
ESTAÇÃO SERVIR

Lema:
Lions Internacional – “ Nós Servimos”

Presidente Internacional  - CL Barry J. Palmer - “Siga o seu sonho”

Presidente DMLD – CL Olimpio Moritz - “Siga o seu sonho, construa o sucesso”

Governadora do Distrito LD4  - CAL Helena P. Mohr - “Sim, nós podemos”

Presidente Lions Camobi – Cal Maria Clara S. Dani  “Siga o seu sonho com alegria e ação”

BOLETIM INFORMATIVO Número   – 10  - abril de 2014 



01.04.2014 – REUNIAO DE TRABALhO - Entrega do – PREMIO DE EXCELENCIA - outorgado
por LCI - recebido na IIIa RCD - Ex- Presidente Imediato CL Flavio Luiz Nagel e DM Maria Alice
e CL Pdg Iraci Antonio Dani e CAL Maria Clara. A jaula ficou feliz e enalteceu o trabalho e
destaque dos companheiros.



04.04.2014 – Reunião de Diretoria na residência da presidente CAL Clara e CL Dani.



05.04.2014 – Campanha Páscoa Solidária – arrecadação de alimentos nos Supermercados.

Arroz................... 424 kg
Feijão...................110 kg
Massa..................   88 kg
Farinha de trio.....  57 kg
Açúcar..................  84 kg
Óleo.....................  44 kg
Farinha de milho.   22 kg
Leite.................... 136 kg
Sal.......................    15 kg
Biscoito...............   17 kg
Lentilha...............   02 kg
Total de................. 999 kg
Diversos: Xampu, pasta de dente, sabonete, 
Bolachinhas recheadas, bombons, balas, 
pirulitos e outros. ......... 48 itens.

Distribuição:
Creche Vila Jardim, Leon Denis, Escolinha e 
Creche Comunitária Criança Feliz, Famílias 
Vila Maringá e papeleiros , Fazendas 
Terapêuticas, Acalanto, Escola Municipal 
Renato Nocchi Zimmermann.











Creche Vila Jardim

Leon Denis – Distribuição de alimentos  e peixe pelo CL Dal Piva CAL  Gema 

Lar Acalanto



05.04.2014 – Reunião Festiva do Leo Clube posse de 07 novos CLEO e comemoração  02 anos 
de fundação.



06.04.2014 -Tradicional risoto do Lions e LEO Clube Santa Maria Camobi, perfeitamente 
integrados na caminhada do SERVIR. Agradecermos a todos pelo apoio, trabalho, 
companheirismo e sucesso da atividade.





11.04.2014 - Acompanhamos o Presidente de Divisão A-1 CL Flavio Luiz Nagel e DM Maria Alice 
na visita oficial ao Lions Clube Santa Maria Dores e Leo Clube .



14.04.2014 – Reunião da comissão dos 25 anos do Lions Camobi – Escritório CL Robertinho 



15/19.04.2014 – Páscoa – Distribuição de balas, pirulitos bombons e cestinhas de chocolate.

Escola criança feliz

Crec. Vila JardimZIRMMEMANN

Vila Maringá – Proj. Atiliano



16.04.2014 - Lions na comunidade , doação de produtos de primeiro socorro para o colégio 
margarida Lopes , representada pela prof Maria Carmen Favarim.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=615254125226996&set=a.486802821405461.1073741825.100002272421860&type=1


17.04.2014 - Acompanhamos o casal presidente da Divisão A-1 CL Flavio Luiz Nagel e DM 
Maria Alice em visita oficial ao Lions Clube Agudo.



22.04.2014 - Reunião festiva  - Palestra tema - VOLUNTARIADO com a Sra. Eliane Cristine
Anchieta, secretária da CACISM, que encantou a todos os presentes.
homenagem aos amigos e parceiros do Lions , Visita do CL CELSO E CAL MARILANDE do Lions
Clube Pelotas, futuros  CL do Lions Camobi. 



24.04.2014 – Recepção, na residência da Presidente,   do palestrante oficial CL PCC NILTON 
TADANORI KINOShITA da 52ª Convenção do Distrito LD 4 – , em Santana do Livramento.



