
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   – 11  -maio  de 2014 



03.05.2014 – Feira da Pechincha na Igreja divino (Amaral)   Os clientes saíram satisfeitos com 
as compras a preços simbólicos. Resultado final R$ 1.408,00, o ponto alto da feira foi a 
satisfação das pessoas  que com pouco dinheiro levar muita mercadoria.





04.05.2014 - Lions/Leo Santa Maria Camobi em ação - Mais um risoto de sucesso, mesmo com o 
Domingo chuvoso foi uma manha de trabalho, harmonia, alegria e companheirismo. Obrigado a 
todos pelo apoio.Um abraço Cal Clara e CL Dani



Maio - Lions na comunidade , doação de cestas básicas para famílias em situação de risco..

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=615254125226996&set=a.486802821405461.1073741825.100002272421860&type=1


06.05.2014 – LIONS/LEO  AÇAO NA ESCOLA – término dos trabalhos. 
1- Palestra motivacional - Para os alunos,professores e estagiários.
2- Escovação supervisionada- Dm Vania Dm Rita e Cleo Lilian
3- Distribuição de escovas e creme dental e material educativo.
Local: Escola Municipal de Ensino Infantil Vila Jardim
Público alvo: Alunos matriculados na E.M.E.Infantil Vila Jardim , assim distribuídos :
-crianças de 1 a 3 anos : 50 – atendidas no dia 29/04/2014 - -crianças de 4 anos: 35 - -
crianças de 5 anos: 26 -Doação 115 Escovas dentais e cinco tubos de creme dental infantil.



06.05.2014 - 20h reunião festiva em homenagem as mães do Lions/Leo Clube Santa Maria
Camobi, bela reunião com muita alegria e companheirismo, o ponto alto da reunião foram as
homenagens prestadas pelos filhotes , Natalia, helena .,Aeicha, Leos, poesia da Cal Clara,tudo
isso com animação dos gaiteiros CL Ceolin e CLEO Andrigo.Coordenado pelo Diretor Social CL
Dal Piva e CAL gema. Obrigado a todos pela presença. Cal Clara/CL Dani.







10.05.2014 – Lions/Leo Plantio de 105 árvores.



13.05.2014 – LIONS/LEO AÇAO NA ESCOLA – 1ª Reunião Escola M. E. F Giacono Luiz 
Pozzobom – CL Osmar e CL Dani com a Diretora e membros do projeto Atiliano.
14.05.2014 – LIONS/LEO AÇAO NA ESCOLA – 1ª Reunião Escola Estadual de Ensino 
Fundamental de Arroio Grande.
Atividades a serem desenvolvidas na área de saúde, educação,esporte e meio ambiente. 



17.05.2014 – Aniversário de Lucas  e BETO COLPO – de presente solicitaram alimentos 
não perecíveis e doaram para o Lions fazer a distribuição para entidades de Camobi.

Arroz....... 168 kg
Azeite......    22kg
Açúcar.....     53kg
Café........      0l kg
Bolacha....    04kg 
Farina trigo   20kg
Farina milo 19kg 
Feijão..........  21kg
Leite...........   03 lt
Massa.........   25kg 
Molho...........02pct 
Sal................. 10kg
Total........ 348



Doadores dos 
alimentos -

Lucas Colpo e  
José Valentim 
do Amaral 
Colpo (beto), 
junto com CL 
ERONE.



Fazenda Terapêutica de Itaara



De 15 a 17.05.2014 – Presentes na XV Convenção do DMLD – Blumenau SC – Cal Clara/CL 
Dani – Presidente, Cal gema/CL Dal Piva, 2º Vice Pres./Diretor Social, CL Eduardo/DM 
Maricleia, Tesoureiro, CL Nagel/DM Maria Alice, Ex Pres.Imediato e Presidente Divisao A-
1,CL Valnei/DM Sandra, Dir. Animador, CL Robertino/DM Zenita Diretor Associados,CL 
Vilmar/DN Cláudia,2º Dir.Animador, CL Armildo/DM Elizete, Cons.Fiscal. Registramos com 
alegria  a conquista do Troféu  “CLUBE MAIS ANIMADO” Obrigado pelo apoio de todos. 





20.05.2014 às 20 h Participamos,como palestrante,  CL Dani /Clara, CL Dal Piva/gema da 
Reunião de trabalho do  Lions clube Sao Francisco de Assis - Tema Aumento, retenção, 
conservação e forma de selecionar novos associados dos clubes. Agradecemos a  gloriosa  
jaula  a maneira que nos receberam com muita alegria e parabenizamos a todos pela troca 
de idéias e o nível da reunião.



20 e 21.05.2014 - Projeto Lions/Leo vai a Escola - acoes na Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Arroio Grande.
Dia 20 pela manha - Acuidade Visual - 71 alunos - CL Dani e DM Jussara.
Dia 21 pela manha - Palestra proferida pelo CL Osmar sobre “PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS 
– DIMINUIÇÃO DA VIOLÊNCIA – AÇÕES DE APOIO A COMUNIDADE ESCOLAR” - presente CL Dani.
Dia 21 a tarde - Acuidade Visual - 62 alunos - Cal Gema, CL Dal Piva, CL NAGEL e CL Dani.
Doação para a escola de 03 armário de aço pelo CL Dal _Piva. valor: 900,00







22.05.2014 - Reunião festiva Lions Clube Santa Maria Centro com posse de 04 novas 
associadas - Deise, Marilea, Melissa e Sandra, sejam bem vindas na caminhada do SERVIR. 
Parabéns. 



