
BOLETIM  INFORMATIVO Número   – 01  - Julho   de 2014

Presidente: CAL Gema Galgani dos Santos Dal Piva 
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”



10.06.2014 as 18h30min, primeira reunião de planejamento e
metas para o AL 2014/2015 , presidida pela CAL Gema Presidente,
CL Dal Piva.



03.07.2014 às 10 h - PROJETO LIONS E LEO VAI  A ESCOLA.- - João 
Luiz Pozzobon. “PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS – DIMINUIÇÃO DA 
VIOLÊNCIA – AÇÕES DE APOIO A COMUNIDADE ESCOLAR” CL Osmar 
proferiu mais uma palestra sobre Drogas e Violência, que encantou 
professores e alunos ,  presente CL  Dani.



03.07.2014 - 20 h - Posse conjunta das diretorias dos CINCO Lions de 
Santa Maria. Obrigado ao time que sai e sucesso a todos no AL 2014-
2015. UM ABRAÇO - CLARA E DANI.





04.07.2014 – Jantar de agradecimento  a  diretoria  AL 2013/2014, 
na residência da  Ex-Presidente  Imediata CAL Clara e CL Dani.



06.07.2014 - Primeiro RISOTO da Gestão 2014/2015, coroado de
pleno sucesso, mais de 700 conchas. Parabéns Casal presidente Cal
Gema / CL Dal Piva. Parabéns a nossa jaula pelo apoio e
participação em todas atividades do clube. Unidos somos mais
fortes e produtivos. Obrigado.





10.07.2014 às 20 h – CL Osmar Proferiu palestra sobre Drogas para
pais de alunos da Escola Giacomo Luiz Pozzobon da Vila Maringa e
distribuiu brindes. Foi uma forma de arregimentar o maior número de
familiares para tomarem conhecimento das ações que o Clube esta
promovendo na escola como a Feira da Pechincha, incentivo a leitura e
ao esporte, conscientização ambiental e valorização da vida. Tudo com
o objetivo de diminuir a violência na escola e na comunidade.



12.07.2014 – Boa a Feira da Pechincha na Escola João Luiz Pozzobon, 
Vila Maringá,  a alegria e a felicidade das pessoas foi o destaque com 
pouco dinheiro levar muita mercadoria. 





12.07.2014 – LEO CLUBE SANTA MARIA CAMOBI, junto com o casal
Conselheiro CL Ceolin e DM Vania, participaram da posse do Gabinete
de leo do Distrito LD 4.

Parabéns aos CLEOs Lísian e 
Paulo, pelo premio destaque 
como Tesoureira e vice-
Presidente da Região B no AL 
2013/2014, Distinguidos na I 
Reunião do Conselho do 
Distrito LEO L D-4 e Posse do 
Gabinete Distrital.



15.07.2014 às 14 h, LIONS E LEO NA ESCOLA M.E.F. MAJOR
TANCREDO PENNA DE MORAES - Distrito da Palma, participaram do
encerramento do primeiro semestre letivo. Presente CAL Gema -
presidente, Cal Clara Ex-Presidente imediata, CL Dani e CLEO Paulo
Presidente



18.07.2014 – às 20 h – Reunião da AGDL em Santo Ângelo-RS.

19.07.2014 - Hoje foi um dia especial e de fortes emoções para o 
LIONS SANTA MARIA CAMOBI, durante a participação na Ia RCD 
e posse do Gabinete do Governador CL DG Berte e Cal Marli, em 
Santo Angelo-RS, especial por que a Governadora CAL Helena e 
seu gabinete, no relatório final AL 2013/2014, através da 
Assessora do Concurso de Eficiência OUTORGOU ao Lions Clube 
Santa Maria Camobi o troféu de 1o Lugar Distrito LD-4 Concurso 
de Eficiência AL 2013/2014. Agradecemos a equipe da 
Governadora Helena e em especial todos companheiros (as) e 
Domadoras da nossa jaula pelo apoio, trabalho e participação 
efetiva em todas atividades, juntos fizemos a diferença e 
conquistamos o sucesso.  Obrigado.

