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História do Leonismo no Brasil

No dia 16 de abril de 1952, estabeleceu-se o Leonismo no Brasil com a fundação do primeiro clube, que foi o Lions Clube do Rio de Janeiro, hoje, Lions Clube do Rio de Janeiro-Centro.
De acordo com a deliberação da II Convenção Nacional de Lions Clubes, em S. Paulo (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 Salvador.
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 Internacional, 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 segundo 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.
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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 determinação do DG
Danilo Escaramusa,
estamos encaminhando dois documentos
correlacionados com a
necessidade de aumentarmos os quadros de associados
dos Clubes e, consequentemente, do nosso Distrito. Solicitamos, encarecidamente, que eles sejam divulgados para os associados em Assembleia do Clube, inclusive nas assembleias.
Tradicionalmente,
nosso Distrito ganha
razoável quantidade
de associdos no último trimestre do AL,
que se iniciou com
este mês de abril corrente. Precisamos
manter esta tradição
para que possamos
terminar este AL na
condição de positivo,
em relação ao ano
passado. Hoje estamos 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 associados, 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 apresentar novo associado, já que possuem características diferenciais dos demais. Lions nos dá os estímulos, precisamos tentar respondê-los. O nosso
Governador, CL Danilo Escaramusa, assim como outros membros do seu Gabinete, se colocam a disposição dos Clubes para estar presentes nas Assembleias de posse de novos associadas, as quais esperamos sejam profícuas e
que nos demande muitos convites neste trimestre, reta final do AL. Contamos 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
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Ata da 9ª Convenção Integrada Itajaí abr 2016
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Ata da 9ª Convenção Integrada Itajaí abr 2016
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Ata da 9ª Convenção Integrada Itajaí abr 2016
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Ata da 9ª Convenção Integrada Itajaí abr 2016
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Ata da 9ª Convenção Integrada Itajaí abr 2016
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Ata da 9ª Convenção Integrada Itajaí abr 2016
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Ata da 9ª Convenção Integrada Itajaí abr 2016
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Ata da 9ª Convenção Integrada Itajaí abr 2016
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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 53a. Convenção LD-5
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Ata da 53a. Convenção LD-5
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Ata da 53a. Convenção LD-5
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Ata da 53a. Convenção LD-5
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Ata da 53a. Convenção LD-5
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Ata da 53a. Convenção LD-5
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Ata da 53a. Convenção LD-5
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Ata da 53a. Convenção LD-5
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Ata da 53a. Convenção LD-5

Página 26

Ata da 53a. Convenção LD-5
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Ata da 4a. RGD Itajaí 01 abr 2016
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Ata da 4a. RGD Itajaí 01 abr 2016
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Ata da 4a. RGD Itajaí 01 abr 2016
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Ata da 4a. RGD Itajaí 01 abr 2016
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Ata da 4a. RGD Itajaí 01 abr 2016
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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 Chave 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 associados, 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 patrocinador 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 qualificação.
Para obter mais informações, entre em contato com o Departamento de Operações de Aumento de
Associados.

Universal Key (300 Members)

International Key (200 Members)
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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

Página 37

Mensagem do Presidente Internacional
Prezado Leão,
Abril já está aí, e isto significa que entramos no último trimestre do nosso ano Leonístico. Desde julho 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 conseguem.
Mas há muito ainda o que fazer para atingir as nossas metas de servir mais de 100 milhões de pessoas 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 Comemoração 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 serviço e ganhar reconhecimento dos Prêmios por Aumento de Associados da Comemoração do Centenário.
 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 contribuições duradouras às suas comunidades. Já
foram realizados mais de 1.400 Projetos de Legado 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 aumentar a exposição do seu clube e dar um presente permanente para a sua comunidade, planejando 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 anualmente. 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 receberam 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
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Histórias do Lions
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

Prezado Leão,
Esperamos que você tenha gostado de saber mais sobre a nossa história 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 Fundamentais 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 podem 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
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A Nossa Fundação