22.05.2014 Reunião do  Lions Clube Restinga Seca onde o  CL Flavio Nagel/DM Maria 
Alice, presidente da Divisão A-1, foi o palestrante acompanhados do  CL Dal Piva/CAL 
gema, 2º Vice Governador.



27.05.2014 – Reunião de Trabalho

DM MARTA ZANELLA  INGRESSA COMO  
Companheira  .   

Cl Valdir 
Recebe PIN 20 
anos. 



28.05.2014 às 18 h, reunião com os 05 clubes de Santa Maria, presidida pelo CL Flavio 
Nagel, presidente de Divisão,na Pauta Posse da nova diretoria AL 2014/2015 que será 
realizada no dia 03.07.2014.



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 maio de 2014.

Pães, cucas e  doces:  160    kg.

Valor: R$800,00 

Tempo: 08 horas.



Prezado Líder Leão:
Comemoramos em abril o Mês da Família e dos Amigos, o qual foi um tremendo sucesso graças

a líderes de clube como você. Como Leões, nos unimos para aumentar a conscientização a cerca
de nossos clubes e encontramos alguns excelentes possíveis novos associados em nossos
eventos especiais. Não deixe de contatar cada um deles e de compartilhar a oportunidade de
poderem se tornar um Leão.
A força do nosso clube se constitui de um por um dos associados. Com cada novo associado,

você expande e fortalece o companheirismo e aumenta o volume de serviços que pode oferecer
para a sua comunidade.
Não se esqueça, o seu legado como líder constitui-se dia após dia. Como estamos perto do final

do ano Leonístico, certifique-se de deixar o seu clube mais forte do que era antes começou o
seu mandato. Mantenha o pique e continue com os seus esforços de recrutamento para
encerrar o ano com toda a força!
Quero incentivar os clubes a manterem o ritmo de crescimento de afiliação convidando
possíveis novos associados que participaram dos eventos do mês da Família e Amigos. Gostaria
também de relembrar os clubes de que eles podem ganhar recompensas especiais pelo
aumento de associados no Concurso Junto Podemos Crescer. Agradeço-lhe por ter feito do Mês
da Família e Amigos um sucesso tão grande, e lhe peço que se junte a mim para promover
clubes fortes e saudáveis através de aumento de associados!

Leão Barry J. Palmer - O seu Presidente Internacional



–

Instrução Leonística 01.04.2014
A importância da mulher

Dentro do Lions, a mulher, como domadora ou companheira leão, assume com seriedade suas tarefas, executando-as
com o coração cheio de amor e dedicação
Através da história dos povos, em todas as épocas observamos a influência da mulher na vida do homem. Ela é a
companheira certa das horas incertas. A companheira dos dias cheios de luz e dos dias sombrios, procurando dar
ânimo, coragem ao seu marido, nos momentos mais difíceis da vida a dois.É muito grande a importância da mulher na
vida de um homem, pois ele, em qualquer setor da vida, só se realiza quando conta com o apoio incondicional da sua
esposa, portanto, o leão só será um elemento atuante dentro do seu clube, se sua mulher vibrar com ele e lutar a seu
lado para que juntos vivam Lions intensamente.
As mulheres possuem um coração cheio de carinho e amor, assim sendo, elas são a mola a impulsionar seus maridos a
viverem e sentirem cada vez mais a beleza que há no movimento leonístico.
Sabemos que as mulheres não vieram ao mundo por acaso, simplesmente por vir. Elas têm um lugar a ocupar, uma
missão importante a cumprir. Esta missão se traduz num gesto de doação, uma busca contínua de novas oportunidades
com o objetivo de servir, minimizando dificuldades e procurando atender necessidades mais prementes.
Fazemos parte de uma instituição cuja finalidade principal é desenvolver e estimular as boas relações dentro da família
leonística, prestando serviços à nossa comunidade.
Dentro do Lions a mulher como domadora ou companheira leão assume com seriedade suas tarefas, executando-as
com o coração cheio de amor e dedicação. As mulheres possuem energia suficiente para enfrentar obstáculos, com
atitudes de fé e esperança.
A mulher é o maior milagre da natureza e a maior criação de Deus.
O Leão sabe dividir, solicitar, reconhecer os valores de sua domadora e assim irá contar com ela na conquista de seus
objetivos. Forças somadas, opiniões condensadas serão mais enriquecedoras. Veremos então companheiros e
domadoras atuando sobre interesses comuns, cada qual a seu modo, com suas limitações, mas com o mesmo
direcionamento: Servir.
O dever cumprido é uma das fontes de realização humana. Fazemos parte de uma das maiores organizações de
voluntários do mundo que depende do trabalho de cada um isoladamente, por isso não podemos esquecer que a
mulher é a chave do sucesso na concretização do objetivo maior de nossa instituição, que é SERVIR.
CL Dani – 27.05.2014 –( Instruçao Leonística do CL Paulo Fernando Silvestre.)



Voce sabia      
que !

03.06.2014 – Reunião de diretoria
10.06.2014 – Reunião de Trabalho 
07 e 08/06.2014 – Instituto de Liderança do Distrito LD – 4 
28.06.2014 – Jantar festivo 25 anos Lions Clube Santa Maria Camobi
Coloquem na agenda e vamos participar ! !

Para refletir ! ........


