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Mensagem PID ROsane 

  

Querida Família LIONS e LEO 
  

De muitas maneiras eu poderia começar essa 
mensagem... mas é difícil expressar e 
dimensionar a alegria que sinto ao me dirigir a 
cada um de vocês que de alguma forma esteve 
presente em minha vida durante este ano ... 
2015 rende uma grande retrospectiva... com 
acontecimentos que mexeram com o mundo... 
alguns despertando alegrias... outros muitas 
preocupações com ações advindas do ser 
humano... E isso serve de estímulo para nos 
envolvermos cada vez mais com a causa do 
servir... 

A nossa caminhada rumo a Presidência 
Internacional prossegue com firmeza e sabemos que na hora certa a grandeza do 
trabalho dos Leões da Área 3, a importância da alta percentagem de mulheres na 
nossa Area será reconhecida.  Agradeço de coração o corajoso apoio que recebo de 
vocês, esta candidatura é NOSSA ! 
No LIONS, participamos de muitos eventos onde fomos muito bem recebidos e 
incentivados pelos amigos pra sempre... mostrando que o leonismo nao pára de 
crescer com ações que tem impactado a vida das pessoas...  
Dentre tantos fatos importantes destacamos a honra de receber o PIP Joe 
Preston, líder de nossa LCIF, a fundação de novos clubes no Distrito LD-8 e a 
emoção de ser a Madrinha dos mesmos, a recepção do Presidente Sobral ao 
Comitê de Honra do LC-2, as Convenções do Distrito LD-5 e do Distrito Multiplo 
LD que novamente endossaram meu nome como candidata a Vice PI e tudo faço 
para corresponder a confiança em mim depositada, as homenagens recebidas... 



2015 está terminando... e as expectativas para 2016 são muitas... pois sabemos 
que os leões não esmorecem diante de uma crise... que as dificuldades são molas 
propulsoras para o trabalho leonístico...com DIGNIDADE, HARMONIA E 
HUMANIDADE, lema do nosso PI Jitsuhiro Yamada !  
Neste ano também me dediquei intensamente na luta pelos direitos da Pessoa com 
Deficiência, causa que abracei muitos anos atrás, desde adolescente...e com garra 
e emoção participei de muitos momentos importantes para o movimento apaeano. 
Queridos amigos, que neste Natal possamos rever o nosso passado para melhorar o 
nosso futuro. Que o amor possa florescer em todos os cantos deste mundo, que nós 
possamos desfrutar da bondade divina, e que sejamos sempre dignos do amor de 
Cristo. 
Façamos nossa parte, na busca pela felicidade. 

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo, para 
você e familiares! 

Sinta nos seus ombros os meus braços e receba um Abraço muito carinhoso, 
repleto da energia necessária e a certeza da nossa amizade para sempre. 

ROsane  

 

LB-1 CASA LAR 
 Associação apoiada pelo LIONS 

  

 

Em noite memorável, após uma belissima recepção no aeroporto, nos reunimos 
com a familia LIONS e LEO de Campo Grande-MS onde ouvimos o relatório dos 
dirigentes leonísticos com muita atenção, destacando a CASA LAR, Associação 
apoiada pelo LIONS de maneira marcante e que é presidida pela Loreni Rosseto. 
A assembléia foi conduzida pelo Presidente do LC Campo Grande Sul - CL Leonildo 
José da Cunha-Cilma com muita maestria. Presença também na mesa principal do 
LC Campo Grande Centro- CL Marcelo Borges, do LC Campo Grande 



Cidade Morena- Olga de Marco, LC Campo Grande Norte- José Aparecido 
Soares/Ivani. Parabéns !  
Fiquei muito emocionada com as palavras do Companheiro Paulo, filho do PCC Ary 
dos Santos ( in memorian) e Alice, seu pai for Presidente de Conselho do DMLB no 
mesmo ano que eu, 2004-05. 

