço através do MyLCI até 30 de junho para receber reconhecimento! 

 
 Designe um líder do clube para ajudar o clube a planejar o Centenário. A Descrição do Cargo 

do Assessor do Centenário de Clube relata como este papel pode ajudar o clube a ter êxito. 
 
 Visite a Loja de LCI para conferir as novas mercadorias do Centenário, como crachás e distin-

tivos. 
 
 Vá à Caixa de ferramentas do Centenário em Lions100.org e encontre recursos para todas as 
coisas relacionadas ao Centenário! 

 

Boletim da Comemoração do Centenário Lions 

http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94586094&m=12646640&u=LIONSPROD&j=33352498&s=http://lions100.lionsclubs.org/PO/toolbox/centennial-membership-challenge.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5603%2D5617%20Centennial%20Newslet
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94586094&m=12646640&u=LIONSPROD&j=33352498&s=http://lions100.lionsclubs.org/PO/toolbox/centennial-membership-challenge.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5603%2D5617%20Centennial%20Newslet
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94586095&m=12646640&u=LIONSPROD&j=33352498&s=http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/lions100/centennial-action-flyer.pdf?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5603%2D5617%20Centennial%20News
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94586096&m=12646640&u=LIONSPROD&j=33352498&s=http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/lions100/club-centennial-planning-guide.pdf?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5603%2D5617%20Centennial
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94586097&m=12646640&u=LIONSPROD&j=33352498&s=http://www.lionsclubs.org/PO/news-media/videos/centennial.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5603%2D5617%20Centennial%20Newsletter%20April16%20
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94586098&m=12646640&u=LIONSPROD&j=33352498&s=http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/lions100/club-centennial-chairperson-job-description.pdf?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5603%2D5617
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94586098&m=12646640&u=LIONSPROD&j=33352498&s=http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/lions100/club-centennial-chairperson-job-description.pdf?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5603%2D5617
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94586099&m=12646640&u=LIONSPROD&j=33352498&s=http://lions100.lionsclubs.org/PO/toolbox/centennial-merchandise.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5603%2D5617%20Centennial%20Newsletter%20Apr
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94586100&m=12646640&u=LIONSPROD&j=33352498&s=http://lions100.lionsclubs.org/PO/toolbox/index.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5603%2D5617%20Centennial%20Newsletter%20April16%20PO
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Newswire 

O foco do Newswire deste mês é FAMÍLIA E AMIGOS. Visite a LCICon com seus amigos, convide seus familiares a participar 

das atividades do clube, convide um vizinho a entrar para o clube e muito mais. 

 

Budas, flores, castelos e muito mais esperam por você 

em Fukuoka! 
Inscreva-se agora para sentir o entusiasmo da Convenção Internacional de Fukuoka! Já se inscreveu? Descubra tudo que 

Fukuoka tem a oferecer com JTB Kyushu/Equipe de Fukuoka em um dos tours locais mais divertidos e informativos, pagan-

do o preço especial para Leões. Clique aqui para ver e reservar os tours on-line antes que esgotem. Se você tiver perguntas 

ou quiser montar o seu próprio grupo de excursão, entre em contato com JTB Kyushu/Equipe de Fukuoka. 

 

Comece e cresça! 
Acabe com as teias de aranha do inverno e comemore a primavera com novas ideias e um crescimento renovado! Quando 

começar a se preparar para reuniões, eventos e atividades do próximo ano, experimente as ideias destacadas em O seu 

Clube, a sua Maneira para tornar as reuniões divertidas e encontrar novas formas de incluir seus parentes, amigos e novos 

membros em potencial. Dê mais um passo na construção de bases sólidas e planos de ação para suas ideias com o Modelo 

para um Clube Mais Forte. A primavera é perfeita para aumentar a motivação do seu clube com novas conquistas! 

 

Novo vídeo do Centenário: Paz e compreensão internaci-

onal 
Desde a fundação, os Leões se dedicam à paz e à compreensão global, ultrapassando fronteiras e gerações. Assista ao 

mais novo vídeo do Centenário para ver como a influência dos Leões cresceu em comunidades ao redor do mundo nos últi-

mos 100 anos – desde a arrecadação de dinheiro para órfãos belgas em 1919, o primeiro envolvimento com as Nações 

Unidas na década de 1940, o primeiro Concurso de Cartaz sobre a Paz em 1988 até o apoio recente da ONU. Objetivos de 

desenvolvimento do milênio e objetivos sustentáveis. A maioria dos vídeos do Centenário está disponível com legendas em 

11 idiomas ao clicar no botão CC na janela de vídeo. Faça download e compartilhe com familiares, amigos e Leões ainda 

hoje! 

 

Proteja o meio ambiente por meio de projetos de recicla-

gem de óculos 
Muitos Leões coletam óculos descartados, mas ainda em boas condições de uso, para redistribuição. Redistribuir óculos 

não ajuda apenas as pessoas que necessitam deles. A reutilização de óculos também é a opção mais ecológica. Mas e os 

óculos que já não estão em condições de uso? Muitos Lions clubes e distritos ajudam a minimizar o lixo ao apoiar a coleta 

de metais e o processamento da sucata. Esses programas "do lixo ao luxo" também podem dar uma fonte de renda aos 

Leões para ajudar em projetos locais do Lions. Participe do Desafio de Serviço do Centenário ao organizar um projeto de 

reciclagem de óculos e incentivar amigos, parentes e comunidades a doarem óculos. 

