
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   – 06  - Dezembro   de 2013 



03.12.2013 – as 17 h. Contagem dos
alimentos arrecadados nos
Supermercados e preparação de 70
sacolas para famílias carentes e a
sobra direcionados para Leão Denis
e as duas fazendas Terapêuticas.

- Arroz..........................  473 kg
- Açúcar........................ 159 kg
- Azeite........................    32 litros
- Farinha de trigo.........   31 kg
- Farinha de milho......    21 kg
- Polentina..................  . 06 kg
- Lentilha....................     06 kg
- Sal...........................      07 kg
- Pipoca....................       01 kg
- Leite......................      180 litros
- Feijão..........................  70 kg
- Massa.......................    64 kg
- Bolacha....................     30 pacotes 

TOTAL geral..................1.080 kg 





Entrega de  gêneros:   Leon  Deniz Duas senhoras catadora de Lixo

05 sacolas Comunidade
N.Sra. Consolato.

Comunidade Arroio  Grande 10 sacolas,20 
bonecas,15 caminhão e 06 jogos.



Comunidade Palma 10 sacolas, 20 bonecas, 
15 caminhao e 06 jogos.

Mais entrega de 16 sacolas Beco 
Beijo ( Creche Vila Jardim)



Entrega 11 sacolas - Vila Maringá Projeto 
Atilian

,

17 kg arroz,
12 lt leite
10 kg açúcar
3 kg  feijão
2 kg  massa
2 kg lenti.
1 kg de sal
1 pipoca
1 lata café
1 lata  leite
1 lta ervilha

Entrega 11 sacolas - Vila Maringá 
Projeto Atiliano

Comunidade Terapêutica do 
Poder Superior de Itaara.



04.12.2013 –entrega a  quarta cota de 100 kg  de açúcar e 75 kg de margarina para APAE, 
bem como o material arrecadado  em campanha do LEO CLUBE em benefício da APAE
Açúcar..................18 kg
Arroz......... ..........34 kg
Azeite.................. 2 litros 
Bolacha  ..............3 pacote
Farina...................16 kg
Feijão...................12 kg
Leite.....................25 litros
Lentilha................03 kg
Massa....... ..........26 pacotes 
Sal........................03 kg
Total.....................142 kg

campanha do LEO CLUBE em benefício da 
APAE

a  quarta cota de 100 kg  de açúcar e 75 kg 
de margarina



05.12.2013 – Projeto da UFSM com envolvimento do LEO CLUBE Escola Edna Cardoso. 



09.12.2013 – Reunião de Diretoria na residência da presidente  Cal Clara/CL Dani



12.12.2013 - PROJETO LIONS E LEO VAI  A ESCOLA.
PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS – DIMINUIÇÃO DA VIOLÊNCIA – AÇÕES DE APOIO A 
COMUNIDADE ESCOLAR” - A vez da pintura dos muros da escola apoio professores e alunos, 
presente CL Dal Piva, Osmar e Dani.



14.12.2013 - PROJETO LIONS E LEO VAI  A ESCOLA.
PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS – DIMINUIÇÃO DA VIOLÊNCIA – AÇÕES DE APOIO A 
COMUNIDADE ESCOLAR” - encerramento do semestre  - - Feira da Saúde, Brechó R$ 315,00 
e encerramento torneio entrega de medalhas e troféus .









14.12.2013 às 20 h, Festiva de Natal, na sede do Lions Camobi, muita alegria, companheirismo, 
harmonia e simplicidade. Voces fizeram o ambiente e a festa. Obrigado pelo apoio. Clara e Dani 











16.12.2013 às 14h 30 min - Na sala do Reitor Professor Felipe com a coordenadora do
JANTAR SOLIDÁRIO DA UFSM Senhora Iara Lima - distribuíram os envelopes com resultados
que coube a cada entidade. Cal Clara presidente do Lions Camobi recebeu o envelope com
o valor de R$ 1.200,00.



18.12.2013 às 10 h na brinquedoteca do HUSM - entrega de brinquedos.