26.04.2014 – Presentes  na 52ª Convenção do Distrito LD4 em S. Livramento – Presidente 
CAL Clara/ CL Dani, Ex-Presidente Imediato e Presidente de Divisao A-1 CL Nagel /DM Maria 
Alice  Secretário CL Osmar/DM Jussara, Tesoureiro CL Eduardo/DM Maricleia, Diretor de 
Associados CL Lovato, CL Robertinho/DM Zenita , Vice-Presidente CAL gema/CL Dal Piva, 2º 
Secretário CL gelson/DM Rita, Conselho Fiscal CL Ceolin/DM Vania .



Belo Time presente na Convenção ! – Obrigado pelo apoio.



Momento da Decisão! CL Dal PivaCAL Gema 2º Vice Governador



29.04.2014  - LIONS/LEO SANTA MARIA CAMOBI  na escola - das  09 às 11 h na Creche Vila 
Jardim a Dra.Dentista  DM Vania , DM Rita , CLEO LILIAN e casal presidente CAL CLARA /CL 
Dani acompanharam a orientação e vídeo sobre escovação dentária feita  pelas domadoras 
dentistas, abrangendo cerca de 70 crianças.
Parabéns Vania e Rita pelo belo trabalho. 



29.04.2014 – Reunião Extraordinária de trabalho – atividades da feira da pechincha 03.05.14, 
risoto 04.05.2014 , apresentação e comprometimento da jaula com o 2º Vice governador CL Dal
Piva/CAL gema , eleito na 52ª  Convenção do Distrito LD 4 em  Santana do Livramento-RS.  



Projeto:     COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DE ALIMENTOS DE 
SUPERMERCADOS

O Lions Clube Santa Maria Camobi possui uma Parceria com Supermercados Peruzzo onde
são recolhidos pães, cucas e doces para serem distribuídos à Instituições carentes na área de
abrangência do Lions-Camobi. O recolhimento dos alimentos é feito uma vez por semana e
são distribuídos às seguintes Instituições: Abrigo Assistencial Leon Denis, Creche Vila Jardim.

A Parceria com Supermercados Peruzzo é uma atividade permanente do Lions Clube
Camobi, tendo como arrecadador DM Dm Maria Isabel da Silva Aude, CL Dani e CL Osmar.

Mês ABRIL de 2014.

Pães, cucas e  doces:  110    kg.

Valor: R$550,00 

Tempo: 08 horas.



Gostaria de compartilhar com você o meu email de abril aos presidentes de clube...

Abril é o momento perfeito para mostrar os clubes para a família e amigos, portanto continue trabalhando junto aos 
seus clubes para se certificar de que os eventos da Família e Amigos sejam um sucesso. Com a sua ajuda, podemos fazer 
de abril o nosso melhor mês de recrutamento até agora!

Leão Barry J. Palmer - O seu Presidente Internacional

O Mês da Família e Amigos está em andamento, e os Leões de todo o mundo estão realizando eventos especiais ao 
longo de abril para apresentar os clubes. Este é o melhor momento para convidar novos sócios a se afiliarem ao clube.

O seu clube está fazendo uma grande diferença junto a sua comunidade, e novos sócios permitirão que vocês façam 
ainda mais. Convide a família e os amigos para se associarem ao seu clube, de forma que possam sentir a satisfação de 
servir e a camaradagem da qual desfrutamos como Leões. Você pode ainda ganhar prêmios por adicionar novos sócios 
através do concurso especial de novos sócios de LCI.
O concurso Juntos Podemos Crescer recompensa clubes pelo alto desempenho no aumento excepcional de sócios. Um 
clube em cada distrito tem a opção de ganhar US$ 250 em forma de crédito de materiais para clubes da Loja de Lions
Clubs International ou uma doação de US$ 250 à Fundação de LCI para o próximo título de Companheiro de Melvin 
Jones do seu clube. Informe-se ainda hoje sobre o Juntos podemos crescer!
Milhares de Lions clubes se aprimoraram através doProcesso de Excelência de Clube (CEP). Os líderes de clubes de todo 
o mundo reconheceram que o CEP melhora o serviço, aumenta a satisfação do sócio e fortalece os clubes.
O CEP tem duas versões, e você pode escolher a melhor para os seus associados:
O CEP Pro foi desenvolvido para clubes que gostariam de ter um facilitador Leão treinado comparecendo e guiando os 
sócios durante o workshop.
O CEP Lite foi desenvolvido para clubes que preferem que um sócio do clube lidere o workshop

http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183473312&sid=37213601&m=3998380&u=LIONSPROD&j=17959284&s=http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/club-excellence-process/index.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5603 FORWARD President Palmer Club April 2014 PO
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183473312&sid=37213601&m=3998380&u=LIONSPROD&j=17959284&s=http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/club-excellence-process/index.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5603 FORWARD President Palmer Club April 2014 PO
http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183473312&sid=37213601&m=3998380&u=LIONSPROD&j=17959284&s=http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/club-excellence-process/index.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5603 FORWARD President Palmer Club April 2014 PO


MENSAGEM nº 10  - CL Lena
Estimado CL, CAL Presidente!