 

Convide Alguém para que o impacto seja maior! 
Leões de todo o mundo causam impacto na vida de milhões de pessoas durante o ano. Imagine a diferença que seu clube 

pode fazer quando você convida uma pessoa para servir junto com você. É simples impactar a vida de mais pessoas, convi-

de um parente, amigo ou vizinho para servir com você. Desde julho passado, mais de 51.000 Leões foram convidados a 

agir e convidaram outro Leão a entrar para o clube. Junte-se a eles e convide alguém hoje! Acesse a página do Convide Al-

http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94189317&m=12602573&u=LIONSPROD&j=33180043&s=http://lcicon.lionsclubs.org/PO/attendees/registration-information.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5604%2D5617%20April%20Newswire%20PO
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94189318&m=12602573&u=LIONSPROD&j=33180043&s=http://lions99-fukuoka.jp/enpage/tour_local.html
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94189319&m=12602573&u=LIONSPROD&j=33180043&s=http://lions99-fukuoka.jp/enpage/tour_local.html
mailto:international_kyushu@kys.jtb.jp?subject=JTB%20Kuyshu/Team%20Fukuoka%20Local%20Tour%20Program%20Inquiry
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94189320&m=12602573&u=LIONSPROD&j=33180043&s=http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/DA-YCYW.pdf?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5604%2D5617%20April%20Newswire%20PO
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94189320&m=12602573&u=LIONSPROD&j=33180043&s=http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/DA-YCYW.pdf?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5604%2D5617%20April%20Newswire%20PO
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94189321&m=12602573&u=LIONSPROD&j=33180043&s=http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/DA-STPBG.pdf?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5604%2D5617%20April%20Newswire%20PO
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94189321&m=12602573&u=LIONSPROD&j=33180043&s=http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/DA-STPBG.pdf?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5604%2D5617%20April%20Newswire%20PO
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94189322&m=12602573&u=LIONSPROD&j=33180043&s=http://www.lionsclubs.org/PO/news-media/videos/centennial.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5604%2D5617%20April%20Newswire%20PO
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94189322&m=12602573&u=LIONSPROD&j=33180043&s=http://www.lionsclubs.org/PO/news-media/videos/centennial.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5604%2D5617%20April%20Newswire%20PO
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94189323&m=12602573&u=LIONSPROD&j=33180043&s=http://www.lionsclubs.org/PO/news-media/videos/centennial.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5604%2D5617%20April%20Newswire%20PO
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94189324&m=12602573&u=LIONSPROD&j=33180043&s=http://lions100.lionsclubs.org/PO/programs/centennial-service-challenge/index.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5604%2D5617%20April%20Newswire
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94189325&m=12602573&u=LIONSPROD&j=33180043&s=http://members.lionsclubs.org/PO/serve/sight/recycle-eyeglasses/index.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5604%2D5617%20April%20Newswire%20PO
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94189325&m=12602573&u=LIONSPROD&j=33180043&s=http://members.lionsclubs.org/PO/serve/sight/recycle-eyeglasses/index.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5604%2D5617%20April%20Newswire%20PO
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94189326&m=12602573&u=LIONSPROD&j=33180043&s=http://members.lionsclubs.org/PO/lions/invite-members/ask-one.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5604%2D5617%20April%20Newswire%20PO
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94189326&m=12602573&u=LIONSPROD&j=33180043&s=http://members.lionsclubs.org/PO/lions/invite-members/ask-one.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5604%2D5617%20April%20Newswire%20PO
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Newswire 

 

 

LIONS QUARTERLY 

 

Assista à LQ para saber mais sobre o projeto "Kans 4 Kids" do 

CONCURSOS 

Concurso de Cartaz sobre a Paz 

  
O tema do concurso para 2016-2017 é "Uma Celebração da 

Paz". 

 

DESTAQUES 

Blog do Lions 

  
Fique ligado nos programas e histórias dos Leões 

do mundo inteiro. 

  

Revista digital LION 

  
A revista LION (edição da sede) está disponível 

EVENTOS 

Abril: Mês de Conscientização sobre Leo Clubes 

Planeje e promova projetos de serviços conjuntos 

de Leões e Leos. #LeoRoar 

  

LCICon em Fukuoka (24 a 28 de junho de 2016) 

Inscreva-se agora! 

  

Calendário de eventos 

Veja os próximos eventos do Lions dos quais seu 

clube pode participar localmente. 

 

 

Lions Clubs International e LCIF | 300 W. 22nd St. | Oak Brook, IL | 60523 | EUA  
Clique aqui para cancelar a inscrição e/ou para gerenciar a inscrição 

 

Convide Alguém para que o impacto seja maior! 

 Leões de todo o mundo causam impacto na vida de milhões de pessoas durante o ano. 

Imagine a diferença que seu clube pode fazer quando você convi-

da uma pessoa para servir junto com você. É simples impactar a 

vida de mais pessoas, convide um parente, amigo ou vizinho pa-

ra servir com você. Desde julho passado, mais de 51.000 Leões 

foram convidados a agir e convidaram outro Leão a entrar para o 

clube. Junte-se a eles e convide alguém hoje! Acesse a página do 

Convide Alguém para obter ideias, recursos e muito mais!  

