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“O sonho abriu caminhos, iluminou vidas 
e virou realidade” 

DESTAQUES 
 NESTA EDIÇÃO 

CL Nagel e DM Maria Alice  levaram os lacres em 
Porto Alegre  e em troca receberam uma cadeira de 
rodas A colaboração de todos resulta numa boa ação. 

Numa ação conjunta entre LEO e Lions Clube Santa Maria Camobi e 
muitos colaboradores de Santa Maria, do RS e até mesmo de 
outros estados do Brasil, foram coletados 90 Kg de lacres que 
foram trocados por uma cadeira de rodas. 



Esta é a Sra Margarethe, recicladora, entregando mais uma pet 
de dois litros de lacres para a campanha das cadeiras de rodas. 
Em troca recebeu 04 sacos de latinhas de alumínio e uma cesta 
de alimentos. Uma parceria que traz benefícios para todos. 



27.02.2016 - Formatura do Cl Dezorzi- uma noite para 
comemorar uma conquista esperada a muitos anos, o Diploma 
de Direito. Parabéns companheiro, sucesso em mais esta etapa 
em tua vida. 
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“O sonho abriu caminhos,iluminou  
vidas e virou realidade” 

REUNIÕES 
 

23.02.2016 às 20 h, Reunião do Lions Camobi - cheia de 
emoções, preocupações, mas com um sorriso no rosto de todos 
os participantes que no final foram brindados com o excelente 
salchipao feito pelo Cl Dezorzi e Cal Leda. Obrigado a todos que 
participaram demonstrando sua alegria com as causas do 
Leonismo.  



II R C G – DMLD – 18 A 20.02.2016 -  
Em Caxias do Sul, Participação CL Dal 
Piva e CaL Gema , 1º Vice Governador e 
CL Dani e CaL Clara Coordenador GMT 
do DMLD 





27 e 28.02.2016 – Treinamento de Área da GMT, GLT para DGEs 
2015/2016 –  Área 3 –C , Brasil – Recife  - PE CL Dal Piva e Dani. 



ESPAÇO LEO CLUBE 
CAMOBI 

Nesse dia 15 de 
Fevereiro, o 

mundo inteiro 
abraça esta 
causa.Dia 

internacional de 
Combate ao 

Cancer Infantil, 
todos por uma 

ação de 
amor Emoticon 

heart!  

Venha 
desenvolver 

tua 
liderança do 

melhor 
jeito:  
sendo 

voluntário. 
Faça parte 
de um LEO 

Clube  



21.02.2016 ,  o parabéns de hoje vai para nossa querida C.LEO 
Fidah Mohamad, querida companheira que esta sempre disposta 
para qualquer atividade proposta pelo nosso clube, te desejamos 
os mais sinceros votos de felicidades e muitas alegrias hoje e todos 
os dias que viram. Feliz aniversário Fidah!!! 



Integrantes do LEO Clube Camobi, em parceria com o Lions 
Clube, passaram o último ano recolhendo 90kg de lacres de 
refrigerante. Na semana passada, eles trocaram em um projeto 
os 90kg por uma cadeira de rodas.  
De acordo com a presidente do Leo Clube Santa Maria Camobi, 
Carolina Morcelli, a cadeira será emprestada para quem precisar 
e de graça. Quem precisar, pode entrar em contato. Além dessa 
cadeira, o clube tem outras duas que chegaram ao local com 
doações de empresas e de moradores da cidade.  
O grupo tem 27 associados e pode ser contatado através da 
página LEO Clube Santa Maria Camobi. 
Eles recebem permanentemente material escolar, que é 
repassado à comunidade, e cadeiras de rodas. Vamos ajudar?  
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ARRECADAÇÃO 
DE ALIMENTOS 

 
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 6ª  na semana e são distribuídos às seguintes Instituições: 
Abrigo Assistencial Leon Denis, Creche Vila Jardim e  Casa Maria. 
Arrecadador CL Dani e CL Osmar. 
 
 
 
 
 
 
 Mês fevereiro  de 2016. 
 

Pães/cucas/doces 250  kg. 
 
Valor:   R$1.250,00 
 
Tempo: 08 h  
 
Público atingido:60 pessoas 
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Ciclista do Lions 

Camobi  
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INSTRUÇÃO 
LEONÍSTICA 

 

Instrução leonística  -– O que é ser leão? 
 Proferida pelo CL Julio dia 24.02.2016 

  
Em um primeiro momento e de pronto podemos responder: Sim, eu sou leão! Sou 
associado ao meu clube e pago as mensalidades em dia. Compareço as reuniões, 
campanhas, eventos e onde sou convidado. 
 
Mas ser leão vai muito além de colocar a veste sobre o peito, estampada com o símbolo 
dos leões de faces opostas, e dizer para todos que é associado de um clube de Leões. 
 