  
Obrigada Presidente Leonildo pelas rosas que recebi, e pelas rosas ofertadas à sua 
esposa. 
Obrigada pelo ciceroneamento constante CL Marcelo e Maria de Lourdes, obrigada 
CL Leonildo, vcs são demais ! 
Campo Grande tornou-se mais atraente após esta visita. 
E a noite terminou na FEIRA, com um saboroso jantar, valeu ! 
Muito grata pela acolhida, apoio e carinho. 

 

 

Araquari sedia a RGD do Distrito LD-5 
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No dia 28-11 ocorreu em Araquari a RGD do Distrito LD-5 tendo como anfitrião o 
clube local que não poupou esforços para a melhor recepção. 
Governador Danilo-Isabel liderou a reunião com expressiva participação por parte 
dos presentes..destaque para o bonito e oportuno relatório dos Presidentes de 
Divisão e para as palavras dos Assessores. 
Obrigada ao LC de Araquari em nome do Presidente CL Francisco Garcia-Áurea. 

Em frente familia LIONS !Foi muito bom reencontrar a todos. 

  

 

 

  

Doação ao Hospital e Maternidade São José. 

LCIF - Lions Clubs International Foundation 

 

http://app.heaknaclik.com/emkt/tracer/?2,2745087,d6c7f777,968a,3


Os Lions Clubes de Jaraguá do Sul, SC aprovaram junto a Fundação de Lions Clubes 
Internacional –LCIF-, um importante projeto para compra de equipamentos 
cirúrgicos ao Hospital e Maternidade São José no valor de R$ 305.000,00, 
(trezentos e cinco mil reais). Trata-se de uma expressiva doação dos LEÕES do 
mundo, num gesto de solidariedade em benefício de uma Instituição modelo nos 
cuidados com a saúde, o HMSJ de Jaraguá do Sul. Os equipamentos foram 
adquiridos e entregues em solenidade especial. 
Este projeto enaltece a história dos LC de Jaraguá do Sul, que tem contribuído 
para o desenvolvimento e a busca incessante de melhor qualidade de vida para a 
sua gente. Entre os grandes feitos realizados pelos Clubes:fundação do Corpo de 
Bombeiros Voluntários, da APAE, da Rede Feminina de Combate ao Câncer, 
campanhas de acuidade visual, do cartaz da Paz e tantas outras. 
A Solenidade de entrega dos equipamentos cirúrgicos ocorreu dia 21 de outubro de 
2015 no Hospital São José com a presença de associados dos clubes e da 
Governadoria do Distrito LD-5. 

 Obrigada LCIF, obrigada Presidente JOE PRESTON ! 

 

Sessão Solene na Câmara Federal em 
homenagem ao LIONS ! 

 

  

E a Sessão Solene em Brasília, na Câmara Federal, em 15 de outubro, 
homenageando o LIONS,presidida pelo Deputado Nilson Leitão-autor da nobre 
iniciativa, foi muito bonita. Presença de deputados, entre eles os destacados 
catarinenses Mauro Mariani LD-5 e Celso Maldaner LD-8 que usaram da palavra 
enaltecendo o leonismo. Agradecemos a Câmara Federal o reconhecimento ao 
trabalho dos Leões, ao Presidente Eugenio Krominski, anfitrião do evento, ao 
Coordenador PDG Isaías Costa e a todos os participantes que abrilhantaram este 
dia memorável, voluntários destemidos do Servir. 
Realçamos a presença de todos os Presidentes de Conselho do Brasil. 



No dia que antecedeu ao evento ocorreu uma Confraternização Leonística.  
Juntamente com o Presidente do CG DMLD Péricles e Marilu, marcamos presença 
na capital..Viva o LIONS ! 