http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94189327&m=12602573&u=LIONSPROD&j=33180043&s=http://www.lionsclubs.org/PO/news-and-events/lions-news-network/lq.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5604%2D5617%20April%20Newswire%20PO
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94189328&m=12602573&u=LIONSPROD&j=33180043&s=http://www.lionsclubs.org/PO/news-media/videos/lq.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5604%2D5617%20April%20Newswire%20PO
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94189329&m=12602573&u=LIONSPROD&j=33180043&s=http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/planning-projects/youth/peace-poster/index.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5604%2D5617%20April%20
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94189330&m=12602573&u=LIONSPROD&j=33180043&s=http://www.lionsclubs.org/blog?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5604%2D5617%20April%20Newswire%20PO
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94189331&m=12602573&u=LIONSPROD&j=33180043&s=http://www.lionsclubs.org/PO/news-and-events/lion-magazine/index.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5604%2D5617%20April%20Newswire%20PO
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94189332&m=12602573&u=LIONSPROD&j=33180043&s=http://members.lionsclubs.org/PO/leos/projects-promotions/leo-lion-joint-projects.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5604%2D5617%20April%20News
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94189333&m=12602573&u=LIONSPROD&j=33180043&s=http://www.lionsclubs.org/PO/news-and-events/international-convention/for-attendees/news-conv-register.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5604%
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94189334&m=12602573&u=LIONSPROD&j=33180043&s=http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/online-community/calendar-of-events.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5604%2D5617%20April%20Newswir
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94189335&m=12602573&u=LIONSPROD&j=33180043&s=http://www.magnetmail.net/Actions/lionsprod/lionscluba.cfm?email=odicezar@terra.com.br&recipient_id=1183487063&subid=1262
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94189326&m=12602573&u=LIONSPROD&j=33180043&s=http://members.lionsclubs.org/PO/lions/invite-members/ask-one.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5604%2D5617%20April%20Newswire%20PO
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183487063&sid=94189326&m=12602573&u=LIONSPROD&j=33180043&s=http://members.lionsclubs.org/PO/lions/invite-members/ask-one.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5604%2D5617%20April%20Newswire%20PO
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Notícias da PID Rosane 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=527661540746972&set=pcb.527662430746883&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=527661507413642&set=pcb.527662430746883&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1055368764502381&set=a.1055368577835733.1073742023.100000878010740&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1055368881169036&set=a.1055368577835733.1073742023.100000878010740&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=528980313948428&set=ms.c.eJw9ydsNwDAIA8CNKoJxsPdfrAp9fJ6OKSuw4FKlLo63Yy8G%7E_%7E%3Bd5OMYtVqeWodeq82x%7E_9nzgsbHnEzcF6hcE.bps.t.100002385034892&type=3
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Notícias da PID Rosane 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1158399757533541&set=pcb.1158401917533325&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1014273218662170&set=ms.c.eJxNlFuSRCEIQ3c0hbzd~%3B8bGG8rYn30aQiRelyzXsrXDtNv23xqgqzN1lRAoQL6KmBa7wAboD0BLJEFPBUVDAYQV4QOcQNbe4RUXZEP0TSkZsAgSLU6ntQdwShtapAn2ACWYKcIpe~%3BYh17oLgOwHcLiKBwpjVxNgyUVj5y9o1J3iGmh5U872vhar
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1014273218662170&set=ms.c.eJxNlFuSRCEIQ3c0hbzd~%3B8bGG8rYn30aQiRelyzXsrXDtNv23xqgqzN1lRAoQL6KmBa7wAboD0BLJEFPBUVDAYQV4QOcQNbe4RUXZEP0TSkZsAgSLU6ntQdwShtapAn2ACWYKcIpe~%3BYh17oLgOwHcLiKBwpjVxNgyUVj5y9o1J3iGmh5U872vhar
https://www.facebook.com/vcapanema/media_set?set=a.1014312015324957.1073741955.100002385034892&type=3&pnref=story
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Notícias da PID Rosane 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1050565691649355&set=a.231441283561804.55502.100000878010740&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1050592001646724&set=a.231441283561804.55502.100000878010740&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1050477474991510&set=a.231441283561804.55502.100000878010740&type=3
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ABRIL 2016 
EVENTOS LIONS 

 

 

 
 1º de abril: Data final para inscrição no Prêmio 

Leo do Ano (Leo-LOY) 

 8-10 de abril: Instituto de Liderança para Leões 

Emergentes - Área Jurisdicional VII: Austrália, 

Nova Zelândia, Papua-Nova Guiné, Indonésia e 

Ilhas do Oceano Pacífico (Brisbane, Austrália) 

 16-18 de abril: Instituto de Liderança Leonística 

Sênior - Área jurisdicional III: América do Sul, 

América Central, México e Ilhas do Mar do Cari-

be (Salvador, Brasil) 

 22 de abril: Dia da Terra 

 24-30 de abril: Semana Mundial de Imunização 

 28 de abril: Dia Mundial da Posse de Leões 

CLUBES ANIVERSARIANTES: 
BALNEÁRIO CAMBORIÚ BARRA SUL 
Divisão G – Clube no.049732 
Fundado 18/04/89  
BALNEÁRIO CAMBORIÚ LEÃO DO MAR 
Divisão G – Clube no. 037163 
Fundado 04/04/79 
BLUMENAU INTEGRAÇÃO  
Divisão H – Clube no. 122179 
Carta Constitutiva 12/04/14  
BRUSQUE 
Clube no. 016883 – Divisão E 
Carta Constitutiva 24/04/1954  
GASPAR 
Divisão H - Clube no. 016893 
Carta Constitutiva 28/04/62  
MAFRA PÉROLA DO PLANALTO 
Divisão A – Clube no. 038307 
Carta Constitutiva 01/04/80  
PRESIDENTE GETÚLIO  
Divisão J – Clube no. 016906 
Carta Constitutiva 21/04/63  
SÃO FRANCISCO DO SUL  
Divisão D – Clube no. 016911 
Fundado 10/04/54  
 
 

 

Mês da Família e dos Amigos 

Mês da Conscientização sobre Leo Clubes 

Desafio de Serviço do Centenário "Proteção do 

Nosso Meio Ambiente" 

 
 
 
 
 

 

Datas Comemorativas e eventos 

01 SEX Dia da Mentira 

02 SÁB Dia Mundial da Conscientização do Autismo; Dia 
Internacional do Livro Infantil 

04 SEG Dia Nacional do Parkinsoniano 

06 QUA Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvi-
mento e pela Paz 

07 QUI Dia do Corretor; Dia do Jornalista; Dia Mundial da 
Saúde; Dia do Médico Legista 

08 SEX Dia da Natação; Dia Mundial do Combate ao 
Câncer;   Dia Mundial da Astronomia; Dia Nacio-
nal do Sistema Braille 

09 QUI Dia Nacional do Aço 

10 DOM Dia da Engenharia 

11 SEG Dia do Infectologista; Dia da Escola de Samba; 

12 TER Dia do Obstetra 

14 QUI Dia Mundial do Café 

15 SEX Dia Mundial do Desenhista; Dia Nacional da Con-
servação do Solo; Dia do Desarmamento Infantil 

16 SÁB Dia Mundial da Voz 

17 DOM Dia Mundial do Hemofílico 

18 SEG Dia de Monteiro Lobato; Dia do Amigo; Dia Nacio-
nal do Livro Infantil 

19 TER Dia do Índio; Dia do Exército Brasileiro; Dia de 
Santo Expedito 

20 QUA Dia do Diplomata; Dia do Disco 

21 QUI Tiradentes; Aniversário de Brasília; Dia do Metalúr-
gico; Dia da Latinidade; Dia da Polícia Civil; Dia da 
Polícia Militar; Dia do Têxtil 