Ser leão vai muito além de pagar as mensalidades em dia, em usar o pin diariamente, 
vai além de comprar um bloco de rifas ou aparecer estampado em fotos ou jornais. 
Analisando a linguagem mais subliminar e o sentido mais subjetivo, o que é ser leão? 
 
Ser leão é prestar serviços voluntariamente, sem remuneração, desinteressadamente, 
sem qualquer ego ou vaidade. 
Ser leão é ser líder, é ser servidor, é ser humilde, é ser amigo. 
Ser leão é honrar a pátria, dedicar-se ao clube, à família e ao trabalho. 
Ser leão é ser comedido na crítica e generoso no elogio. 
Ser leão é estar na comunidade, ajudando o mais fraco, o oprimido, o desassistido. 
Ser leão é possuir uma reputação ilibada, é ter uma conduta digna, integra, é ser ético, 
é ter civilidade. 
Ser leão é amar ao próximo com o mesmo afinco que se cuida de um filho. 
Ser leão é ser companheiro, é ter compreensão, é ter compromisso. 
Ser leão é aceitarmos os erros uns dos outros, é nos ajudarmos, é buscar soluções. 
Ser leão é sentir um desconforto em ver as situações mais adversas contra os aflitos, é 
socorrer os desamparados. 
Ser leão é estar presente em corpo e alma, é sentir o leonismo como parte integrante 
de si próprio, da sua própria vida. 
 
É preciso conhecer no sentimento mais intrínseco o que é ser leão, é preciso sentir a 
chama ardente do leonismo. 
Agindo assim, atingiremos o verdadeiro sentido de ser leão.  
  



 
 

  
  

  Gostaria de compartilhar com você a minha mensagem de fevereiro 
enviada aos líderes de clubes. 
 Estou lembrando aos líderes de clube sobre a capacidade do aumento 
de associados para alavancar o nosso impacto de serviço nas 
comunidades e ao redor do mundo, incentivando os clubes a definirem 
uma meta de convidar pelo menos três novos associados a cada ano da 
nossa Comemoração do Centenário. Estou ainda incentivando os clubes 
a ganharem um reconhecimento especial do Programa de Prêmios por 
Aumento de Associados das Comemorações do Centenário e se 
tornarem elegíveis ao Programa de Excelência de Clube. Juntos, 
podemos elevar a nossa prestação de serviços a novos patamares em 
2016! 
          Como associados da maior organização de clubes de serviço do 
mundo, estamos constantemente trabalhando no sentido de convidar 
novos Leões ao nosso grupo. Os novos associados podem energizar o seu 
clube, trazendo novas ideias e posicionando o clube no caminho certo 
para que tenha sucesso constante. Sendo que os novos associados 
também causam um impacto duradouro na sua capacidade de servir. 
  
Em média, cada novo associado serve a pelo menos 50 pessoas em um 
ano. Isto significa mais 50 pares de mãos caridosas e 50 sorrisos 
adicionais. O que representa 50 mais vidas que podem ser transformadas 
quando você convida um novo associado. E tudo começa quando você 
convida um familiar, amigo ou vizinho a servir com você. Apenas isto é 
necessário para aumentar o impacto positivo que provoca. Portanto, 
Convide Alguém ainda hoje! 
 Estou incentivando todos os clubes a estabelecerem uma meta de 
acrescentar pelo menos 3 novos associados durante cada ano das 
Comemorações do Centenário. Com a sua ajuda, podemos tornar o 
mundo melhor levando um futuro promissor para todos. 
 Cordialmente, 
 Dr. Jitsuhiro Yamada 
                                                    



 

 
Os serviços humanitários são centrais para a missão de Lions Clubs 
International. Os 1,35 milhão de Leões em 206 países e áreas 
geográficas estão engajados no espírito de servir os menos 
privilegiados. A Fundação de Lions Clubs International (LCIF) é a 
entidadade caritativa oficial de Lions Clubs International (LCI), que 
oferece financiamento em termos de subsídios em apoio aos esforços 
humanitaristas dos Leões. LCIF apoia os Leões em projetos que não 
podem financiar por si próprios, assim aumentando o seu impacto na 
comunidade local e internacionalmente, visando servir a um maior 
número de pessoas carentes em todo o mundo. 
Os subsídios de LCIF apoiam quatro áreas de prestação de serviço: 
• Preservar a Visão 
 • Servir aos Jovens 
 • Oferecer Alívio em Casos de Catástrofes  
• Apoiar Esforços Humanitários 
Desde que foi fundada em 1968, LCIF concedeu mais de 10.268 
subsídios, totalizando mais de US$729 milhões. A maior parte dos 
recursos dos subsídios torna-se possível graças às doações dos Lions 
clubes e associados de todas as partes do mundo. Doações de 
fundações, empresas, agências governamentais, indivíduos e juros de 
aplicações financeiras contribuem também para aumentar os 
recursos disponíveis. 
Cada dólar doado à LCIF é canalizado diretamente a um projeto para 
pessoas carentes; todos os custos administrativos são pagos pelos 
juros ganhos com os retornos dos investimentos. LCIF não recebe 
fundos provenientes de quotas dos clubes. 
Nós nos preocupamos. 
Nós Servimos. 
Nós realizamos.  
Durante o Ano Fiscal 2014/2015, os Leôes e seus parceiros e amigos 
generosos doaram a quantia de US$ 39,8 milhoes, para LCIF. A 
Fundação outorgou  530 subsidios totalizando mais de  US$43,7 
milhoes. 