  

 

 

LC de TATUI - maior clube do Distrito LC-2 

  

 

Em noite festiva o LC TATUI presidido pela CaL Cida-CL Tirson comemorou os 60 
anos de vida, recebeu a DG Malu Marques - PDG Roberto Genta e fizemos coro a 
todas homenagens recebidas pelo ilustre casal. 
Participamos da notável reunião aproveitando para parabenizar o clube pelo 
grandioso trabalho que realiza na construção de uma sociedade mais justa. 
Um Certificado Presidencial foi recebido para Presidente em reconhecimento ao 
seu maravilhoso e agregador trabalho. 
Também entregamos uma lembrança a DG Malu que fez um bonito pronunciamento 
enaltecendo os valores deste tradicional clube de LIONS. Parabéns CaL Malu e 
obrigada pela acolhida, pelo apoio deste maravilhoso Distrito. 
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Presenças destacadas dos Vice Governadores João Belda e Rubens Mesadri-
Marilene, do Presidente do Comite de Honra do Distrito Francisco Mauricio-
Verinha, de muitos Ex Governadores, da familia Lions e LEO. 
O LC TATUI deu um show de bem receber na sua imponente sede própria. Valeu ! 
Obrigada a todos pela calorosa recepção, pela música Amigos para sempre cantada 
pelo coral composto por associados do clube que fez sua estréia nesta memorável 
noite e contagiou a todos com as músicas apresentadas, pela"chuva" de confetes.. 
Tatui é a capital da música... e viva os talentos unidos em prol de um Clube 
feliz...Parabéns e obrigada carismática Presidente CaL Cida ,seu lema é lindo: 
SERVIR e COMPARTILHAR! Foi muito bom estar com vocês e sentir a energia que 
emana de todos. 
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PIP Sobral recebe Ex Governadores do LC-2 
  

 

 Com a fidalguia de sempre PIP João Fernando Sobral recebeu em sua residência o 
Comitê de Honra do Distrito LC-2, neste ano presidido pelo PDG Francisco 
Maurício-Verinha. 
A noite foi maravilhosa, com expressiva presença dos Ex Governadores , da DG 
Malu-PDG Roberto Genta e dos Vice Governadores. 
Professor João Fernando Sobral deu as boas vindas a todos os presentes com sua 
costumeira brilhante oratória e o Presidente Maurício salientou enfaticamente a 
importância da união e trabalho de todos. 
Parabéns ao valoroso Distrito LC-2 pelo imenso legado à sociedade, pelas 
oportunas idéias que denotam a grandeza deste Distrito. 
Na oportunidade Prof. Sobral recebeu oficialmente a Medalha Presidencial de 
Jitsuhiro Yamada, entregue em sua recente visita ao Brasil, pelas mãos do PDG 
Mauricio e da DG Malu Marques. 
Muito obrigado a todos pela atenção a partir do momento em que chegamos até a 
nossa partida, muito obrigada DG Malu, Ex Governadores, Vice-Governadores. 
Obrigada Presidente Mauricio e Verinha pelo convite. Vocês são demais ! 
Muito obrigada eterno Presidente João Fernando Sobral !É um privilégio usufruir de 
sua companhia, da familia leonística do LC-2... 

 

 

Convenção Extraordinária do DMLD 
Endosso para PID ROsane como candidata a VPI 
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Ocorreu em Itá-SC, Distrito LD-8, em clima de muito trabalho e confraternização, 
a Convenção Extraordinária que teve como objetivo endossar novamente o nome 
da PID ROsane como candidata a VPI e a Primeira Reunião do CG. O Presidente do 
CG Péricles Goulart - Marilu conduziu os trabalhos de maneira espetacular. 
Presença expressiva dos DG, dos VDG, Ex Presidentes de Conselho e Ex 
Governadores, Assessores, familia LIONS e LEO. O evento recebeu toda atenção do 
LC de Itá e do anfitrião CL Dunga-Samelli. 
Muito dinâmica e elogiada a participação da Presidente do DM LEO Aline que 
deixou linda mensagem. 
Destaque para o relato dos bonitos trabalhos distritais dos Governadores e para o 
empenho dos Vice Governadores liderados pelo PDG Ari Galera que se preparam 
para a missão que lhes está reservada para o próximo ano. Emocionante foi a 
entrada de todas as mulheres com o terceiro olho cantando a musica Amigos para 
Sempre, que linda homenagem...muito agradecida. 
Obrigada familia LIONS e LEO pelo constante apoio nesta caminhada. 

