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O  SUCESSO, PRECISA SER
LEMBRADO  E RECONHECIDO.

VEJAM A FELICIDADE DESSES JÓVENS ?

VEJAM QUANTAS OPORTUNIDADES  DE 
RELACIONAMENTO E AMIZADE ?

PARABÉNS  CASAL CONSELHEIRO, CL 
CEOLIN E DM VANIA E A GALERA QUE 
PARTICIPOU !

Parabéns Andrigo pelo SHOW !
E o 1º  Peão do Distrito LD -4.

Parabéns  Clube mais 
Animado.

Andrigo Zanella,
fala sobre a origem
da  bombacha.

O Lions Camobi reconhece
E está feliz com as conquistas
Sigam fazendo a diferença
Na caminhada do
SERVIR.

https://www.facebook.com/andrigo.zanella
https://www.facebook.com/andrigo.zanella
https://www.facebook.com/andrigo.zanella






09.09.2014 - Reunião de Trabalho. Na ausência da titular CAL 
Gema,presidente, o CL Osmar, 1o vice , Estreou e  Dirigiu a reunião com 
muita harmonia e competência. Parabéns.
Durante a reunião, em votação secreta , foi escolhido o CL Antonio 
Valdir Brum para ser homenageado com o Titulo Melvin Jones 
conquistado pelo Clube AL 2013/2014, 1o lugar no Concurso de 
Eficiência do Distrito LD 4. Parabéns CL Valdir por tudo que fez e fará 
pelo Clube e Comunidade.
Um forte abraço de toda Jaula de Camobi.







10.09.2014 às 20 h, em PEJUÇARA ocorreu a Ia RCA da Divisão C-2, 
dirigida pelo Presidente CL Elton Pause/DM Gilmara. Presença de 100% 
dos clubes Augusto Pestana, Catuipe, Cruz Alta, Ibirubá, Ijui, Panambi e 
Pejuçara. Presentes CL PDG Dani CAL CLARA, Coordenador GMT e o CL 
Dal Piva, 2o Vice Governador e da equipe GLT, CL Joao Alberto Cassol
Equipe para o Sucesso do Clube da Região C. A reunião foi desenvolvida 
num clima harmônico e todos tiveram a oportunidade de se manifestar.
Parabéns a todos pela troca de informações, experiência e pelo 
sucesso. 



11.09.2014 às 08h30min -PROJETO LIONS E LEO VAI A Escola 
MAJOR T. PENNA DE MORAES DISTRITO PALMA- CAMOBI -
Ação: Atividade de Prevenção a saúde bucal:
1- Palestra motivacional - Para os alunos,professores, com vídeo 
educativo.
2- Esccomovação supervisionada- DDMM VANIA E RITA (dentista) , 
auxiliados pela Amiga Leo Manuela
3- Distribuição de escovas e creme dental e material educativo.+ 
R$200,00.
4- Público alvo:: 58 crianças
5 DOAÇÃO DE 60 ESCOVAS DENTAIS E CINCO TUBOS DE CREME 
DENTAL.
6- Doação de 10 bolas para brindes na gincana da escola = 
R$200,00 – total gasto na atividade – R$ 400,00.





11.09.2014 - PROJETO LIONS E LEO VAI  A ESCOLA João Luiz Pozzobon -
Teste  Acuidade visual   

Turno da manhã : 120
Turno da tarde: ... 155
Turno da noite..... .. 33

TOTAL: 308



13.09.2014 as 14h30min - Reunião do Leo Clube Santa Maria 
Camobi, com a presença de futuros CLEOS que receberam várias 
orientações sobre o movimento.
Presentes casal conselheiro, CL Ceolin DM Vania, 2o Vice 
Governador CL Dal Piva e CL PDG Dani, Parabéns Presidente Paulo e 
Diretoria pela bela explanação. 



13.09.2014 - grupo Ciclista do Lions Camobi - Passeio de bike de 
hoje com CL  Vilmar, Robertinho, Julio, Osmar,  Gelson, Lovato, 
Armildo. Belo time. Parabéns,  curtindo e cuidando da saúde.