Fundação de Lions Clubs International-LCIF   



Os Prêmios de Aumento de 
Associados do Centenário  

oferecem aos Lions Clubes a 
oportunidade de participar da 

nossa Comemoração do 
Centenário. Os Lions Clubes 

podem ganhar reconhecimento 
especial por fazerem seus clubes 

crescerem e ajudarem a 
expandir o Leonismo em suas 
áreas. Um clube pode ganhar 

dois níveis de reconhecimento.  

Os Lions Clubes podem receber a designação de Lions Clube 
Premier do Centenário das seguintes formas: 
Dando posse a novos associados 
Dê posse a pelo menos três novos associados durante qualquer um 
dos anos Leonísticos de Comemoração do Centenário para que seu 
clube seja reconhecido como Lions Clube Premier do Centenário. 
(os novos associados devem permanecer ativos por 2 anos e um 
dia)                                       OU 
Patrocinando um novo clube 
Patrocine um novo Lions Clube durante qualquer um dos anos 
Leonísticos de Comemoração do Centenário para que seu clube 
seja reconhecido como Lions Clube Premier do Centenário. (o novo 
clube deve permanecer ativo por dois anos e um dia) 
Os Lions Clubes Premier do Centenário receberão reconhecimento 
por meio de: 
Nome do Clube em um emblema de estandarte de edição 
limitadano site do Centenário do LCI 
Reconhecimento na convenção internacional, nos fóruns de área e 
convenções distritais. 



O Lions Clube do Centenário de Classe Internacional é o mais alto 
grau de reconhecimento que um clube pode ganhar como parte dos 
Prêmios de Aumento de Associados da Comemoração do Centenário. 
Os clubes podem receber essa honra mostrando aumento contínuo 
de associados e iniciativas de extensão. 
Dê posse a novos associados E patrocine um novo clube 
Dê posse a pelo menos três novos associados em cada um dos três 
anos Leonísticos de Comemoração do Centenário. (os novos 
associados devem permanecer ativos durante toda a Comemoração 
do Centenário) 
E 
Patrocine um novo Lions Clube durante pelo menos um dos anos 
Leonísticos da Comemoração do Centenário. (o novo clube deve 
permanecer ativo e em dia com as suas obrigações por pelo menos 
um ano e um dia) 
Os Lions Clubes do Centenário de Classe Internacional receberão 
reconhecimento por meio de: 
Um emblema de estandarte de edição limitada e um prêmio especial 
concedido pelo governador de distrito 
Um distintivo personalizado especial para cada associado ativo do 
clube 
Clube listado na Revista LION e  website do Centenário de LCI 
Reconhecimento especial na convenção internacional, nos fóruns de 
área e convenções distritais.  

! 

NÃO DEIXE PARA DEPOIS!  
  

VAMOS COMEÇAR HOJE! 



 
 

 
 

REFLEXÃO 

 
 
 

VOCÊ SABIA QUE....  

Março -  Mês da Conscientização sobre a Doação de Córneas 
Abril – Proteção do nosso meio ambiente 
           - Mês da Família e dos  Amigos 
          -  Mês da Conscientização sobre Leo Clubes 
           - 26 de abril Dia Mundial da Posse de Leões 
 
O percentual de associadas mulheres  no Lions  é de..... 
Em todo mundo...... 27% 
No Brasil................. 46% 
No DMLD................ 42.86%  
No Distrito LD 4...... 41.59%  

 
Agenda de março 

06.03 – Arrecadação de alimentos nos Supermercados 
08.03 – Reunião de Trabalho 
12.03 – 3ª RGD e 1º Fórum da Família em Jaguarí 
20.03 -  Risoto 
22.03 -  Reuniao Festiva 
Vamos lá , coloquem na agenda e participem ! 

41.59%  41.59% 41.59% 

O trabalho em equipe é a 
maneira mais eficaz para 
atingir resultados.  
 
Precisamos criar uma 
colmeia produtiva, 
competente,  na qual um 
ajude o outro, e não que se 
preocupe meramente em 
fazer apenas sua parte.   


