
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   – 12  -junho   de 2014 



03.06.2014 as 20 h - Reunião de diretoria do Lions Clube Santa Maria Camobi, na residencia do CL Nagel e DM Maria 
Alice . Obrigado pela acolhida, última reunião da atual gestão. Sai a Clara e entra a Gema.



05.06.2014 às 20 h 30 min - Reunião de trabalho Lions Clube Santa Maria Itararé,
palestrante CL Flavio Nagel DM Maria Alice Presidente de Divisão A-1, Prestigiaram a
reunião - CL Dani,CAL Clara, CL Dal Piva e CAL gema.



06.06.2014 – 20 anos  E.M.E.I. Vila Jardim - prestigiaram a festa  representando o Lions Clube 
SM Camobi - CL Osmar/DM Jussara, CL Ceolin/DM Vânia e CL Gelson /DM Rita

CL Osmar , fala em 
nome do Lions



07 e 08.06. 2014- 4o Instituto de liderança do Distrito LD-4 realizado no Dom Rafael Centro de 
Eventos Cerrito, em Santa Maria-RS.
Parabéns a equipe organizadora e ao Coordenador da GLT, pela organização e os 
temas/oficinas desenvolvidos estava tudo nota dez, belas mensagens a cada turno do evento .
"ninguém tem tanto conhecimento que não possa aprender alguma coisa e ninguém é tão 
ignorante que não possa ensinar alguma coisa"
"É graças a vocês que acreditamos no crescimento sustentável do leonismo“ 





Palestrantes no instituto





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



10.06.2014  às 20 h – Reunião de trabalho



12.06.2014 as 10 h, Projeto LIONS/LEO vai a escola - João Luiz Pozzobon, CL Osmar proferiu 
mais uma palestra sobre Drogas e Violência, presentes CL Nagel e Dani. 





14.06.2014 - às 14h - Reunião do Leo Camobi

https://www.facebook.com/leoclubesantamaria.camobi
https://www.facebook.com/leoclubesantamaria.camobi


15.06.2014 - ultimo risoto da gestão 2013/2014 coroado de pleno êxito, graças ao apoio de 
todos companheiros (as), domadoras e CLEOs. Agradecemos a todos pela caminhada. Um 
abraço e muito obrigado. Clara e Dani.



GRANDE TIME VENCEDOR !

MISSÃO CUMPRIDA ! QUE VENHA AL 2014/15



16.06.2014. Doação de 04 sacolas de gêneros alimentícios ao Lar Acalanto.



21.06.2014 - Lions Camobi prestigia posse da nova Diretoria do Leo Clube Camobi. Ao CLEO 
Paulo nosso parabéns e votos de um AL cheio de realizações junto de toda a sua Diretoria.



26.06.2014 - Lions Clube Camobi prestigiando a posse da nova Diretoria do Lions Clube de 
Agudo. Sucesso a nova Diretoria do AL 2014/2015 – Marcaram presença – CAL Clara/CL 
Dani,CL Dal Piva / CAL Gema, CL Nagel/DM Maria Alice e CL Osmar.



27.06.2014 - Lions Clube Camobi prestigia a posse da nova Diretoria do Lions Clube de Julio de 
Castilhos. Sucesso a nova Diretoria do AL 2014/2015 – Marcaram presença –CL Dal Piva / CAL 
Gema, CL Nagel/DM Maria Alice.





Chamada para o 
jantar com as 
palavras...

Comunidade
Amizade
Companheirismo
Felicidade
Alegria
Gratidão





Entregue aos  4 associados fundadores  CL 
Valnei, Erone, Robertinho e Zanella.

Entregue a todos Ex-presidentes



30.06.2014 - Alfaces doadas pela UFSM e serviço Lions Clube de Camobi - CL Lovato e CL 
Thomas - Creche Vila Jardim / Recanto do Sol / Recanto Maria (Casa de recuperação de 
pacientes de Oncologia)

https://www.facebook.com/lionsclubecamobi
https://www.facebook.com/lionsclubecamobi
https://www.facebook.com/lionsclubecamobi
https://www.facebook.com/lionsclubecamobi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=254081458125485&set=a.254086388124992&type=1


01.07.2014 – Doacao de roupas, arrecadadas  pelo Banrisul.