22 SEX Descobrimento do Brasil; Dia da Terra; Dia da 
Comunidade Luso-Brasileira 

23 SÁB Dia de São Jorge; Dia Mundial do Escoteiro; Dia 
do Serralheiro; Dia Mundial do Livro; Dia do Torce-
dor Corinthiano 

24 DOM Dia do Penitenciário; Dia do Agente de Viagem; 
Dia do Samurai; Dia do Boi; Dia do Chimarrão; Dia 
Internacional do Jovem Trabalhado; Dia Internaci-
onal do Milho 

25 SEG Dia da Contabilidade 

26 TER Dia do Goleiro 

26 TER Dia de Prevenção e Combate à Hipertensão 

27 QUA Dia da Empregada Doméstica; Dia Mundial do 
Design Gráfico; Dia do Sacerdote 

28 QUI Dia da Educação; Dia da Sogra; Dia Nacional da 
Caatinga 

29 SEX Dia Internacional da Dança; Dia de Santa Catarina 
de Sena 

30 SÁB Dia Nacional da Mulher; Dia do Ferroviário 

http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/loy.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/development-programs/emerging-leadership/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/development-programs/emerging-leadership/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/development-programs/senior-lions-leadership-institutes/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/development-programs/senior-lions-leadership-institutes/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/planning-projects/global-service-action-campaigns/protecting-our-environment.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/programs-mem-wwday.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/planning-projects/family-and-friends-month.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/planning-projects/youth/leo-zone/just-for-leos/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/planning-projects/global-service-action-campaigns/protecting-our-environment.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/planning-projects/global-service-action-campaigns/protecting-our-environment.php
http://www.calendarr.com/brasil/dia-da-mentira/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-mundial-da-conscientizacao-do-autismo/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-mundial-da-conscientizacao-do-autismo/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-nacional-do-parkinsoniano/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-internacional-do-esporte-para-o-desenvolvimento-e-pela-paz/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-internacional-do-esporte-para-o-desenvolvimento-e-pela-paz/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-mundial-da-saude/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-mundial-da-saude/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-medico-legista/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-mundial-do-combate-ao-cancer/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-mundial-do-combate-ao-cancer/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-mundial-da-astronomia/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-mundial-da-astronomia/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-da-engenharia/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-obstetra/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-mundial-do-cafe/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-mundial-do-desenhista/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-nacional-da-conservacao-do-solo/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-nacional-da-conservacao-do-solo/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-desarmamento-infantil/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-mundial-da-voz/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-mundial-do-hemofilico/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-de-monteiro-lobato/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-amigo/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-nacional-do-livro-infantil/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-nacional-do-livro-infantil/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-indio/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-exercito-brasileiro/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-de-santo-expedito/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-de-santo-expedito/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-diplomata/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-disco/
http://www.calendarr.com/brasil/tiradentes/
http://www.calendarr.com/brasil/aniversario-de-brasilia/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-metalurgico/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-metalurgico/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-da-latinidade/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-da-policia-civil/
http://www.calendarr.com/brasil/descobrimento-do-brasil/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-da-terra/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-da-comunidade-luso-brasileira/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-da-comunidade-luso-brasileira/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-de-sao-jorge/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-mundial-do-escoteiro/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-mundial-do-livro/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-torcedor-corinthiano/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-torcedor-corinthiano/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-chimarrao/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-internacional-do-milho/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-internacional-do-milho/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-da-contabilidade/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-goleiro/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-de-prevencao-e-combate-a-hipertensao/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-da-educacao/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-da-sogra/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-nacional-da-caatinga/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-nacional-da-caatinga/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-internacional-da-danca/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-de-santa-catarina-de-sena/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-de-santa-catarina-de-sena/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-nacional-da-mulher/


 

 

Página 49 

 

EVENTOS LIONS 

Maio de 2016 
 1º de maio: Prazo para cancelar com reembolso a inscri-

ção na convenção 

 1º de maio: Prazo final para recebimento de inscrições 

antecipadas para a convenção e pedidos de reserva de 

hotel 

 1º de maio: Prazo final para inscrições para o Concurso 

Internacional (Boletim e site) a serem recebidas pela Divi-

são de Relações Públicas e Comunicações 

 2 de maio: Reunião do comitê executivo (Oak Brook, 

Illinois, EUA) 

 3-5 de maio: Reunião do Conselho Diretor da LCIF (Oak 

Brook, Illinois, EUA) 

 9 de maio: Prazo final para solicitações de subsídios 

Padrão, Quatro Pontos Básicos e Assistência Internacio-

nal a serem analisados na reunião de diretoria de agosto 

de 2016 

 13 de maio: Prazo final de solicitações de subsí-

dios SightFirst a serem analisadas na reunião do comitê 

consultivo do SightFirst (SAC) de agosto de 2016 

 15 de maio: Data final de entrega do Formulário para 

informe anual de associados e de dirigentes de Leo clube 

(Leo-72) 

 15 de maio: Prazo final para preencher o Formulário para 

informe de dirigentes (PU101) 