21.12.2013 -das 08 as 11 h -LIONS e LEO   , na Creche Vila Jardim - promoveram a   Feira da 
Pechincha, liquida estoque – tudo por R$ 1,00 . Resultado de R$ 436,00.
O ponto alto da feira foi a  alegria e a felicidade dos compradores.  

Fila na abertura da 
feira

Time preparando a feira



Entrega 50% resultado  
Creche R$218,00



22.12.2013 às 13h30min – Lions e Leo  entrega de brinquedos na Vila Maringá – Pojeto Atiliano.



29.12.2013 às 11 h Lions Clube Santa Maria Camobi, presente na solenidade de final de ano na 
Fazenda Terapêutica Santa Terezinha em Itaara - participaram do evento a Cal Clara Presidente, 
CL Dani e CL Osmar Secretário. 



CESTA DE NATAL – ação entre amigos – “Natal é tempo de solidariedade” – sorteio  pela 
extração da Loteria Federal de 21.12.2103 (centena do 1º,2º e 3º premio) 1.000 No x R$2,00
1º - 352 – Escola Edna Cardoso – Eliege Buffon  
2º - 790 – Escola Arroio grande –
3º - 091 – Vendido pela CAL MÁRCIA -

Entrega 
Dinheiro 
da RIFA

1º premio

2º premio 3º premio



Dezembro – NATAL - Doação de brinquedos

120 caminhão boiadeiros
120 bonecas

40 jogos de montar
01 Kit Brinquedos para HUSM

DESTINAMOS PARA:

-Projeto Atiliano Vila Maringá  

-Comunidade escolar de  Arroio  Grande

--Comunidade escolar da Palma
-
-HUSM  brinquedoteca – crianças com 
câncer.

-Creche Vila Jardim 



Comunidade Escolar Arroio Grande

Comunidade Escolar  da Palma

HUSM  brinquedoteca Vila Maringá Projeto Atiliano



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 de dezembro de 2013.

Pães, cucas e  doces:  150    kg.

Valor: R$750,00 

Tempo: 08 horas.



Resultado Concurso Cartaz da Paz do DISTRITO MULTIPLO LD – AL 2013/2014





Mensagem mensal do presidente internacional    - BARRY J. PALMER

Prezados Líderes Leões:
Gostaria de mostrar a vocês a mensagem que acabo de enviar aos governadores 
de distrito sobre o programa de Prêmios pela Realização dos Sonhos. O período 2 
se encerra este mês, portanto incentivo a todos os governadores de distritos que 
terminem o período fortalecidos para receber reconhecimento do programa.

Leão Barry J. Palmer
O seu Presidente Internacional

Prezado Governador de Distrito,

O Período 2 dos Prêmios pela Realização dos Sonhos termina em 30 de dezembro, por isso certifique-se de estar bem 
posicionado para ganhar reconhecimento. Não se esqueça disto para maximizar os seus pontos:
Todos os governadores de distrito podem conseguir reconhecimento no Período 2.
Os novos sócios e sócios fundadores devem ser processados até o meio-dia do horário central, Chicago, em 30 de 
dezembro para contar no Período 2.
Certifique-se de que todos os clubes estejam fora de status quo para evitar a dedução de 2 pontos.
Você excedeu as minhas expectativas no Período 1, então termine fortalecido em dezembro para fazer do Período 2 
um sucesso ainda maior!
Estamos chegando à metade do seu mandato como governador de distrito, e tem sido um grande ano até agora, 
graças a você. Os Leões de todo o mundo estão no caminho certo para um ano de crescimento positivo da associação. 
Novos recursos, como o Simplesmente convide!, o Processo de Excelência de Clube e o Guia para a Satisfação dos 
Sócios estão proporcionando aos clubes as ferramentas necessárias para o sucesso, portanto continue promovendo-os. 
Mais do que nunca, os clubes estão fortalecendo as comunidades e prestando serviços inestimáveis. Eu peço que você 
continue a destacar o serviço como uma prioridade.
Estou muito orgulhoso do que você realizou, e espero que você consiga ainda mais. Aproveite as festas de final de ano 
com a família e amigos, e vamos manter este bom ritmo no ano novo que se aproxima!