Cal Clara - Presidente AL 2013/2014 e CL PDG Dani







TROFÉU

Mais um título
Melvin Jones =
1.000 DÓLAR = R$ 2.240,00 ,
QUE EM BREVE SERÁ DEFINIDO

O NOME DO FUTURO MJ.



24.07.2014 – CL Dal Piva, CL Nagel, CL Gelson e CL Eduardo,
participaram da reunião festiva e entrega de Título Melvin Jones ao
CL Talito do Lions Clube de Restinga Seca.



29.07.2014 às 19 h reunião de diretoria e as 20 h reunião de trabalho 
– Passagem  de PIN.

Presidente
Diretor 
Social



tesoureiro
Ex.Presidentee



CL GELSON E DM RITA RECEBERAM A INTERCÂMBISTA NIHAN SEN 
DE 19 ANOS, QUE VEIO DA CIDADE DE INSTAMBUL TURQUIA PELO 
PROGRAMA DE INTERCÂMBIO DO LIONS INTERNACIONAL.TEM NO 
TOTAL 36 INTERCÂMBISTAS . Parabéns  ao casal anfitrião pela 
recepção  ,  e representar  o clube .  Nosso reconhecimento e muito 
obrigado.



LEMA –

“Promover o 
orgulho de 
ser leão”

Uma alcatéia é uma família unida de Leões, como se observa nas savanas da África
Central. Cada membro da família assume as suas próprias responsabilidades. Não
importa se eles são caçadores, protetores, cuidadores, professores ou aprendizes,
todos trabalham em equipe para a sobrevivência e prosperidade do grupo. Mesmo
quando apenas um membro do grupo não cumpre com as suas obrigações, isto afeta
o grupo inteiro.

Existe um outro grupo de Leões que com muito orgulho também formam uma família
unida. Porém, ao contrário dos Leões da África, esses Leões não inspiram medo. O
que eles inspiram é a admiração e o respeito. Eles também formam um círculo de
proteção, e mostram ser exímios caçadores – oferecendo alimento aos famintos,
atendendo às necessidades de um rebanho diferente. Estes Leões não se limitam aos
gramados das planícies. O território deles é vasto, espalhando-se por todos os cantos
do mundo, e sempre levam a bondade, não importa onde estejam. Somo nós este
grupo, – os 1,35 milhão de associados de Lions Clubs International.

O dicionário oferece como definição para o termo “Orgulho” – uma sensação de
felicidade adquirida quando você ou alguém que você conhece faz algo de bom. Este
não é um orgulho do tipo arrogante, é um orgulho pela realização em formar
comunidades, de fazer o bem para ajudar àqueles que não podem ajudar a si
mesmos.
O Lions é realmente uma organização que se orgulha. Existe uma sensação de
orgulho compartilhado entre os nossos associados, pois sabemos que o compromisso
que assumimos de servir ao próximo é o que nos tornou e nos mantém como os
líderes globais em serviços humanitários. Este é o mesmo orgulho que nos dignifica
há 97 anos.

Podemos “Promover o Orgulho de Ser Leão” ao unimos ainda mais a família
Leonística, trabalhando em um e espírito de colaboração e compreensão, quando
cada companheiro Leão faz a sua parte. Efetivamente, podemos “Promover o
Orgulho de Ser Leão” por meio de nossas grandes realizações. Esta é uma plataforma
que impulsiona o sucesso, não apenas neste ano, mas até o nosso centenário e
adiante, nos próximos cem anos da associação.



03.08.2014 – Risoto
05.08.2014 – Reunião festiva  - homenagem  
dia dos pais
19.08.2014 – Reunião de trabalho
26.08.2014 - Reunião de diretoria

Coloquem na agenda  - participe !

VVVocê Sabia que...

Reflexão

“É graça divina começar bem. Graça maior
persistir na caminhada certa. Mas graça das
graças é não desistir nunca.”