 15 de maio: Prazo final para reembolso de depósito de 

hotel da convençãopara cancelamentos individuais 

 CLUBES ANIVERSARIANTES: 
BALNEÁRIO CAMBORIÚ CL GOV. CÉLIO GASCHO – 
Divisão G – Fundado. 19/05/95  
CIDADE DE JOINVILLE – Divisão D – Clube no. 
048103 – Carta Constitutiva.. 06/05/88 
ITAJAÍ – Divisão F – Clube no. 016896 – Fdo. 
15/05/53 
RIO NEGRINHO – Divisão B – Clube no. 037340 – 
Fdo. 25/05/79  
SÃO BENTO DO SUL – Divisão B – Clube no. 016910 
– Fdo. 27/05/67  

 

Datas Comemorativas e eventos 

14SÁB Dia Continental do Seguro 

15DOM Dia do Gerente Bancário; Pentecostes; Dia do As-
sistente Social; Dia Internacional da Família 

16SEG Dia do Gari 

17TER Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade 
da Informação 

18QUA Dia dos Vidraceiros; Dia Internacional dos Museus; 
Dia Nacional do Cocktail  

19QUI Dia do Físico; Dia dos Acadêmicos de Direito; Dia 
do Estudante de Direito; Dia do Defensor Público 

20SEX Dia do Pedagogo 

21SÁB Dia Nacional da Cachaça; Dia da Língua Nacional; 
Dia do Afilhado 

22DOM Dia do Apicultor; Dia Internacional da Biodiversida-
de; Dia do Abraço 

23SEG Dia da Tartaruga;  

24TER Dia da Infantaria; Dia do Datilógrafo; Dia do Tele-
grafista; Dia do Vestibulando; Dia do Detento; Dia 
Nacional do Café 

25QUA Dia da Indústria; Dia do Massagista; Dia da Toalha; 
Dia Nacional da Adoção; Dia do Trabalhador Rural; 
Dia Internacional do Sapateado; Dia Internacional 
das Crianças Desaparecidas; Dia do Orgulho Geek; 
Dia da Costureira; Dia do Desafio;  
Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte 

26QUI Corpus Christi; Dia Nacional de Combate ao Glau-
coma; Dia do Revendedor Lotérico 

27SEX Dia Nacional da Mata Atlântica; Dia do Profissional 
Liberal; Dia do Serviço de Saúde; Dia Mundial dos 
Meios de Comunicação; Dia do Serviço de Saúde 
do Exército 

28SÁB Dia do Ceramista; Dia Nacional de Luta pela Redu-
ção da Mortalidade Materna  

29DOM Dia do Estatístico; Dia do Geógrafo; Dia Mundi-
al da Energia; Dia Internacional dos Soldados da 
Paz das Nações Unidas 

30SEG Dia do Geólogo; Dia do Decorador; Dia da Santa 
Joana d'Arc 

31TER Dia do Comissário de Bordo;Dia do Espírito Santo; 
Dia Mundial de Luta Contra o Tabaco; Dia da Aero-
moça 

1DOM Dia do Trabalho; Dia da Literatura Brasileira 

03TER Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Dia Inter-
nacional da Liberdade de Imprensa; Dia do Par-
lamento; Dia Internacional do Sol; Dia Mundial do 
Solo; Dia Nacional do Taquígrafo; Dia do Serta-
nejo; Dia do Pau-Brasil 

04QUA 
Dia de Star Wars 

06SEX 
Dia da Língua Portuguesa e da Cultura; Dia Naci-

onal do Líder Comunitário; Dia Nacional das 

Comunicações; Dia Nacional do Expedicionário; 

Dia do Marechal Rondon 

07SÁB Dia do Oftalmologista; Dia do Silêncio 

08DOM Dia das Mães; Dia do Profissional de Marketing; 
Dia do Artista Plástico; Dia Internacional da Cruz 
Vermelha; Dia do Pintor; Dia da Vitória 

09SEG Dia da Europa 

10TER Dia do Guia de Turismo; Dia da Cozinheira; Dia 
da Cavalaria; Dia do Campo; Dia Internacional de 
Atenção à Pessoa com Lúpus 

12QUI Dia Internacional da Enfermagem; Dia do Enge-
nheiro Militar  

13SEX Dia do Automóvel; Abolição da Escravatura; Dia 
do Zootecnista; Dia da Fraternidade; Dia Nacio-
nal do Chefe de Cozinha 

