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LEMA: 
“SERVINDO COM ORGULHO, COMPROMETIMENTO E ALEGRIA”

Lions Internacional: “NÓS SERVIMOS”

Presidente Internacional: PROMOVER O ORGULHO DE SER LEÃO

Presidente do DMLD: “CIDADANIA AÇÕES E RESULTADOS”

Governador Dist.LD 4  “LEONISMO COM COMPROMETIMENTO”



02.12.2014 - Reunião de Trabalho. – CL Osmar Conquistou várias 
medalhas na competição de natação em Porto Alegre. Parabéns.

02.12.2014 - Repasse do resultado da festa da Solidariedade
promovida pela Iara Lima as entidades que participaram do evento.
Todos ficaram felizes com o resultado recebido. Parabéns Iara e sua
equipe.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=809416712430361&set=pcb.809417569096942&type=1


04.12.2014 – Solenidade Militar  - General comandante da 
Divisão e CL Lovato reinaugurando a placa do monumento 
alusivo à Intentona Comunista, presente na solenidade CL Valdir 
.



06.12.2014 – Arrecadação de Alimentos nos Supermercados, 
Peruzzo, Rede Vivo e Rede Super.





ARRECADADO
Açúcar 147 kg 
Arroz 349 Kg
Azeite 22 litros
Ervilha 02 lata
Ervilha 01 kg
Feijão 87 kg
Farinha trigo 47 kg 
Farinha de milho 29 kg 
Leite 452 litros/caixa
Lentilha 8 kg 
Massa/macarrão 80 kg 
Pacotes de bolachas 27.

TOTAL 1.251

DIVERSOS
sabão em pó 1
achocolatado 1,20 kg,
detergente liquido 2,5 lt
Sal 1 kg 2 lata milho , 
1,5 kg pipoca  2 gelatina 
1 fermento royal,
2 700 GR suco maracujá
400 gr farinha de aveia 
780 gr molho  tomate 



08.12.2014 – preparação das         sacolas e lista das doações

09.12.2014 - Primeiras entregas da arrecadação Supermercados.

Casa MARIA

LEÃO DENIS

CRECHE VILA        
JARDIM

Escola
Palma



Creche Pe. Orlando
Av Borges Medeiros.

62 crianças

Publicado 12.12.14





06.12.2014 – Feira da Pechincha.

O Lions/Leo Clube Santa Maria Camobi
Convida para

FEIRA DA PECHINCHA – BRECHÓ
Data: 06 dezembro de 2014
Horário: das 09 h às 12 h
Local: Salão da Igreja do Amaral
Aproveite para adquirir roupas, calçados, 
brinquedos e artigos em geral a preços simbólicos. 

COLABORE E PARTICIPE !



Preparando a feira na sexta feira

INICIO DA FEIRA NO SÁBADO





12.12.2014 - Reunião Festiva de Natal Lions Camobi, parabéns aos 
organizadores pela bonita festa num clima de alegria e 

companheirismo.









13.12.2014 - Leo Clube Santa Maria Camobi corou o primeiro
semestre LEOÍSTICO com uma bonita assembléia festiva com posse
de 07 novos companheiros (as) LEOS. Parabéns, sejam bem vindos e
desejamos muito sucesso na caminhada do SERVIR.





14.12.2014 – CL Osmar  teve um Domingo diferente, acompanhou os 
queridos jovens Leos a Itaara, poucos jovens fariam o que eles fizeram , 
passar uma tarde de Domingo com crianças carentes, brincando, dando 
atenção, servindo cachorro quente. Parabéns !

16.12.2014 - PROJETO LIONS E LEO VAI  A ESCOLA.   
“PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS – DIMINUIÇÃO DA VIOLÊNCIA –
AÇÕES DE APOIO A COMUNIDADE ESCOLAR” 
Encerramento do ano letivo com chave de ouro , onde o Lions entregou  
brindes, bolas, 50 medalhas(campeonato durante o ano) e Certificado 
até o quinto lugar Concurso Cartaz sobre a Paz e 30 testes de Glicose  -
pais dos alunos. 