A IIIª Reunião do Conselho Distrital. Realizada em Frederico e capitaneada pelos valorosos CCLL e CASL , tendo à testa
o empolgadíssimo CL Breno e a CAL Karol, sangue novo no Clube com atitude, motivação e comprometimento, aliada
à experiência do CL Tomazzoni, coordenador do evento deram um show de como se reorganiza um Clube de Lions de
Três Gerações. Uma organização perfeita. Tudo estava planejado e organizado, faltou apenas o comparecimento de um
número maior de Companheiros, companheiras e domadoras. Mesmo assim os que compareceram deram uma demonstração clara e evidente
que podemos sim, seguir nosso Sonho.

Desta forma, mais uma vez retornamos satisfeitos pelo evento em si, e de mais uma vez termos levado a todos s nossa mensagem de fé e
comprometimento. O Leonismo precisa disso. Ouvimos alto e bom som a palavra da Governadora a sua palavra de ordem: Torne o convite às
mulheres uma prioridade. Lembre aos clubes que o recrutamento de mulheres é uma prioridade. Com isso não exclui o convite aos homens...O
que está faltando é o convite. Existe um batalhão de mulheres e homens cheios de solidariedade esperando uma oportunidade para servir.
O nosso Clube precisa energizar forças novas que possam oxigenar interesses sangue novo com novas Idéias em programas que venham
beneficiar mais as comunidades. Não podemos esquecer que a fundação de novos clubes impulsiona o crescimento do Distrito, aumentando a
capacidade de servir, o que significa um legado tangível e a solidificação do movimento Leonístico do LD4 como o melhor Distrito dos Três
Estados do Sul.

A presença do CC CL Olímpio Moritz e a sua CAL Dora deram um novo brilho com a sua fala e orientações transmitidas a todos nós.

Agora, após uma Feliz e Santa Páscoa, revigorados pelo renascimento de Jesus Cristo em nossos corações precisamos arregaçar as mangas, fé
em Deus e pé na estrada outra vez.

Em contado com os Presidentes de Divisão e mostrado a eles as metas - compromisso assumido na IIª RCD, todos foram unânimes em
afirmar que irão cumprir a meta anunciada. Para tornar mais visível e clara apresentamos o resumo: Fizemos um plano de METAS POR
DIVISÃO: PREVISÃO NO AL - 2013/2014. Divisão A - 1: Ingressos .... 23. Divisão A – 2: Ingressos..... 25. Divisão B – 1: Ingressos.... 25
Divisão B – 2: Ingressos.... 14 Divisão C – 1: Ingressos.... 35. Divisão C – 2: Ingressos.... 35 Divisão D – 1: Ingressos.... 26. Divisão D – 2 :
Ingressos ....38. Não temos dúvidas de que isso até o dia 20 de junho será concretizado.

No dia 26 de abril na 52ª Convenção de Santana do Livramento vamos mais uma vez dar uma demonstração de força do nosso pujante
Distrito LD4.

Recebemos com muita alegria a mensagem do Élsio Dri do Lions Clube de Jaguari informando-nos que aquele Clube irá iniciar 12 a 14 novos.
Parabéns LC de Jaguari é assim mesmo que se procede e que se mostra que não está morto quem peleia. Esperamos que os demais Clubes
seguissem esse exemplo. Não precisa que seja essa quantia, mas que cada um coloque dois ou três. Façam isso e nós estaremos seguindo nosos
Sonhos.

Pensar grande, agir grande, para alcançar grandes RESULTADOS, é a realização de nossos SONHOS!
Não é difícil é só querer! Pensem nisso..