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 
Presidente CAL Clara e CL Dani.



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 junho de 2014.

Pães, cucas e  doces:  120    kg.

Valor: R$600,00 

Tempo: 08 h



Há um ano, eu era um novo presidente internacional compartilhando os meus sonhos com os Leões de todo o 
mundo. Agora, é a minha vez de agradecer a cada um de vocês por fazer com que estes sonhos se tornassem 
realidade. Graças a você, este ano foi incrível.

Ao longo deste ano, os Leões fizeram um trabalho fantástico convidando novos associados para os clubes. Durante o 
Mês da Família e dos Amigos em abril, ficamos em contato com a família e amigos. Enfatizamos a importância de 
convidar homens e mulheres, e por isto, estamos mais fortes. Usamos ferramentas como a mídia social para nos 
conectarmos com novos associados e promovermos os nossos clubes.

Conforme nos aproximamos do final do ano Leonístico, é muito importante que mantenhamos os novos associados 
servindo por todo o próximo ano. Mantenha o pique e encerre o ano com toda a força!

Dia após dia, os Leões realizam inúmeros atos de serviço que fortalecem as comunidades e tocam as vidas de milhões 
de pessoas. Foi uma honra liderar estes homens e mulheres como você, tão trabalhadores e dedicados, que trazem 
ajuda e esperança para aqueles que mais precisam de nós. Obrigado pela oportunidade de servir como o seu 
presidente internacional de 2013-2014.

Gostaria de compartilhar com você a minha mensagem de junho aos líderes de clube...

Trabalhe com os seus clubes para ajudá-los a evitar a perda de associados em junho. É imprescindível que 
mantenhamos o ritmo que atingimos neste ano.

Gostaria de agradecer a cada um de vocês que fez do meu ano como presidente internacional este sucesso. Este foi 
um ano de realizações, e as suas contribuições como Leão e líder ajudaram a trazer os nossos clubes a novos níveis de 
sucesso. Obrigado pela oportunidade de servir como o seu presidente internacional!

Leão Barry J. Palmer - O seu Presidente Internacional

Prezado Líder Leão,



–

Instrução Leonística 10.06.2014

Quase acreditei...
Quase acreditei que não era um bom leão ao me tratarem como se eu nem estivesse na reunião.
Quase acreditei que não seria capaz quando não me chamavam para uma comissão ou missão, por 
acharem que eu não era capaz.
Quase acreditei ser apenas mais um, entre tantos capazes e sabidos, entre tantos que eram chamados de 
"Juba Larga".
Quase acreditei estar de fora quando me deixavam de fora porque... Que falta fazia?
E de quase acreditar comecei a me afastar do Lions, pois já não tinha vontade de ir à Reunião.
Procurei desculpas em toda parte (protocolo excessivo, horário inadequado, atrasos e reunião 
enfadonhas).
Comecei a olhar para dentro de mim mesmo e perceber que sou capaz, e não apenas um número nas 
Estatísticas Leonísticas.
E acreditei profundamente em mim.
Que posso fazer do Lions um instrumento de transformação social.
Que posso servir desinteressadamente e ocupar cargos de liderança, aumentando minha rede de amigos e 
oportunidades.
Foi assim que me tornei um Leão de verdade:
acreditando, lendo, conhecendo mais sobre nossa Associação, pois só somos capazes de amar aquilo que 
conhecemos.
E por acreditar perdi o medo de dizer, de falar, participar,e até de cometer enganos.
E se errar? Paciência, continuo vivendo, por isso aprendendo.
E errar é humano, e sou o mais humano dos leões.
Pois sou um jovem leão e me permito errar, tropeçar e cair...pois só assim me levanto com mais força para 
continuar na caminhada de minha Vida Leonística. 

CAL Marcia Meneghetti



Voce sabia      
que !

19.07.2014 – I RCD  e Posse do Gabinete Governador CL Bertê – Santo Angelo

Coloquem na agenda e vamos participar ! !

Companheiros, Companheiras,                 
Domadoras  e CLEOs !

Obrigado por nos ajudar no AL 2013/2014
Um abraço CAL Clara / CL Dani

O segredo da felicidade é encontrar a nossa alegria na alegria dos outros.


