1ª EDIÇÃO – SETEMBRO 2016

Lema da Bandeira Brasileira: ORDEM E PROGRESSO
Ordem = Código de Ética de Lions: Valores observados rigorosamente pela PID
Rosane;
Progresso = Propósitos de Lions: Luta constante da PID Rosane na sua caminhada
como voluntária

ENCONTRO DOS PROCURADORES JURÍDICOS
DA FENAPAEs
“Seja você a mudança que espera o mundo.”
“Um homem não pode fazer o certo numa área da vida, enquanto está
ocupado em fazer o errado em outra. A vida é um todo indivisível.”
“O futuro dependerá daquilo que fazemos no presente.”
(Eterna sabedoria de Mahatma Gandhi)

Recentemente em Brasília, a PID Rosane Teresinha participou da palestra do ilustre Juiz Sérgio
Moro, responsável pela "Operação Lava Jato", e do lançamento de um livro de autoria de sua
esposa, Rosangela Moro. Participou, ainda, neste evento, da palestra com a renomada jornalista
econômica Miriam Leitão, atualizando a atual situação econômica e política do Brasil.
Quem conhece a PID Rosane Teresinha Jahnke, e reconhece a importância de Juiz Sérgio Moro
para o nosso Brasil, sabe que ela está sempre presente em eventos e junto às pessoas que fazem
a diferença, assim como ela, ajudando o próximo.
PID Rosane, além de dar tudo de si para fazer o melhor pelo Leonismo, ainda consegue dedicarse, sempre com muito afinco, a outras causas, como na defesa dos direitos das pessoas com
deficiência, seja no Brasil ou no exterior.
Atualmente, também como Diretora para Assuntos Internacionais da FENAPAES, que congrega
mais de duas mil (2.000)APAE´s afiliadas no Brasil, em sua incansável busca de conhecimentos
para ajudar as Entidades brasileiras, retornou da Austrália, onde participou do XV Congresso
Mundial da Associação Internacional para Estudo Científico da Deficiência Intelectual, matéria
contida neste informativo a seguir.
A trajetória da nossa PID Rosane Teresinha, sempre foi assim, na Rede Feminina de Combate ao
Câncer, na Federação das APAE´s de Santa Catarina e no LIONS, muita ativa, articulada e com
acesso a muitas figuras públicas importantes, independente de cargos ou partidos políticos, mas
que possuem algo em comum: lutar pela ética, pela justiça, fazendo, realmente, a diferença
para um país melhor em direitos humanos. Ela, nestas caminhadas, sempre encontrou as portas
abertas, sendo respeitada e ajudada pelo seu carisma e competência nas causas que defende.
Tais valores, com toda a certeza, a torna uma especial líder, preparada para assumir, e nos
representar, nestes trabalhos. Sabemos que não é nada fácil nos dias atuais, onde pessoas,
muitas vezes buscam benefícios próprios, desmotivando e enfraquecendo a causa do servir.

RECEPÇÃO DA 2ª VICE-PRESIDENTE GUDRUN BJORT YNGVADOTTIR,
EM FUKUOKA

A 2ª Vice-Presidente de Lions Internacional, CaL Gudrun, eleita em Fukuoka, recepcionou os
seus convidados para confraternizar, tendo marcado a sua presença, a PID ROSANE TERESINHA
foi recepcionada com muito carinho e amizade pela Vice, CaL Gudrun. O que disse a PID Rosane
sobre este evento: “Fantástica a recepção de Gudrun como candidata a IVP, na Convenção em
Fukuoka, agora já eleita Segunda Vice-Presidente Internacional. Obrigada Gudrun! Você está
abrindo caminhos. Apoiamos e aplaudimos você, em todos os momentos. ”

1ª REUNIÃO DO CONSELHO DE GOVERNADORES
DO DISTRITO MÚLTIPLO LD
Realizado na bela cidade de Londrina, Paraná, a 1ª RCG do DMLD, em clima de alto astral. O
novo Ano Leonístico se inicia sob a liderança do CC Ari Galera e Sandra, que, juntamente com
seu Gabinete, não mediram esforços para o brilho do encontro. No seu belo discurso, através do
seu lema Força, Foco e Fé, demonstrou seu espírito de luta e de serviço.
Todos os Governadores estavam presentes e vários outros líderes Leonísticos.
O CC Galera deu ciência das nomeações de seu Gabinete, que tem na secretaría a dinâmica DG
Renate Hass/CL João, e na tesouraria a eficiente CaL Joice Ikert/PCC Orley.
Encontrodestacado dos líderes GMT e GLT, sob a liderança do PID Edisson Karnopp e PID Nelson
Vidal, sempre muito aplaudidos.
Neste encontro, novamente foi reiterado o apoio deste Distrito para CaL ROsane como candidata
à Presidência Internacional de Lions Clubes numa demonstração de valorização do Leonismo e
da Amizade para Sempre!

CONGRESSO MUNDIAL DA ASSSOCIAÇÃO INTERNACIONAL PARA ESTUDO
CIENTÍFICO DA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Ocorreu o Congresso Mundial da IASSIDD, em agosto, em Melbourne – Austrália, com a presença
de inúmeros países: Brasil, Espanha, Nova Zelândia, Filipinas, Alemanha, Canada, Tailândia,
Portugal, Holanda, Finlândia e Indonésia. Como Diretora para Assuntos Internacionais da
Federação Nacional das APAEs, a PID ROSANE TERESINHA foi uma das representantes do Brasil.
Além das várias palestras, ela destacou alguns pontos, como o destaque dado para o movimento
das APAEs no Brasil pelo Pôster de Rachel Forrester-Jones, especialista da Inglaterra, motivo de
orgulho para todos.
A luta pela acessibilidade é permanente e é de todos!

ATENÇÃO PERMANENTE COM OS LEO´S CLUBES
A PID ROSANE TERESINHA não se cansa de receber convites dos LEO´s para estar presente em
suas reuniões e eventos. Assim, como lhe é peculiar, com muita alegria, ela esteve participando
da posse da nova diretoria do Distrito LEO LD 5 e do SEDEL- Seminário de Desenvolvimento de
Lideranças, realizado, recentemente, em Balneário Camboriú.

ANIVERSÁRIO DO LIONS CLUBE CAMPO GRANDE CIDADE MORENA
Em clima de solidariedade social contagiante, comemorou-se os 16 anos de fundação do LC
Campo Grande Cidade Morena, presidido pela CaL Olga de Marco. PID ROsane marcou presença
fazendo coro também com as homenagens recebidas pelo carismático DG Edilson Azevedo e PDG
Dalva, que realizavam a Visita Oficial a este valoroso clube. Vários dirigentes Leonísticos usaram
da palavra para cumprimentar o Clube pelas suas belas ações comunitárias realizadas durante a
sua trajetória. Parabéns LC Campo Grande Cidade Morena, protagonista de uma fascinante
caminhada na escalada de novas montanhas, lema do nosso Presidente Internacional Bob
Corlew- Dianne.
Amigos para Sempre!

CRÉDITO DO INFORMATIVO
Isolados, somos apenas ELO;
unidos, somos CORRENTE!
Todos nós apoiamos a PID Rosane!
QUEM AMA LIONS E FAZ
O BEM, sabe que a
PID ROSANE TERESINHA,
FAZ A DIFERENÇA!!!

DISTRITO MÚLTIPLO LD
CC ARI GALERA / CaL SANDRA
1º VCC LUIZ ROBERTO GOBBI / CaL MARIA
2ª VCC LIZA CRISTINA GANEM NOVAES