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, sendo 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 amplia este alcance. Quando verifico jovens Leões em ação, fico certo de que o serviço não é limitado por faixas etárias.
Recentemente, visitei três clubes jovens e cheios de entusiasmo. Um núcleo do Lions clube formado por jovens profissionais na Malásia implementou alguns projetos ambientais. O novo Clube 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. Visitei 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. Caso precisasse resumir o que LCIF significa em apenas uma palavra, ela seria "esperança". Assim 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, cidades na Índia e no Paraguai foram devastadas por enchentes. O Distrito Múltiplo 300 do Taiwan 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 alcance 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 humanitários 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
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Mensagem do Coordenador LCIF LD-5
Companheiros e Companheiras:
Atualmente já vislumbramos a reta final desse ano leonístico.
Em vista das grandes necessidades, tanto mundiais como brasileiras e especialmente em nosso 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, homenageando 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

Prezados Leões,
Uma série de terremotos e abalos sísmicos fatais atingiu a Província de Kumamoto no Japão na semana 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 catástrofes 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 acontecem. 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
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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 relatórios 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 deixar o Lions ainda mais forte!
 Realize um projeto da juventude, visão, fome e meio ambiente em apoio ao Desafio de Serviços 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 nossa 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 crescimento. 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 contribuições 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!
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Boletim da Comemoração do Centenário Lions
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 Associados do Centenário oferece idéias para recrutar novos associados e iniciar
novos clubes, além de informações sobre como você pode ganhar um prêmio 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 Ambiente e o Dia da Terra em 22 de abril. Não se esqueça de reportar as suas atividades de serviço 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 distintivos.

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

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 últimos 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 reciclagem 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, convide um parente, amigo ou vizinho para servir com você. Desde julho passado, mais de 51.000 Leões foram convidados a
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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, convide 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 Alguém para obter ideias, recursos e muito mais!

Newswire
LIONS QUARTERLY

DESTAQUES
Blog do Lions

Fique ligado nos programas e histórias dos Leões
do mundo inteiro.
Revista digital LION

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".

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
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Notícias da PID Rosane
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Datas Comemorativas e eventos
ABRIL 2016

EVENTOS LIONS
Mês da Família e dos Amigos

11 SEG
12 TER
14 QUI
15 SEX

Dia do Infectologista; Dia da Escola de Samba;
Dia do Obstetra
Dia Mundial do Café
Dia Mundial do Desenhista; Dia Nacional da Conservação do Solo; Dia do Desarmamento Infantil

16 SÁB
17 DOM
18 SEG

Dia Mundial da Voz
Dia Mundial do Hemofílico

Mês da Conscientização sobre Leo Clubes
Desafio de Serviço do Centenário "Proteção do
Nosso Meio Ambiente"









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 Caribe (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

01 SEX

Dia da Mentira

02 SÁB

Dia Mundial da Conscientização do Autismo; Dia
Internacional do Livro Infantil
Dia Nacional do Parkinsoniano
Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e pela Paz

04 SEG
06 QUA

09 QUI

Dia do Corretor; Dia do Jornalista; Dia Mundial da
Saúde; Dia do Médico Legista
Dia da Natação; Dia Mundial do Combate ao
Câncer; Dia Mundial da Astronomia; Dia Nacional do Sistema Braille
Dia Nacional do Aço

10 DOM

Dia da Engenharia

07 QUI
08 SEX

19 TER
20 QUA
21 QUI
22 SEX
23 SÁB
24 DOM

25 SEG
26 TER
26 TER
27 QUA
28 QUI

Dia de Monteiro Lobato; Dia do Amigo; Dia Nacional do Livro Infantil
Dia do Índio; Dia do Exército Brasileiro; Dia de
Santo Expedito
Dia do Diplomata; Dia do Disco
Tiradentes; Aniversário de Brasília; Dia do Metalúrgico; Dia da Latinidade; Dia da Polícia Civil; Dia da
Polícia Militar; Dia do Têxtil
Descobrimento do Brasil; Dia da Terra; Dia da
Comunidade Luso-Brasileira
Dia de São Jorge; Dia Mundial do Escoteiro; Dia
do Serralheiro; Dia Mundial do Livro; Dia do Torcedor Corinthiano
Dia do Penitenciário; Dia do Agente de Viagem;
Dia do Samurai; Dia do Boi; Dia do Chimarrão; Dia
Internacional do Jovem Trabalhado; Dia Internacional do Milho
Dia da Contabilidade
Dia do Goleiro
Dia de Prevenção e Combate à Hipertensão
Dia da Empregada Doméstica; Dia Mundial do
Design Gráfico; Dia do Sacerdote
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
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Datas Comemorativas e eventos
EVENTOS LIONS