  

 

 

LC São Miguel do Oeste Lioness 
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Emocionante, vibrante,maravilhosa noite ! 
Assim transcorreu a fundação do LC SÃO MIGUEL DO OESTE LIONESS presidido pela 
CaL Janini Sara Padilha com mulheres valentes, lindas, inteligentes, amáveis, que 
fazem a diferença. E eu , privilegiada,MADRINHA DE HONRA deste novo clube... A 
noite contou com a presença de expressivos líderes de nosso movimento, 
convidados, visitantes... 
Obrigada DG Dunga, PDG Fátima, obrigada CaL Ileni Royer, CL Luiz Ricardo, 
Orientadores deste novo clube, obrigada Familia LIONS e LEO do Distrito LD-8 ! 
Sensibilizadissima, obrigada pelo constante e forte apoio nesta caminhada rumo a 
Vice Presidência Internacional... 

 

 

LC Tunápolis-Santa Helena no Distrito LD-8 
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Foi uma noite memorável - a fundação do LC Tunápolis-Santa Helena no oeste de 
Sta Catarina, num trabalho intenso da CaL Ileni Royer e do CL Luiz Ricardo . 
Parabéns pela organização. Privilegiado é o Distrito LD-8, DG Dunga que com muita 
vibração enalteceu os novos associados, PDG Fátima Santos que plantou a semente 
deste clube e fez uma retrospectiva desde as primeiras reuniões, toda familia 
LIONS e LEO. 
Presenças destacadas do Presidente do CG Péricles Goulart e Marilu, dos Vice 
Governadores Irma e Etelvino, de Ex Governadores, do Presidente do Distrito LEO 
Henrique Fabris, do Past Presidente Imediato e VP do DM LEO LD Miguel 
Rodrigues...Presenças dos Prefeitos de Tunápolis e Santa Helena. 
O primeiro Presidente é o CL Rogério Pelissari - Aline (ela,primeira presidente da 
APAE quando fundada nestes municipios e eu Presidente da FEAPAEs SC ). 
O LC São Miguel do Oeste Universidade é o padrinho deste novo clube e presenteou 
o mesmo com uma Cadeira de Rodas. Belo relato de atividades já realizadas pelo 
clube recém fundado.Agradeço sensibilizada todo carinho e acolhida e 
principalmente o fato de ser a MADRINHA DE HONRA desse clube. Obrigada! Muito 
obrigada pelo apoio constante. 

  

 

 

Distrito LD-9 
  

 

Em noite memorável o DG Mário Salvador-Maria Iria visitaram os LC de 
Florianópolis Centro, Florianópolis Helen Keller, Florianópolis Bela Figueira, 
Florianópolis Estreito e a Assembleía foi presidida pelo PDG Antonio Mateus-Neusa. 
Encontro de amigos, mensagem motivadora do Governador Distrital que tem como 
lema ALEGRIA DE SERVIR, clima de confraternização, sonho contínuo do término do 
Hospital de Olhos em Palhoça, destacada obra do Distrito LD-9, foram 
evidenciados. Presença do CL Isnardo Brant, Presidente do Instituto LIONS. 
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SEDEL em Balneário Camboriu-SC 
  

 

O encontro LEO sábado foi fantástico com a presença de muitos LEOs e Leões do 
LD-5 e de outros Distritos. Parabéns aos organizadores pelo empenho e dedicação. 
Ocorreu a posse da nova diretoria da Gestão 2015-2016 do Distrito LEO LD-5 e o 
SEDEL - Seminário de Desenvolvimento de Lideranças com excelentas 
apresentações sobre Liderança. Muito grata pela acolhida e pelo constante apoio ! 

 

 

Promoções dos Clubes 
  

 

Participamos da tradicional Galinha com Polenta promovida pelo LC Itajai Verde vale, 
da Pré Conferência da Mulher patrocinada pelos LC de Itajai e da badalada Noite 
Alemã, promoção do LC Jaraguá do Sul, em 02 de outubro. Parabéns Presidente 
Suelena ...destacadas presenças de grandes lideres leonísticos como o DG 
Danilo  Izabel, Presidente do CG Péricles e Marilu...valeu o esforço e determinação... 
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Lions Clubes recebem DG Danilo e Izabel 

  

Os associados do LC Piçarras Penha-
Balneários Unidos, liderados pela  CaL 
Daniela Serpa, estiveram reunidos com o 
DG Danilo e Izabel onde trocaram idéias 
acerca do movimento LIONS. Houve 
entrega de alguns reconhecimentos pelo 
Governador que proferiu bonitas e 
incentivadoras palavras. Como madrinha 
deste clube participei da reunião com 
imenso prazer. 
  