http://lcicon.lionsclubs.org/PO/attendees/registration-information.php
http://lcicon.lionsclubs.org/PO/attendees/registration-information.php
http://lcif.org/PO/our-work/sight/sightfirst-program-faq.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/leo72.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/pu101.pdf
http://lcicon.lionsclubs.org/PO/attendees/registration-information.php
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-gerente-bancario/
http://www.calendarr.com/brasil/pentecostes/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-assistente-social/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-assistente-social/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-internacional-da-familia/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-gari/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-mundial-das-telecomunicacoes-e-da-sociedade-da-informacao/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-mundial-das-telecomunicacoes-e-da-sociedade-da-informacao/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-internacional-dos-museus/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-nacional-do-cocktail/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-estudante-de-direito/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-estudante-de-direito/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-pedagogo/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-da-lingua-nacional/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-afilhado/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-apicultor/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-internacional-da-biodiversidade/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-internacional-da-biodiversidade/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-abraco/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-da-tartaruga/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-da-infantaria/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-vestibulando/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-nacional-do-cafe/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-nacional-do-cafe/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-da-industria/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-massagista/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-da-toalha/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-trabalhador-rural/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-orgulho-geek/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-da-costureira/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-desafio/
http://www.calendarr.com/brasil/corpus-christi/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-nacional-da-mata-atlantica/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-estatistico/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-geologo/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-da-santa-joana-d-arc/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-da-santa-joana-d-arc/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-comissario-de-bordo/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-espirito-santo/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-mundial-de-luta-contra-o-tabaco/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-da-aeromoca/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-da-aeromoca/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-trabalho/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-da-literatura-brasileira/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-internacional-da-liberdade-de-imprensa/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-internacional-da-liberdade-de-imprensa/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-internacional-do-sol/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-sertanejo/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-sertanejo/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-pau-brasil/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-de-star-wars/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-da-lingua-portuguesa-e-da-cultura/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-marechal-rondon/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-oftalmologista/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-silencio/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-das-maes/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-profissional-de-marketing/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-artista-plastico/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-internacional-da-cruz-vermelha/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-internacional-da-cruz-vermelha/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-da-europa/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-da-cozinheira/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-campo/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-internacional-de-atencao-a-pessoa-com-lupus/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-internacional-de-atencao-a-pessoa-com-lupus/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-internacional-da-enfermagem/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-automovel/
http://www.calendarr.com/brasil/abolicao-da-escravatura/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-da-fraternidade/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-nacional-do-chefe-de-cozinha/
http://www.calendarr.com/brasil/dia-nacional-do-chefe-de-cozinha/
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https://www.facebook.com/903775449688857/photos/pcb.1038452396221161/1038452296221171/?type=3
https://www.facebook.com/903775449688857/photos/ms.c.eJxF0EkSAzEIA8AfpVjE4v9~;LBmINRcfuiSgrIKwilAz~_b350T9Id5m2EzTCu3EIvWAvTKWCcGao9IWMqTgThSeBwy3lk7C6cGQSdSElB1JfeCp1QOiFe1jqQhPMZgaCsHfACbsF3OLzQfAk~_AK~_B69A2w~-~-.bps.a.1045275495538851.1073741835.903775
https://www.facebook.com/903775449688857/photos/a.907017159364686.1073741831.903775449688857/1045277582205309/?type=3
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https://www.facebook.com/LionsClubeBCBarraSul/photos/ms.c.eJw1zcENBDEIA8COTg4Eg~;tv7JLA8mJkI4ppUXDfABS~;aqNdYwXTz7AtrDYmrwRI5vTlfDaN027~;LGPh5pHxebfXM7HiOTA2e97~_~_fyWau6P2bax6~;5bsj~;y3C2b.bps.a.867257956733436.1073741880.225081987617706/867258033400095/?
https://www.facebook.com/LionsClubeBCBarraSul/photos/pcb.863435507115681/863434767115755/?type=3
https://www.facebook.com/LionsClubeBCBarraSul/photos/ms.c.eJw90NuNxTAIBNCOVjwMA~;03ts4YbqR8HBswUCnRJ1vgLp1~;ReO51p1H8v72HEh4d0Y8p9SNt3s~_1vrirWR8gvf28~;nyozYewnircTstUx~_Cz9q6brp67MzXnHxY0PD1N4~_Vzzx47599H0fpnv5QnFd15i2RLx85~;ZQZfaZ~_BeeDyhpfPccZc5~_Wu88qv
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1161877947184422&set=pcb.1161880823850801&type=3
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Realizado de 17 a 20 de Março de 2016, nas dependências da 

Pousada Pedra da Ilha, em Penha - SC. 

Foram 07 associados(as) de cada Distrito do DMLD. o 

Coordenador... do Instituto foi mais uma vez o competente PCC 

Douglas Thompson, e o corpo docente contou com a capacidade 

dos PCC Cláudio Miessa Claudio Miessa Rigo; PCC Orley Ademar 

Ikert. VCC Ari Sandra Maria Galera O PDG Osmar José Vailatti e 

ainda o Presidente do CG o CC João Péricles Goulart. Parabéns aos 

participantes e muito obrigado aos Expositores que se deslocaram 

mais uma vez para participarem deste Instituto. Contamos com a 

presença de nossa líder maior a PID Rosane Teresinha Jahnke, que 

fez a palestra de abertura. 

https://www.facebook.com/LionsClubeBCBarraSul/photos/ms.c.eJw10NkRxDAIA9COdixu~_m9sA5Y~;34hA5HLBEWiJ9UH9aq31ubqVtoCXKJr2Wp~_kY3Ppl6dfH7p1nXKt36XZr8wV2NztOa3h3xVae~_3cr4618b6mrsXpPrO~;jN~;bsdmPeMb~_H5z3zWQt7Jvr7x~_fa~;oik~;daZh~_C~_6Hq333zUNqnDwS3D1znfTO6nq
https://www.facebook.com/LionsClubeBCBarraSul/photos/pcb.849929351799630/849927771799788/?type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000039922078
https://www.facebook.com/claudio.miessarigo
https://www.facebook.com/orley.ademarikert
https://www.facebook.com/orley.ademarikert
https://www.facebook.com/sandramaria.galera
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004760055854
Realizado de 17 a 20 de Março de 2016, nas dependências da Pousada Pedra da Ilha, em Penha - SC.
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1161886893850194&set=pcb.1161893237182893&type=3
https://www.facebook.com/791979670825683/photos/a.988981144458867.1073741833.791979670825683/1126509200706060/?type=3
https://www.facebook.com/791979670825683/photos/a.988981144458867.1073741833.791979670825683/1126507014039612/?type=3
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https://www.facebook.com/balneariocamboriucentro.com.br/photos/a.1031574273533940.1073741828.1031532663538101/1192630137428352/?type=3
https://www.facebook.com/balneariocamboriucentro.com.br/photos/pcb.1192629700761729/1192629320761767/?type=3


 

 

Companheiras uniformizadas 

Página 55 

 