Três de Maio 21 de abril de 2014.
Um grande abraço e um beijo no coração

CL Lena e CAL Teresinha.      Assessor GMT – LD4



–

Instrução Leonística 01.04.2014

INSTITUTO REGIONAL DE LIDERANÇA LEONISTICA

Dizem que dentre as poucas coisas irrecuperáveis desta vida estão as oportunidades desperdiçadas. Pois bem, fomos
iluminados no momento que decidimos aceitar de participar do Instituto Regional de Liderança Leonística que ocorreu
no município de Penha -SC no período de 20 a 23 de março de 2014. Este evento vem ocorrendo há onze anos, lá na
pousada Pedra da Ilha, um local encantador, cheio de serenidade e conforto.
É realmente um orgulho para nós do Sul do Brasil, podermos conviver e aprender com PID Rosane Vailatti, ela que
em 100 anos de Lions poderá ser a primeira mulher a ocupar o mais alto cargo de direção de nossa Associação
Internacional.
Lá tivemos uma equipe de expositores de maior gabarito dentro do nosso distrito múltiplo LD, como PIDs Rosane
Vailatti e Edison Karnopp que foram Diretores da nossa área 3- América Latina e Caribe, PCCs que foram presidentes do
Conselho de Governadores do DMLD e PDGs que foram governadores distritais.
Ainda, os temas que foram apresentados e discutidos foram enviados por Lions Internacional e para nós foram
extremamente importantes.

Os temas abordados foram:

*A diversidade no trabalho voluntário
*Definição de metas
*Motivação de sócios
*Oratória- como falar em público, inclusive com o exercício de apresentar um discurso rápido
*Trabalho em equipe
*Gerenciamento do tempo
*Objetivo de LCIF e o aprendizado de realizar uma Missão Pessoal
Todos estes assuntos são muito atuais e às vezes até pagamos bem caro para participar de cursos de oratória,
palestras de motivação, workshops para desenvolvimento de nossas habilidades de comunicação e expressão de nossa
idéias e lá foi uma bela oportunidade de recebermos todos estes ensinamentos através do Lions Internacional.



Vivemos em sociedade, e por isso, é preciso despertar a interação e envolvimento com 
todas as pessoas. Relembramos a importante a missão de Lions: “ Criar e fomentar um 
espirito de compreensão entre todos os povos para atender à necessidades humanitárias 
oferecendo serviço voluntário através do envolvimento na comunidade e da cooperação 
internacional”.

Nos chamou a atenção a relevância de LCIF no que diz respeito À ajuda internacional que 
consegue fazer, quer seja nas campanhas de combate à Cegueira ou Sarampo, quer seja nos 
auxílios nos momentos difíceis de catástrofes e/ou desastres ambientais. Neste ponto nosso 
distrito tem sido muito privilegiado recebendo muitos recursos para recuperação de 
comunidades atingidas., 
.
Outro aprendizado que recebemos foi o de montar uma declaração de nossa própria missão, 
que é uma declaração que reflete os princípios e verdades fundamentais de nossas vidas e a 
visão de tudo aquilo que desejamos alcançar.

Reunir-se é um começo
Ficar juntos é progresso
E trabalhar junto em equipe, é um Sucesso”

CL DAL PIVA E CAL  GEMA – FEITO EM CONJUNTO- Trabalho EM EQUIPE



Instrujçao Leonística – Reuniao Festiva 22.04.2014
Servir com companherismo.

A idéia de servir evoluiu do próprio companherismo gerado pelas Reuniões dos primeiros Lions.
A historia da nossa organização revela que ,logo no inicio, a meta de colaborar uns com outros para
beneficio dos próprios negócios,se tornou menos atraente aos Leons ,do que poder ajudar pessoas
menos afortunadas.
O companherismo reinante nos Lions , logo fez com que os leões percebessem que desfrutavam seus
clubes muito mais,quando podiam colaborar e demostrar sua generosidade conjunta,em prol da
melhoria da vida de nossos semelhantes. Esta afirmação ainda è verdadeira hoje em dia.

Companherismo e prestação de Servico são dois conceitos tão inseparáveis como Amor e Casamento.È
difícil ter um sem o outro,mas a discussão sobre qual surgiu primeiro nunca termina.
Servir origina companherismo? Ou o Companherismo nos faz servir?.
Não hà dùvidas que o companherismo è a base que dà origem à prestação de serviço.
O desejo de servir provèm do companherismo. Sendo sua única recompensa um aumento do amor
próprio e da dignidade pessoal.

O companherismo leonistico deve ser a prioridade básica de qualquer programa de atividade de um
clube de lions.Deve ser fundamental para um projeto de ação comunitária.
Sem companherismo não haverá coesão , não haverá entusiasmo,não se realizarà um trabalho social
positivo,consequentemente não existiria Lions.
O companherismo è a união que transforma simples conhecidos em amigos fraternos, solidários nas
alegrias e nas aflições . Daí è que se irradia a forca de ação do movimento leonistisco, na pratica do ideal
de servir.
Sem companherismo não há ideal de Servir,porque ninguém serve sem amor.