20-12-14 - doado um colchão 
de casal e uma cama de casal
a uma família carente do
Bairro Por de Sol em
Santa  Maria.

28.12.2014 - Aconteceu na COMUNIDADE TERAPÊUTICA DO PODER
SUPERIOR - FAZENDA SANTA TEREZINHA - Itaara , bonita reunião
almoço com encenação de natal para familiares e convidados.



CESTAS DE NATAL  - GANHADORES

1o premio - 14.380 - ... 380 ... talão do  CL Ubirajara

2o premio - 77.786 - ....786 ... talão do CL Zanella



RESULTADO DO CONCURSO DO CARTAZ DA PAZ DO DM-LD 
3º lugar: Distrito LD-8 – Lions Clube Modelo/SC; aluna: Danielli C. Tomasoni; 13 
anos – 7ª série – Escola E. B. Dom Helder Câmara – Modelo/SC.
2º lugar: Distrito LD-1 – Lions Clube São Miguel do Iguaçu/PR; aluno: Felipe dos 
Santos; 12 anos – 5º ano – Escola Serafim Machado – São Miguel do Iguaçu/PR.
1º lugar: Distrito LD-2 – Lions Clube Venâncio Aires Centro/RS; aluna: Carolina 
Eugênia Pedrero; 12 anos – 6º ano – Colégio Oliveira Castilhos – Venâncio Aires/RS.
O cartaz do vencedor já foi encaminhado a Lions Internacional e agora vamos torcer 
pela vitória final do Brasil e do DM-LD.
Obrigado a todos os Distritos pela participação e parabéns.

CC Cláudio Rogério Mendes/PDG Alda Maria
Presidente do CG DM-LD



Ciclista do Lions Camobi

Além de ajudar a evitar problemas 
cardiovasculares, pedalar também ajuda a 
controlar o peso corporal e a desenvolver

a aptidão cardiorrespiratória. 



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 na 2ª e 5ª na semana e são distribuídos às seguintes
Instituições: Abrigo Assistencial Leon Denis, Creche Vila Jardim
e Casa Maria.

A Parceria com Supermercados Peruzzo é uma atividade
permanente do Lions Clube Camobi, tendo como arrecadador
CL Dani e CL Osmar.

Mês Dezembro de 2014.

Pães/cucas/doces:180kg.

Valor: R$950,00 

Tempo: 08 h

.



INSTRUÇÃO LEONÍSTICA
CL OSMAR– 02.12.2014

Acredite que Você Pode
Muitas vezes perdemos oportunidades por não acreditarmos que
podemos ir mais longe, como quando as coisas não saem de acordo
com o esperado, ou quando seu tempo foge entre suas mãos e nada dá
certo. E agora, o que fazer?
Agora é o momento de agir. Desafie a si mesmo e faça do tempo o seu
aliado, coloque para fora as suas qualidades e use suas habilidades,
assim você pode fazer a diferença nesse exato momento. Acredite que
você pode ser mais, se dar mais. Creia no seu sucesso e não crie
obstáculos em sua mente, mas comece a agir! Você tem talento, só
precisa exercitá-los.
Não deixe que o medo de errar te detenha e te faça parar no tempo,
mas seja corajoso, acredite no seu potencial!
A melhor hora para tomar atitudes, para mudar as coisas e fazer tudo
dar certo é quando tudo está indo contra você, pois o melhor impulso
para falta de coragem é a ação. Não fique sentado se lamentando,
levante-se e faça algo!
Use esse tempo difícil a seu favor, faça tudo novo e acredite que você
pode sair dessa e seguir em frente para uma vida de grandes
conquistas.
Tudo passará a dar certo, quando você começar a entender que o que
você determinar você poderá alcançar, basta acreditar em si mesmo.
Saiba que suas ações no seu tempo determinam o seu futuro, pois as
melhores conquistas acontecem quando agimos com atitudes corajosas
em situações desencorajastes.
O que você pode fazer, nesse exato momento, para chegar mais longe?
Acredite em você, aposte em teu sucesso. Supere o medo.
Vá em frente. Acredite em você e comece a agir, já.
A vida é desafio, É superação
E cada dia que chega... é um que passa.
Neste dia que passou, foi mais um dia de luta, sobretudo, VITORIA.