Leão Barry J. Palmer
O seu Presidente Internacional



Estimado Líder Leão:

Estamos chegando ao término do ano calendário e a estação de festas já está chegando. Este é o momento de estarmos 
reunidos com nossas famílias e amigos! Esta é a oportunidade perfeita para refletirmos sobre o passado e vislumbrarmos o 
futuro. É um momento de celebrações, sendo que muito mais temos a celebrar.

Todos os dias, estamos incrementando o número de companheiros Leões no mundo inteiro, assim aumentando a nossa 
capacidade de servir. Todos os dias, os clubes estão transformando suas comunidades, sendo que os Leões estão 
impactando o mundo por meio dos seus serviços humanitários. Mas nada disto seria possível sem a ajuda de vocês.

A robustez de nossa associação depende dos clubes, seus associados e da visão dos líderes de clube. Em nome de Lions
Clubs International, quero agradecer-lhe e aos seus associados pelo trabalho extraordinário que desempenham!

Compartilhe a Alegria do Natal, Alimente os Famintos 
As festas de fim de ano são um momento de grande alegria, porém, para os que não têm o suficiente para se alimentar 
estas datas representam tempos difíceis. Existem pessoas em sua comunidade que não sabem de onde virá a próxima 
refeição. Veja aqui como vocês e os seus clube podem ajudar:

1) Organizem uma campanha de doação de alimentos na comunidade
2) Patrocinem uma refeição de Natal em um abrigo para os sem-teto
3) Ofereçam apoio a um programa para a escola local para alimentar as crianças carentes
4) Verifiquem com os idosos se possuem alimentos suficientes

Vocês podem descobrir mais ideias sobre projetos para a campanha de Alívio à Fome. Vamos trabalhar juntos para 

tornarmos esta época um pouco mais feliz para os menos privilegiados.
Ajude os Projetos de Reconstrução nas Filipinas 

A população ainda está tentando se recuperar do tufão devastador que atingiu as Filipinas em novembro. O ex-diretor So
está trabalhando juntamente com mais de 12.000 Leões filipinos no sentido de reconstruírem as comunidades, mas eles 
precisam de ajuda. Incentive o seu clube a doar ainda hoje para a Campanha de LCIF de Atendimento Após Catástrofes

Leão Barry J. Palmer
O seu Presidente Internacional
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Prezado Leão,

Este ano está chegando ao fim, portanto, gostaria de agradecer a
todos os Leões pelo extraordinário serviço que desempenham nos
clubes e em prol da Fundação de Lions Clubs International. LCIF
não poderia ser a organização que é hoje sem a sua ajuda e
dedicação ao serviço.

oferecendo ajuda aos necessitados, quando outras organizações não podiam fazer o mesmo. Isto encheu-me de orgulho. Os
Leões que executaram o trabalho de base fizeram uma grande diferença nos meses após a catástrofe.
Os Leões do mundo inteiro estão ajudando a expandir os trabalhos de recuperação após o tufão, graças aos mais de US$ 1 
milhão de dólares outorgados por LCIF. Os nomes dos Leões, distritos múltiplos e países que fizeram grandes contribuições 
e promessas de doações para as Filipinas estão contidos no website de LCIF.
Juntamente com os Leões, os nossos parceiros da VSP Global também devem ser reconhecidos pelo seu comprometimento 
– eles estão equiparando cada dólar doado à LCIF pelos funcionários da empresa para os trabalhos de recuperação nas 
Filipinas, até que alcancem o valor de US$10.000. Somos imensamente gratos a todos pelo apoio demonstrado – cada dólar 
doado ajudar a restaurar a esperança nas pessoas que perderam tudo o que possuíam.
Presenciei a dedicação dos Leões para com LCIF em diversos eventos de angariação de fundos. As contribuições feitas 
durante os torneios de golfe no Japão e pelo MD 300 Taiwan estarão fortalecendo os nossos programas humanitários. Estou 
ansioso em participar dotorneio de golfe e angariação de fundos do Lions na Espanha no mês de março. Os Leões devem se 
inscrever até 31 de janeiro de 2014. A receita gerada pelo torneio estará apoiando os esforços de LCIF em combate ao 
sarampo no mundo inteiro.
Os Leões estão realmente fazendo a diferença em termos mundiais. Fico curioso em saber o que os próximos meses trarão 
de novidade para os Leões e LCIF ao continuarmos nos dedicando ao trabalho humanitário que transforma vidas.