CL VILMAR



INSTRUÇAO LEONÍSTICA – REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DE TRABALhO – 29.04.2014
Leão responsável e solidário

Companheiros, companheiras, domadoras e Leos, na ultima convenção do distrito Ld-4 , realizada em Santana do

Livramento, tivemos a oportunidade de ampliar o nosso conhecimento Leonistico e de vivenciar o companheirismo.
Entre tantos que la estiveram, nos encontramos com companheiros de longa data e de também novos companheiros,
que nos deram alegria e satisfação de um reencontro.

A grande família leonistica presente, mais de 420 convencionais, não só participaram das atividades, palestras, coffe
breack, compras, mas também a grande oportunidade de estarmos juntos num relacionamento sem par.

Este congraçamento, que só Lions pode oferecer, traduz-se na expressão de alegria de um encontro de amigos, amigos
estes não por laços de parentesco, de encontros sociais, de relações de negócios e ou de atividades esportivas, mas de
pessoas que tem entre suas atividades o servir, e isto é muito mais do que amizade, carinho e confraternização, é o
companheirismo que desfrutamos na sua essência.

Mas a vida de um leão não se limita somente em encontros festivos e ou de trabalho, ela também nos diz que temos
compromissos com os nossos companheiros, com o nosso clube e o com o nosso distrito.

Companheiros, para que possamos vivenciar esta união, devemos ter sempre em mente de que todos nós somos
responsáveis em manter acesa a chama do Leonismo, participando das reuniões e atividades do clube, das reuniões
dos comitês de divisão, das reuniões do Conselho Distrital, das Convenções Distritais e do Distrito Múltiplo.

Nas eleições, podemos dizer que somos responsáveis quando colocamos nossos nomes a disposição para
Preenchimento de cargos da diretoria, ou participando das comissões do clube, dando nosso apoio e contribuição para
o engrandecimento do Clube, do Lions e do Leonismo.

Mas nem sempre é assim que acontece, muitas vezes não temos companheiros voluntários, capacitados e com tempo
disponível para os cargos que se oferecem, principalmente para os de maior responsabilidade, e aí é que entra o
companheiro solidário para com o clube e para com o distrito.



Nesta 52ª Convenção Distrital de Santana do Livramento, após encerramento da ata da comissão de indicação, não havia
indicação de candidato a 2º vive- governador, o que seria inaceitável para um distrito pujante como o LD-4.

Mas, um companheiro, sem pretensão pessoal alguma, com a capacidade que o cargo necessita, com desprendimento e
sem vaidades, deu mostras de que precisamos ser responsáveis e ser solidários.

Após varias tratativas, este companheiro, com a compreensão e apoio de sua companheira, com o apoio e compromisso
solidário de todos os companheiros presentes de seu clube, e com o apoio de toda divisão, com coragem e firmeza, disse
sim, eu aceito, e colocou-se a disposição para disputar o cargo.

Este ato foi elogiado por todos, atitude enaltecida pela Cal Nélida Zorzan da Luz, presidente da comissão, que não mediu
palavras de elogio e agradecimento pela forma de como este companheiro aceitou tal desafio, sendo este ato, aplaudido
de pé por todos os presentes.

Companheiros, Companheiras, domadores e leos, este companheiro que não pensou em si, mas sentiu-se responsável e
solidário para com o distrito,que foI eleito sem nenhum voto contrario para 2º Vice Governador do Distrito Ld-4, ano
leonístico 2014-2015, pertence ao Lions Clube Santa Maria Camobi, solicito o apoio incondicional de todos e uma calorosa
salva de palmas ao nosso Cl Sergio Luiz Dal piva e a sua cal Gema Galgani dos Santos Dalpiva.

Muito obrigado

Cl Robertinho Luiz Meneghetti



Voce sabia      
que !

03.05.2014 – Feira da Pechincha 
04.05.2014 – Risoto
06.05.2014 – Reuniao Festiva homenagem as mães
15 a 17.05.2014 – 15ª Convenção do DMLD – Blumenau – SC
07 e 08/06.2014 – Instituto de Liderança do Distrito LD – 4 
28.06.2014 – Jantar festivo 25 anos Lions Clube Santa Maria Camobi
Coloquem na agenda e vamos participar ! !

Para refletir ! ........