INSTUÇÃO LEONISTICA – FESTIVA DE NATAL – 12.12. 2014

UM NOVO TEMPO   ( Padre Xico )

Paremos, reflitamos, por um instante, sobre quais são as
características deste precioso tempo chamado de ADVENTO( do
Latim Advenire) que quer dizer: vir para perto, para mais perto,
aproximar-se. Para nós, cristãos, tempo de renovação e de vida nova.

Tempo de acender as luzes da consciência, dos sentimentos de
ternura, de verdade e de fraternidade, pois estamos diante do maior
e mais espetacular, mesmo que extremamente simples, gesto de
ternura da humanidade. O acontecimento que mudou a história da
humanidade, por isso merece ser preparado e comemorado.

Um dos eixos deste tempo de Advento é a virtude da esperança,
mesmo que, no momento atual, na cultura desta época, tudo
conspire contra a esperança. Querem , realmente, nos roubar a
esperança, isto é, a certeza de que o mundo é de Deus, o ser humano
é feito para a fraternidade, para ser bom, para viver em comunhão e
não para o egoísmo.

Sim, querem nos roubar o dom da esperança, propondo-nos o
egoísmo, o consumismo., a superficialidade, a corrupção, a mentira,
e , especialmente, a busca desenfreada do bem estar imediato. Mas
ninguém tem o direto de nos tirar a virtude da esperança cristã, que
é a certeza que alimentemos , dentro de nós, de que Deus não
desistiu de seu amor por nós, de que Deus não se esqueceu de nós.

Façamos do período de Advento uma oportunidade para reviver a
fraternidade, renovar a sensibilidade para com os mais necessitados,
e redescobrir nossa verdadeira identidade de filhos e filhas de Deus.

CaL Gema Galgani Dal Piva – Presidente AL 2014/2015



Cumprimento carinhosamente a todos vocês, fascinados com o clima natalino, e o faço comovida, com o 
bater forte do coração, consciente dos dons maravilhosos que cada um possui e que somados alcançam a 
razão de nossa existência e de nosso movimento – SERVIR !
Este acontecimento, o NATAL, é um momento de reflexão que envolve o potencial, os pensamentos, o 
coração de cada um de nós para vencermos as desigualdades que assolam a humanidade e termos a 
sensação de que o nosso trabalho faz parte de algo grandioso.
Somos impulsionados por valores como amizade, solidariedade, doação, que nos agigantam e facilmente 
vencemos as dificuldades vivenciadas, continuando a acreditar na filosofia do LIONS – SERVIR !
Servir sempre e mais, porque é servindo e somente servindo que um dia encontraremos a DEUS.
Aproveito esta oportunidade para convocar as mulheres, os homens, os jovens a jamais desistirem de seus 
sonhos e ideais, de combaterem os preconceitos, de aceitarem a diversidade em todas as áreas, de lutarem 
para conquistar espaços dignos no mundo em que vivemos. Vamos a luta, e faço aqui uma reflexão sobre 
“repartir”.
Repartir é algo maravilhoso. Ao repartirmos o que temos ou conhecemos, multiplicamos coisas e 
conhecimentos. O milagre da repartição é que dá para todos e ainda sobra para o doador: falo de amizade, 
solidariedade, companheirismo, servir e amor ao próximo. Compartilhar a história com todas as suas 
nuances é sentir uma gama de sentimentos, muitas vezes duros, difíceis de serem superados, e necessários 
para nosso crescimento, fortalecimento da fé e valorização de cada momento, nos oportunizando conhecer 
nossos limites. Compartilhar é repartir a VIDA.
Que possamos sempre REPARTIR e cada vez mais servir!
Onde há uma necessidade há um Leão ! Fortaleça o orgulho de ser Leão!