E novamente foi uma satisfação acompanhar o Governador do Distrito LD-5 Danilo 
e CaL Izabel na visita realizada aos LC de Balneário Camboriu e Camboriu onde 
todos os clubes marcaram presença. O LC Balneário Camboriu Centro é o maior 
clube do Distrito LD-5 e todos os cinco clubes visitados são protagonistas de um 
maravilhoso trabalho social nas comunidades com muita credibilidade. 
 
Parabéns LC de Balneário Camboriu Centro, Balneário Camboriu Leão do Mar, 
Balneário Camboriu Barra Sul, Balneário Camboriu Governador Célio Gascho e 
Lions Clube Camboriu pelas atividades realizadas em prol de uma melhor 
qualidade de vida para todos. Presença destacada do LEO Clube,  
LIONS CLUBES DE ITAJAI 
 
Com grande alegria acompanhamos o Governador Danilo - Maria Izabel em sua 
visita aos LC de Itajai e rever a familia LIONS, os Amigos para Sempre ! Presença 
da VDG Luciana Bernardino e do VDG Paulo Maurici. também presente o PCC Marco 
Antonio da Silveira e Vera, o PDG João Érico de Souza e PDG Arvelino Bini e 
Zizinha. Parabéns ao Presidente de Divisão CL Vladimir que conduziu a reunião e a 
todos os clubes desta progressista cidade pelos belos trabalhos comunitários 

 

 

 Convenção Extraordinária do Distrito LD-5 

             Endosso para PID ROsane como candidata a VPI 

 

Ocorreu na bela cidade de Itajaí a Convenção do Distrito LD-5, onde novamente o 
apoio deste querido e valoroso Distrito foi dado a CaL ROsane, endossando seu 
nome como Candidata a Vice Presidência Internacional de Lions Clubes. 
Sentimos a energia, as vibrações positivas, sentimos o abraço, as palavras, e 
agradecemos de coração as demonstrações de afeto, de valorização do leonismo, 
da Amizade para Sempre ! Obrigada aos LC de Itajai pela maravilhosa acolhida, 
obrigada LC Jaraguá do Sul, obrigada Governadoria do Distrito LD-5, obrigada 
família leonística ! 
 
"QUANTO MAIS AMAMOS, MAIOR SE TORNA O NOSSO AMOR . 
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Zé do PEDAL no Distrito LD-5 

  

LC BC Gov Célio Gascho recebeu o Zé do Pedal após uma 
tarde movimentada pela imprensa através da CaL Debbie 
a quem agradecemos de coração. 
A noite foi linda, muito obrigada Presidente CL Paulo e 
toda jaula. Obrigada VDG Luciana Bernardino pela 
presença. Mais uma vez Zé deixou seu recado 
esperançoso de um mundo sem barreiras. Parabéns ao 
Clube pelas lindas campanhas 
 
Visitou o LC Balneário Camboriu Centro sendo recebido 
pelo Presidente do Clube Nei Locatelli e Cíntia e demais 
associados. CL Jau, Diretor Social, fez uma especial e 
linda saudação aos presentes. Presença destacada do DG 

Danilo Escaramusa e Izabel que saudou Zé do Pedal em nome do Distrito LD-
5.Várias pessoas se manifestaram expressando suas emoções ao ouvir o 
Companheiro Zé. Em uma reunião de diretoria com cerca de 50 pessoas Zé do 
Pedal proferiu belas palavras enfatizando a importância de pensar no próximo. 
Recebeu um mimo do clube e ficou muito agradecido. 
Parabéns LC Balneário Camboriu Centro e muito obrigada pela acolhida ! Parabéns 
Zé, foi um privilégio ouvi-lo... 
 