Cordialmente,

Wayne A. Madden-Presidente do Conselho de Curadores da Fundação de Lions Clubs International

Isto pode ser facilmente evidenciado quando prestamos ajuda em casos de catástrofes, como foi o caso com o Tufão Haiyan
nas Filipinas. Quando observava a devastação e os destroços durante a minha recente visita ao país, fiquei emocionado e 
entristecido pela cena que presenciei. Observei também o trabalho dos Leões
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INSTRUÇÃO LEONISTICA -14.12.13  

–

Companheiros, Companheiras,Domadoras, Queridos Leos , filhotes e amigos  

A magia do Natal faz renascer em nossos corações a fé, o otimismo, a bondade, o cristianismo, o 
companheirismo, as boas intenções e a esperança de um mundo melhor. Natal é tempo de 
edificarmos  crença no futuro e não estamos mais sós quando queremos , realmente, que o nosso 
mundo seja melhor, quando lutamos por uma causa justa,quando uma estrela nasce em nosso 
coração, quando surge uma estrela que nos traz a paz, alegria, sensibilidade e amor.
É Natal porque Jesus nasce na gruta de Belém e traz consigo todas as cores das estrelas para nos 
iluminar. 
Jesus nos traz uma estrela amarela para alegrar nossos dias, uma estrela dourada para nos guiar em 
caminhos  difíceis, uma estrela azul para nos dar segurança quando precisamos tomar decisões, uma 
estrela branca para acalmar nossas Angústias, uma estrela vermelha para  ascender a chama do 
amor e uma estrela verde para que a  cada dia surja uma esperança, uma nova vida , um novo Natal.
Natal e fim de ano é o momento de reflexão e agradecer por mais um ano que passamos juntos, 
pela oportunidade de pertencer a um clube de serviços e pelo valoroso trabalho da  nossa família  
leonística e leoística. Vocês foram importantes na nossa caminhada então merecem nosso 
reconhecimento e o muito obrigado por nos ajudar neste primeiro semestre leonístico e que 2014 
possamos juntos dar continuidade nos trabalhos em benefício as pessoas que necessitam .  

Aproveito para desejar um Feliz Natal e prospero ano novo cheio de saúde e realizações a todos. 
Obrigada - Clara

FESTA DE NATAL 2013



Voce sabia      
que !A  Campanha de Ação para Serviços Globais "Alívio à Fome“

Hoje, há mais de um bilhão de pessoas que não têm o suficiente para
comer. Uma entre cada seis pessoas no mundo estão em estado de
fome crônica. Os Leões terão a oportunidade de mostrar a força da
nossa rede mundial durante a campanha especial de ação para serviços
"Alívio à Fome". Durante os meses de dezembro e janeiro .
O seu clube pode fazer a diferença em sua comunidade ajudando
quem não tem o suficiente para comer.

O Nosso clube está no caminho certo ...... Parabéns a todos pelo
apoio e dedicação nas nossas atividades.

- A XV Convenção do Distrito Múltiplo LD de 15 a 17 de maio de 2014,
será em Blumenau SC. (coloque na agenda )
- O CONCURSO DE INSTRUÇÕES LEONÍSTICAS - DMLD – AL 2013/2014 ,
Iniciou em dezembro e vai até maio de 2014. PARTICIPE !.

Agradecemos a todos pelo apoio e que 2014 seja abençoado e feliz.
Juntos somos mais fortes e produtivos na caminhada do SERVIR.

Obrigado !                                          CAL Clara e CL Dani