https://www.facebook.com/n/?groups/588271347957901/permalink/648938641891171/&aref=126872815&medium=email&mid=a7ec152G5af343cedf98G78fecefG96Gefe5&bcode=1.1410647076.AbmOvz10fXXlV286&n_m=iadani@brturbo.com.br
https://www.facebook.com/n/?groups/588271347957901/permalink/648938641891171/&aref=126872815&medium=email&mid=a7ec152G5af343cedf98G78fecefG96Gefe5&bcode=1.1410647076.AbmOvz10fXXlV286&n_m=iadani@brturbo.com.br
https://www.facebook.com/n/?groups/588271347957901/permalink/648938641891171/&aref=126872815&medium=email&mid=a7ec152G5af343cedf98G78fecefG96Gefe5&bcode=1.1410647076.AbmOvz10fXXlV286&n_m=iadani@brturbo.com.br
https://www.facebook.com/n/?groups/588271347957901/permalink/648938641891171/&aref=126872815&medium=email&mid=a7ec152G5af343cedf98G78fecefG96Gefe5&bcode=1.1410647076.AbmOvz10fXXlV286&n_m=iadani@brturbo.com.br
https://www.facebook.com/n/?groups/588271347957901/permalink/648938641891171/&aref=126872815&medium=email&mid=a7ec152G5af343cedf98G78fecefG96Gefe5&bcode=1.1410647076.AbmOvz10fXXlV286&n_m=iadani@brturbo.com.br
https://www.facebook.com/n/?groups/588271347957901/permalink/648938641891171/&aref=126872815&medium=email&mid=a7ec152G5af343cedf98G78fecefG96Gefe5&bcode=1.1410647076.AbmOvz10fXXlV286&n_m=iadani@brturbo.com.br
https://www.facebook.com/n/?groups/588271347957901/permalink/648938641891171/&aref=126872815&medium=email&mid=a7ec152G5af343cedf98G78fecefG96Gefe5&bcode=1.1410647076.AbmOvz10fXXlV286&n_m=iadani@brturbo.com.br


14.09.2014,Risoto do Lions/Leo Camobi bem sucedido, mais de 700 
conchas vendidas. Parabéns a Jaula do Lions e Leo que compareceu 
em peso no trabalho. Muita harmonia e companheirismo. 





16.09.2014 - Lions e Leo Clube Camobi incentivando a prática de 
esporte na Escola Giacomo Luiz Pozzobom . Torneio vai até o 
encerramento do ano letivo, quando os vencedores receberão troféus e 
medalhas doadas pelo Lions Clube Santa Maria Camobi, vejam algumas 
jogada dos(as) craques.



17.09.2014 - PROJETO LIONS E LEO VAI A Escola MAJOR T. PENNA DE 
MORAES DISTRITO PALMA- CAMOBI -
Ação: Acuidade Visual - teste 49 alunos.



17.09;2014 - Creche Estação dos Ventos, levei dias para encontrar. 
Lugar nem tão longe, mas de difícil acesso. Mas achei com ajuda 
de um amigo e em nome do Lions Clube Camobi fui levar um 
pouco de solidariedade. 

23.09.2014 às 18h30 min Reunião de Diretoria e ás 20 h Reunião de
Trabalho,Preparativo para Participação na Expo feira Parque UFSM e
descerramento das Fotos Ex- Presidente e Ex- Governador na Galeria do
Lions Clube Santa Maria Camobi, entrega PIN. Foi uma reunião
participativa e de companheirismo. O trabalho nos espera de 25 a
28.09.2014, todos juntos vamos fazer a diferença e comemorar o
sucesso.





25ª28.09.2014 - Abertura da Expo feira de Santa Maria , inicio dos 
trabalhos do Lions/Leo Clube Santa Maria Camobi, hoje foi prejudicado 
pela forte chuva.





25 a 27,09.2014 - Reunião  CG  em  Londrina - Participação 2º Vice 
Governador CL Dal Piva e Cal Gema.



27.09.2014 às 15 h Reunião do Comitê Assessor da Divisão A-2 em
Cacequi, presidida pelo CL Dri. Todos presentes tiveram a oportunidade
de se manifestar e relatar as atividades desenvolvidas em seu clube. Foi
uma reunião produtiva, harmônica e de troca de experiência. Agradeço
ao CL Carlos pela presença. Fica o nosso agradecimento a todos da
Divisão A-2. CL Dani Coordenador GMT do Distrito LD-4



29.09.2014 às 09 h - PROJETO LIONS E LEO VAI A ESCOLA – AÇÕES
DE APOIO A COMUNIDADE ESCOLAR”.- 2o Festival Dança, Canto e
Teatro - EMEF Pinheiro Machado e EMEF Diacono João Luiz
Pozzobon, os alunos fizeram belas apresentações



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 SETEMBRO de 2014.

Pães/cucas/doces:210kg.

Valor: R$1.050,00 

Tempo: 08 h

.