Nossos votos de
FELIZ e ABENÇOADO NATAL !
Que o Menino Jesus derrame suas preciosas bênçãos em cada pessoa que está 
lendo este boletim...
Muito obrigada a todos pelo apoio contínuo nesta árdua caminhada rumo a Segunda Vice Presidência 
Internacional. Grata pelas palavras, pelas mensagens, pelos telefonemas, pelas idéias, pelo acreditar, que 
sempre me deixam emocionada. Estou dando tudo de mim, 24 horas do dia são dedicadas ao LIONS, em 
respeito ao meu Distrito LD-5, ao Distrito Múltiplo LD que me endossou candidata, a maioria dos Distritos 
brasileiros que me apoiam, aos Distritos de outros países de nossa Área 3 que me apoiam, a todas as 
pessoas que estão junto a mim, de nossa Área e de outros rincões do mundo. Amo vocês e sou 
eternamente agradecida !
Muita luz no caminhar de cada um de vocês no ano de 2015.

Um abraço muito afetuoso, repleto de admiração e gratidão da
Amiga para Sempre PID ROsane



Bem-vindo ao Lions100 - um site dedicado a todas as coisas relacionadas a nossa
celebração do Centenário do Lions Clubs International. Ele será sua principal
fonte de informações atualizadas durante todos os 3 anos de celebração. Sou o
ex-presidente internacional Frank Moore, e estou honrado em servir como o
presidente da comemoração do Centenário.
Nós lançamos oficialmente nossa comemoração do Centenário no dia 8 de julho
de 2014 em nossa Convenção Internacional em Toronto, com o anúncio de nosso
Desafio de Serviço do Centenário. O desafio de serviço é um ambicioso chamado
à ação para os Lions ao redor do mundo de servir 100 milhões de pessoas a
partir de agora e até 31 de dezembro de 2017.
Nossa comemoração do centenário será focada em três áreas principais:
Honrar Nosso Passado
Destacar Nosso Presente
Planejar Nosso Futuro
Temos um passado vibrante, construído ao redor da famosa citação de nosso
fundador Melvin Jones: "Você não pode ir muito longe até que faça algo por
seus semelhantes." Foi sobre esse princípio que nosso moto "Nós Servimos"
surgiu. E o resto, como se diz, é história.
Nossa organização cresceu de um início humilde e continuou a crescer e evoluir
para atender às necessidades das comunidades ao redor do mundo. Hoje, somos
a maior organização mundial de clubes de serviço, provavelmente ultrapassando
até a visão de nosso fundador. Com a visão de Melvin Jones em mente, nosso
slogan para a comemoração do Centenário é "Onde Há uma Necessidade, Há um
Leão." Isto é tão verdadeiro quanto era em 1917.
A comemoração do Centenário foi projetada para engajar todos os membros e
clubes do Lions, em todos os países e áreas geográficas. Este site continuará a
expandir-se conforme os elementos do nosso plano do Centenário começam a
se desenvolver.
Esta é nossa hora para RUGIR. Prepare-se para celebrar!
Cordialmente,
J. Frank Moore, III