Foi recebido na Escola Prisma em Balneário 
Piçarras, onde foi ouvido atentamente pelos 
alunos que fizeram questionamentos 
constantes sobre suas façanhas. Zé enfatizou a 
importância da solidariedade, do LIONS, e 
deixou a convicção de que não podemos 
desistir perante as dificuldades, que sonhar é 
possivel e que podemos realizar nossos 
sonhos...que as etapas existem para serem 
vivenciadas e vencidas. Foi aplaudido intensamente pelos presentes. Obrigada a 
Direção e a Secretaria da Escola, obrigada Karina... Parabéns ZÉ DO PEDAL, cada 
vez lhe admiramos mais. 
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ESPECIAL-PID ROsane na luta pelos direitos 
da Pessoa com Deficiência 

  

 
 
Nos últimos meses a PID ROsane participou ativamente 
de diversos eventos envolvendo a causa que abraçou 
desde adolescente - a luta pela verdadeira inclusão e 
a defesa dos direitos da Pessoa com Deficiência.  

Eis alguns destaques: 
  

 
Curso sobre GESTÃO ministrado pela 
Fundação Don Cabral em clima de muito alto 
astral na sede da FENAPAEs em Brasilia. 
Obrigada pela oportunidade... 
Canudo na mão, ensinamentos adquiridos, 
experiência transmitida... 

  

Reunião 
do Conselho de Administração e da 
Diretoria Executiva da FENAPAEs que se 
reuniu para deliberar importantes decisões 
acerca da movimento apaeano... na luta 
constante pelos direitos da Pessoa com 
Deficiência.   

  



  

Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência No 
Senado Federal participou da memorável 
comemoração... Leia mais...  

 
Inclusion International Esteve presente no Workshop 
com os Autodefensores, com Representantes do 
México, Colômbia , Equador, Chile , Uruguai , 
Argentina , Paraguai e Brasil... Leia mais... 

Aliança Internacional das Deficiências - Para a 
construção de um documento com participação da 
Federação mundial de Surdos, Federaçao Mundial dos 
Cegos, membros da ONU, UNICEF, Associações de 
Pessoas com Deficiencia Mental, Sobreviventes da 
Psiquiatria, Comunidades Indígenas (que se sentem 
extremamente excluídas) e outros, reuniram-se 

representantes das diversas Associações em São Paulo para um forte trabalho na 
efetivação dos artigos da Convenção da ONU, particularmente na região da 
América Latina...  Leia mais... 

 
IV Chá do Anjos de uma Asa Só da APAE 
A tradicional promoção da APAE de Balneário Camboriu 
em um ambiente festivo, com expressiva presença... 
Leia mais... 

 
Reunião natalina da FENAPAEs em Brasília 
Foram os dias onde a família apaeana reuniu-se em 
Brasilia para análise do trabalho realizado durante o 
ano de 2015... Leia mais... 
  

"Lei Julio Garcia" 10 anos!  
O Sonho... a Luta... a Realidade... assim foi definida a 
Lei 13.633 que mudou a vida das APAEs de SC, de 
autoria do Deputado Julio Garcia que está 
completando 10 anos e com muita alegria este 
momento foi comemorado com a família APAEana na 
Assembléia Legislativa de SC... Leia mais... 
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XXI Olimpiadas Especiais das APAEs em Campo Grande-MS mais de 1200 atletas 
evidenciando a SUPERAÇÃO...  
Leia mais... 

 

Como Diretora de Assuntos Internacionais Companheira ROsane participou de um 
evento da INCLUSION INTERNATIONAL onde a entrevista concedida sobre a 
FENAPAEs foi traduzida e teve grande repercussão em outros países. 

http://app.heaknaclik.com/emkt/tracer/?2,2745087,d6c7f777,968a,23


 

  

by Assessoria Rosane Lions  

Telefax: 55 (47) 3246 3307/ 55 (47) 9915 8732 - assessoria@rosanelions.com.br 
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Quero encaminhar essa mensagem para meus contatos, acesse este link.  
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