 

https://www.facebook.com/LionsCelioGascho/photos/ms.c.eJxFltuRBSEIRDPaEhCU~;BNbbC49n3MKm6eMIiIZd7tKut39Jw1c3PUeEYJ9b~_jaH0gAiwHRFjYWqQ9Ing~;YEw3LAbaeW80POI7EGnAUFn4anLXW0~;BQgnhH7k2C0~_AOEIOG~;CI99fXAkjVAIWpbCe7TiBi3atrACC6O6B6wtQFFUdOd97NIWAg1UFOJqenRMABj
https://www.facebook.com/LionsCelioGascho/photos/ms.c.eJxFzdsJwEAMA8GOgvy2~_m8swcc5v8MiiaC8CKMJSH3kgGKgYiGCVWm10JruBrlgA8oFt4HOhZ5R3w3nKXDhO5nih5xb5AtgoSJT.bps.a.1107479022644327.1073741891.427618187297084/1107479039310992/?type=3
https://www.facebook.com/LionsCelioGascho/photos/ms.c.eJxFk9uRxTAIQzvaAcyz~;8bWyIH7mTNCIhiYyehoVJmZsv8xgLk3OFID0l2EK0bh9~_MqJHSAn1ZkTcl1APD4QDBMOUYRmlDweIQjJWpSIl4Jb0mJZKaeMU1SALEBDNPQMU0lAJEBxgDMA1wAiAaEdCzJ~_UBRA61awAyQk3L7AohVHMzDd4Sl~;MDElr0S3RLXVljlA9
https://www.facebook.com/LionsCelioGascho/photos/ms.c.eJxFk9uRxTAIQzvaAcyz~;8bWyIH7mTNCIhiYyehoVJmZsv8xgLk3OFID0l2EK0bh9~_MqJHSAn1ZkTcl1APD4QDBMOUYRmlDweIQjJWpSIl4Jb0mJZKaeMU1SALEBDNPQMU0lAJEBxgDMA1wAiAaEdCzJ~_UBRA61awAyQk3L7AohVHMzDd4Sl~;MDElr0S3RLXVljlA9
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https://www.facebook.com/LionsBlumenauCidadeJardim/photos/pcb.1118909291474181/1118909188140858/?type=3
https://www.facebook.com/LionsBlumenauCidadeJardim/photos/pcb.1118913544807089/1118913388140438/?type=3
https://www.facebook.com/LionsBlumenauCidadeJardim/photos/pcb.1118984871466623/1118984384800005/?type=3
https://www.facebook.com/LionsBlumenauCidadeJardim/photos/pcb.1118978191467291/1118978091467301/?type=3
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1049596125078785&set=a.729120077126393.1073741831.100000852217765&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=501056336761101&set=a.128820920651313.1073741829.100005702160616&type=3
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https://www.facebook.com/blumenausul.com.br/videos/1763966460499304/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1294455827234732&set=pcb.1294455927234722&type=3
https://www.facebook.com/blumenausul.com.br/photos/ms.c.eJxFkccVhDAMBTvapxz6b2xtCckHfBh~_wqAbZ7Coowk5~;vADBpJ~_jgXKwZAcC6RBLsi2bIbyBZq~_gKrFNlSxFZOhwTfUAUbhUBaxBdhAB1jVauADrdja6BbLB2o60AcksmpzhknStYjGU9xQJF8FlMJmqWJn2MtoC45FoT8uxnKem8E40wVqWAQ9UNMlF~;R9oD1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=256127901388500&set=pcb.256128038055153&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=253299985016815&set=a.183456738667807.1073741828.100010104460523&type=3
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Estamos encaminhando, 
para conhecimento, o Bole-
tim Digital de Informações 
do L.C. de Brusque Berço 
da Fiação, referente a mar-
ço 2016. Reitero que o 
mesmo esta disponível para 
publicar matérias de inte-
resses dos Leões. Abraços! 
CL Jorge Roberto  

https://www.facebook.com/138835512932856/photos/ms.c.eJxFklmSRSEIQ3fUBSLT~;jfW12B85depEEa9NSN7Z1iH1J9fls7Ve5F9m8TKPVxS4NDLGsfvFdR7dLlsgXzyOA9X99MRb3bZ0Y~;vIit0~;TF0Z~;1Y0CXJjvz59KkXrJcG~;3qcx6~_9Ho~;ul0vgd85XBV25jx59U2~;Mo2mPES9Pn37s1m~;xo~_9Ocgzf~_F6GeDXy
https://www.facebook.com/138835512932856/photos/ms.c.eJw9kdkRRCEIBDPaQk7NP7G3Mg6fXQ0jYJxVmZpuku72C3BV2qmKYXh9bC6nbMlwgNdw92c99nW9HOb905ptuPM1H4d0fzA~;tOu3D8MLGfMt1ie802fPK0Vf1l4P2cGbHDfPDt~;b6J95NvZbNQzP~;XeC~_f45zVbDnV~;Pl6zO4~;1qdX7uIiNPZXz3x5uvFPNx~;1JF
http://www.lionsld5.org.br/clubes/brusque/lc_brusque_berco_da_fiacao/al_2015-2016/BIDMar2016.pdf
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https://www.facebook.com/lionsclubecamboriu/photos/pcb.489820391217271/489820377883939/?type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1000175340075866&set=o.174308599435120&type=3
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https://www.facebook.com/LionsCelioGascho/photos/a.1111968388862057.1073741892.427618187297084/1111981285527434/?type=3
https://www.facebook.com/LionsCelioGascho/photos/a.1111968388862057.1073741892.427618187297084/1111988332193396/?type=3
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https://www.facebook.com/lionsclubecorupa/photos/a.244486529090899.1073741829.178724809000405/446656908873859/?type=3
https://www.facebook.com/lionsclubecorupa/photos/pcb.453011138238436/453010591571824/?type=3
https://www.facebook.com/lionsclubecorupa/photos/pcb.446654238874126/446654185540798/?type=3
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https://www.facebook.com/jornalmetas/photos/a.965434873524644.1073741982.134951086573031/965436090191189/?type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1203939546305375&set=p.1203939546305375&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1081041048585277&set=a.542697892419598.1073741825.100000381760291&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1080404108648971&set=pcb.1080404505315598&type=3
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RELATÓRIO ABRIL /2016 