Prezados Leões,



Mensagem do
Presidente In-
ternacional.
Prezado Líder 
Leão,

Quem sou eu?     Sou Leão
Comecei a conquistar o meu espaço no mundo, quando tinha uns 20
anos. Eu era marido, pai, gerente de vendas, músico e artista. Estas
eram as minhas identidades. Também estava envolvido em uma série
de outros passatempos e atividades, inclusive a de servir como Leão.
Ao longo do tempo, pouco a pouco e de repente, ser Leão já não era
algo que eu fazia. Passou a ser quem eu era. Vi isto como um chamado,
uma forma de contribuir para a sociedade de maneira poderosa e
altamente eficaz. A minha identidade ficou entrelaçada com ser Leão.
Na Revista LION deste mês, traçamos o perfil de Leões atuantes de todo
o mundo. Entrevistamos estes Leões e escrevemos o que eles
contaram. Para eles também, ser Leão é muito mais do que uma
diversão ou passatempo. É como eles se definem e como interagem
com a comunidade. Ser Leão não é apenas uma forma de retribuir, mas
também um jeito de viver.
Devemos nos concentrar na nossa identidade de Leões na medida em
que o Ano Novo se aproxima. A identidade não é algo fixo. Como disse
o cineasta Steven Spielberg: “Todos nós a cada ano somos uma pessoa
diferente. Não acho que sejamos a mesma pessoa por toda a vida.”
Portanto, não importa onde você se encontre no espectro de Lions,
totalmente engajado, moderadamente atuante ou desengajado; passe
a se envolver mais. Com base na minha própria experiência, posso lhe
assegurar que a sua vida ficará imensamente enriquecida. O melhor
que você pode fazer por si mesmo é servir aos outros.
Joni e eu lhe desejamos saúde e felicidade para as festas de final de
ano. Agradecemos a todos os Leões pelo serviço feito e esperamos que
2015 seja espetacular e repleto de serviço.
Joe Preston - Presidente de Lions Clubs International

http://www.lionsclubs.org/PO/news-and-events/lion-magazine/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/news-and-events/lion-magazine/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/news-and-events/lion-magazine/index.php


Prezado Leão,

O final de ano é uma época especial em que celebramos, refletimos e
agradecemos. E ninguém merece mais agradecimentos do que você.
Graças a você, estamos fortalecendo as comunidades. A cada dia, os

Leões fazem a diferença através do serviço. De diversas maneiras,
sejam elas grandiosas ou pequeninas, estamos mudando a vida em
nossas comunidades. Mas quando 1,35 milhões de associados se unem
para servir, conseguimos mudar o mundo.
Graças a você, estamos fortalecendo os clubes. Os Leões de todo o

mundo estão convidando novos associados, os quais estão revigorando
os clubes e revitalizando a nossa associação. Espero que você continue
convidando familiares e amigos no Ano Novo.
E graças a você, esperamos outro grande ano. Nós não seríamos a

maior organização de clubes de serviços do mundo sem o seu trabalho
árduo e dedicação. Em nome de Lions Clubs International, lhe desejo
Boas Festas!
Unidos pelo servir,
Joe Preston

Alimente os famintos
As festas de final de ano reúnem a família e amigos para comemorar e
compartilhar as refeições tradicionais, mas muitas pessoas estão
enfrentando dificuldades para colocar a próxima refeição na mesa. O
seu clube pode trazer esperança nesta época, realizando um projeto
para ajudar a alimentar os famintos:
Organize uma campanha de doação de alimentos ou faça uma parceria
com o posto de alimentação local
Prepare e distribua cestas básicas a famílias carentes
Forneça refeições para crianças carentes durante as férias escolares de
final do ano



RECEITA DE FELICIDADE
Ingredientes:

FAMÍLIA: é aqui que tudo começa
AMIGOS: nunca deixe faltar

RAIVA: se acontecer, que seja pouca
DESESPERO:   pra que ? 

PACIÊNCIA: o máximo possível
LÁGRIMAS: enxugue todas

SORRISOS: os mais variados 
PAZ:em grande quantidade

PERDÃO:à vontade 
ESPERANÇA: não perca jamais

CORAÇÃO: quanto maior melhor
AMOR: pode abusar
CARINHO: essencial.

Modo de preparo:

Reúna sua FAMÍLIA e seus AMIGOS. Esqueça os momentos de
RAIVA e DESESPERO. Use toda sua PACIÊNCIA, substitua as
LÁGRIMAS por SORRISOS. Junte a PAZ e o PERDÃO, depois ofereça
aos seus desafetos. Deixe a ESPERANÇA crescer em seu CORAÇÃO.
Viva sempre com muito AMOR e CARINHO.

Rendimento:
Uma vida maravilhosa



VVVocê Sabia que...

Reflexão