14SÁB

Dia Continental do Seguro

Maio de 2016

15DOM

Dia do Gerente Bancário; Pentecostes; Dia do Assistente Social; Dia Internacional da Família



16SEG
17TER

Dia do Gari
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
Dia do Pedagogo












1º de maio: Prazo para cancelar com reembolso a inscrição 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 Divisão 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 Internacional a serem analisados na reunião de diretoria de agosto
de 2016
13 de maio: Prazo final de solicitações de subsídios 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



1DOM

Dia do Trabalho; Dia da Literatura Brasileira

03TER

Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Dia Internacional da Liberdade de Imprensa; Dia do Parlamento; Dia Internacional do Sol; Dia Mundial do
Solo; Dia Nacional do Taquígrafo; Dia do Sertanejo; Dia do Pau-Brasil

04QUA
06SEX

Dia de Star Wars
Dia da Língua Portuguesa e da Cultura; Dia Nacional 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
10TER

Dia da Europa
Dia do Guia de Turismo; Dia da Cozinheira; Dia
da Cavalaria; Dia do Campo; Dia Internacional de
Atenção à Pessoa com Lúpus
Dia Internacional da Enfermagem; Dia do Engenheiro Militar

13SEX

21SÁB
22DOM

Dia do Automóvel; Abolição da Escravatura; Dia
do Zootecnista; Dia da Fraternidade; Dia Nacional do Chefe de Cozinha

Dia Nacional da Cachaça; Dia da Língua Nacional;
Dia do Afilhado
Dia do Apicultor; Dia Internacional da Biodiversidade; Dia do Abraço

23SEG

Dia da Tartaruga;

24TER

Dia da Infantaria; Dia do Datilógrafo; Dia do Telegrafista; 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
Corpus Christi; Dia Nacional de Combate ao Glaucoma; Dia do Revendedor Lotérico
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

26QUI
27SEX

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

12QUI

20SEX

28SÁB

Dia do Ceramista; Dia Nacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna

29DOM

Dia do Estatístico; Dia do Geógrafo; Dia Mundial da Energia; Dia Internacional dos Soldados da
Paz das Nações Unidas

30SEG

Dia do Geólogo; Dia do Decorador; Dia da Santa
Joana d'Arc
Dia do Comissário de Bordo;Dia do Espírito Santo;
Dia Mundial de Luta Contra o Tabaco; Dia da Aeromoça

31TER
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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.
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Estamos encaminhando,
para conhecimento, o Boletim Digital de Informações
do L.C. de Brusque Berço
da Fiação, referente a março 2016. Reitero que o
mesmo esta disponível para
publicar matérias de interesses dos Leões. Abraços!
CL Jorge Roberto
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RELATÓRIO ABRIL /2016

9ª Convenção Integrada de Lions Clubes de Santa Catarina

A 9ª Convenção
Integrada de Lions Clubes de
Santa Catarina,
realizada na cidade de Itajaí,
nos dias 1 e 2 de
abril deste ano,
foi o resultado do
trabalho integrado dos clubes de
Itajaí e Balneário
Camboriú,
demonstrando
a
força do trabalho
Companheiras uniformizadas
voluntariado e da
união dos Lions
clubes. Ao final,
o DG Danilo Escaramusa informou que compareceram a 9ª Convenção Integrada, 959 (novecentos e cinquenta
e nove) pessoas, sendo 397 (trezentos e noventa e sete) do Distrito LD-5, composto 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 animada.
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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 assumiu uma parceria com o Centro de Educação Condutiva Pássaros de Luz na "Campanha de Coleta e Reciclagem de Esponjas". Em 2016 intensificaremos esta campanha. Até este
ano já arrecadamos 2235 esponjas. Se você participar está
contribuindo para um mundo melhor, para todos

Companheiras uniformizadas

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 Feijoada Beneficente.
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