9ª Convenção Integrada de Lions Clubes de Santa Catarina 

A 9ª Convenção 

Integrada de Li-

ons Clubes de 

Santa Catarina, 

realizada na ci-

dade de Itajaí, 

nos dias 1 e 2 de 

abril deste ano, 

foi o resultado do 

trabalho integra-

do dos clubes de 

Itajaí e Balneário 

Camboriú, de-

monstrando a 

força do trabalho 

voluntariado e da 

união dos Lions 

clubes. Ao final, 

o DG Danilo Es-

caramusa infor-

mou que compareceram a 9ª Convenção Integrada, 959 (novecentos e cinquenta 

e nove) pessoas, sendo 397 (trezentos e noventa e sete) do Distrito LD-5, compos-

to por 381 (trezentos e oitenta e um de Clubes e 16 (dezesseis) de LEO Clubes, 

378 (trezentos e setenta e oito) do Distrito LD-8, composto por 373 (trezentos e 

setenta e três) de Clubes e 05 (cinco) de LEO Clubes, 164 (cento e sessenta e 

quatro) de Clubes do Distrito LD-9 e 20 (vinte) de outros Distritos, composto por  

14 (quatorze) pessoas 

de Clubes e 06 (seis) 

de LEO Clubes. 
O Lions Clube Itajaí 

Centro, participou de 

forma ativa e anima-

da. 
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"Campanha de Coleta e Reciclagem de Esponjas – cuidado com o 
Meio Ambiente". 
 

Continua a Campanha que o Lions Clube Itajaí Centro assu-

miu uma parceria com o Centro de Educação Condutiva Pás-

saros de Luz na "Campanha de Coleta e Reciclagem de Es-

ponjas". Em 2016 intensificaremos esta campanha. Até este 

ano já arrecadamos 2235 esponjas. Se você participar está 

contribuindo para um mundo melhor, para todos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reunião de trabalho  
Reuniram-se no dia 08 de abril, os CLs, CaL e domadoras para a 1ª reunião de abril onde 
foram discutidos assuntos e tomada de decisões. Entre tantos, destacamos a participação 
de clube na Campanha das Mantas de inverno, organizada pela Associação de Clubes, o 
Desafio do Centenário do Lions Internacional, bem como o planejamento da próxima Feijo-
ada Beneficente. 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1166039033428628&set=pcb.1017956768298782&type=3&relevant_count=5
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1165645973467934&set=pcb.1017605531667239&type=3&relevant_count=2
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1165291863503345&set=pcb.1017266108367848&type=3&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1165712113461320&set=pcb.1017654004995725&type=3&relevant_count=2
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https://www.facebook.com/lions.itajai.sul/photos/pcb.992414157514020/992413180847451/?type=3
https://www.facebook.com/lions.itajai.sul/photos/pcb.992418217513614/992417957513640/?type=3
https://www.facebook.com/lions.itajai.sul/photos/pcb.992414777513958/992414544180648/?type=3
https://www.facebook.com/lions.itajai.sul/photos/pcb.992425830846186/992425437512892/?type=3
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=696436380498120&set=a.433792573429170.1073741841.100003952948979&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=878674328944968&set=ms.c.eJw90NsRRCEIA9COdi7v2H9jq2D07wwYUBSy3BTLfSV~_GMc4rl3asWhXLej66DV1uQ5EiuTH~%3Bpp8ZT781AM2jk86z56zzf4QO~%3BeBojHWa83Oc6F7HxRtUzd61049kq4x54ee~_fLy9zn35bnG9~%3B2R1f3J~%3BUrGzNsbHfP~%3Bovp~%3B9hL
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=871475002998234&set=ms.c.eJw9zsENREEIAtCONqOgo~%3B03tokO~%3B~%3BgiEOsab5zsTFbzV~_vj3eX4zPV5tpOARVwZ06~%3BPOXkruSbPfvZc2zN2D~_qDayiPzesf7L8pc~%3BuuPjn3SPmutRc~_Zv0BHXg0RQ~-~-.bps.a.871474952998239.1073741926.100004072
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=870035563142178&set=ms.c.eJw90NsNRCEIBNCONsDw7L~_xFdCb~_HMyCGIGEQwEVhHSX47N2xy59nM0TP3mLjxWXye8LeBXT1sft1~%3BZOOSZKimT6d7naFtiHdHv4XrzItemb17svO8~_Ty541sntGTn9~%3Bc4vkq5PrFWo99H02QciVTgtFbZG73u20ZtDuXMU1nE~_iFkq9A9wi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=870631473082587&set=a.870035246475543.1073741924.100004072271035&type=3
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=971544319620492&set=pcb.971544752953782&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=268832273454519&set=a.124714704532944.1073741829.100009832450265&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=269465796724500&set=pcb.269465896724490&type=3
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=982302165194098&set=a.447278395363147.1073741828.100002429714318&type=3
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204718497921132&set=a.1868473210368.74881.1797215919&type=3
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=580070018834972&set=pcb.580075228834451&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=579742475534393&set=pcb.579743575534283&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=579690985539542&set=pcb.579692215539419&type=3
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=936315859821603&set=pcb.936318166488039&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=931781276941728&set=a.106549576131573.6772.100003295928198&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=931081867011669&set=pcb.931082250344964&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=927745547345301&set=a.106549576131573.6772.100003295928198&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=923023831150806&set=a.106549576131573.6772.100003295928198&type=3


 

 

Companheiras uniformizadas 

Página 79 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=460678790797871&set=pcb.460678937464523&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=460680087464408&set=pcb.460680210797729&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=460680804131003&set=pcb.460682307464186&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=460683737464043&set=pcb.460683874130696&type=3


 

 

Companheiras uniformizadas 

Página 80 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=478590625673354&set=pcb.478591152339968&type=3
https://www.facebook.com/segurancaecidadaniasc/videos/1698918277057812/?pnref=story
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=471848846347532&set=a.283003045232114.1073741829.100005672628000&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=477696899096060&set=a.283003045232114.1073741829.100005672628000&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=478588982340185&set=a.283003045232114.1073741829.100005672628000&type=3
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https://www.facebook.com/440331929489442/photos/a.443480512507917.1073741828.440331929489442/501504470038854/?type=3
https://www.facebook.com/440331929489442/photos/pcb.488920967963871/488919801297321/?type=3