INSTRUÇÃO LEONÍSTICA
CL THOMAS – 09.09.2014

Essa IL refere-se a um item de desejo de cada um de nós e certamente de nós
como um grupo, talvez alguns não tratem ela por esse nome, ou com a conotação
normalmente utilizada, contudo cada um de nós temos um conceito específico para ele ou
ela, mas todos buscam sua excelência.
O dicionário Michaellis apresenta a seguinte denominação = Aquilo que sucede ou sucedeu;
acontecimento. 2 Resultado bom ou mau de um negócio. 3 Conclusão. 4 Êxito, resultado
feliz.
Outros significados = O que está por vir; consequência positiva; acontecimento favorável;
resultado feliz; êxito; Qualquer consequência de uma transação, de um negócio, de um
projeto;
Muitas consultorias abordam formas de como obte-lô – é lógico que não existe uma única
forma, uma forma exclusiva ou que funcione para cada um ou para um grupo como o
nosso.
Escolhi itens apresentados pela TED (Tecnologia, Entretenimento, Design ) é uma fundação
privada sem fins lucrativos conhecida por suas conferências em todo o mundo, destinadas à
disseminação de ideias. Segundo as palavras da própria organização, "ideias que merecem
ser disseminadas".
Isso que buscamos passa certamente por 8 itens:
Vamos ver se adivinhamos que palavra é essa que é o desejo individual e coletivo.
Primeiro Item é a PAIXÃO – fazer as coisas com empolgação e ser capaz de contagiar os
outros a sua volta, fazer o melhor – sempre, saber das dificuldades mas não sucumbir por
elas – mesmo não sabendo que era impossível ele foi lá e fez! Jean Cocteau
Trabalho – no sentido de esforça para que o objetivo dê certo. Sempre planejado,
organizado e executados da melhor forma possível. Alguns conseguem o resultado
rapidamente (pensando em número de horas) outros precisam um pouco mais tempo, afinal
somos únicos como pessoas e como grupo Lions.
Foco–individualmente e coletivamente temos que ter nosso foco, seja com as comissões no
Lions, em eventos etc – o correto dimensionamento e concentração nessas atividades irá
produzir resultados mais positivos. Será que conseguimos executar a contento as atividades
na vida familiar, profissional, comunitária se não termos a completa certeza do que
queremos fazer?
Persistência – O termo pejorativo e discriminatório “alemão teimoso” aqui é muito bem
empregado!Nada no mundo se compara à persistência. Nem o talento; não há nada mais
comum do que homens malsucedidos e com talento. Nem a genialidade; a existência de
gênios não recompensados é quase um provérbio. Nem a educação; o mundo está cheio de
negligenciados educados. A persistência e determinação são, por si sós, onipotentes. O
slogan "não desista" já salvou e sempre salvará os problemas da raça humana.Calvin
Coolidge.



Ideias – Essas sim são fundamentais, elas surgem em qualquer lugar,
particularmente quando eu quero e/ou preciso de uma ideia, solução
para problema o melhor é relaxar, tomar uma cerveja, dar umas risadas
e deixar acontecer. Mas para por essas ideias em práticas haja café.
Nunca esquecendo um plano ordenado e prioritário de ações.
Einsten já dizia.... 1% de inspiração e 99% de transpiração....
Deus – Independente do credo – percebe-se que as pessoas que estão
espiritualmente mais fortalecidas, são aquelas que são mais felizes,
fazem o bem, cultivam princípios que são permanentes e atingem seus
objetivos com mais facilidade e principalmente, conseguemsuportar
melhores as decepções da vida.
Empurre–tudo tende a estar em equilíbrio ou entrar em equilíbrio /
repouso – isso é inércia!
Falta de ação ou falta de atividade.2. Preguiça, indolência. Propriedade
dos corpos que não podem, de per si, alterar o seu repouso ou o seu
movimento.
Será que isso nos serve? Para atingir aquela palavra mágica? Será que
se ficarmos parados as coisas ocorre por acaso? Não – Então empurre!
Servir – Nesse quesito os senhores(ras) são Doutoures! Servir
desinteressadamente, pelo puro prazer de auxiliar, compartilhar e
melhorar o ambiente onde vivemos!

Então, com esses conceitos de: paixão, trabalho, foco, persistência,
ideia, Deus, empurre nós atingiremos o...............

SUCESSO.

Seja ele familiar, em nossa carreira, no grupo de amigos, possuindo paz
de espírito ou outro item que priorizarmos em nossas vidas....
Não existe caminho único para o sucesso, mas com certeza uma pitada
de cada um dessesitens irá contribuir para o sucesso individual e
coletivo no nosso Lions Camobi.



MÊS DE SETEMBRO DEDICADO AS DOMADORAS

HOMENAGEM ÀS DOMADORAS

Qual dos Companheiros se negaria a afirmar a imprescindível
importância das Domadoras no desenvolvimento de todas as
atividades do nosso Clube?
As vozes seriam uníssonas em exaltar a participação de todas em
tudo em que o Clube se dispõe a realizar. Sempre atuando com
alegria, com a máxima disposição, sempre apoiando o seu
Companheiro Leão, sempre apoiando todo o grupo leonístico que
forma o nosso clube.
Mas, para falar das Domadoras, sempre presentes e atuantes em
todos Lions Clube de todo o mundo, voltemos, por alguns momentos,
nossa mente para o inicio do Leonismo.
Lá, bem no começo, já encontramos a presença marcante de, nada
mais, nada menos que a própria Domadora do nosso fundador, a
Domadora do CL Melvin Jones, sua esposa Rosa Amanda Freeman
Jones, ela, por sua vez admirável e entusiasta incentivadora do
esposo.
E, conta a historia, nesses primeiros anos de preparação, desponta,
como sua grande incentivadora e companheira ideal, sua esposa
Amanda, espírito ativo, dedicada ao marido e sua causa. Rose
Amanda, a primeira Domadora, foi uma dessas pessoas que
deixaram, no mundo que viveram, marcas indeléveis de sua obra e a
quem a associação internacional dos Lions Clubes deve preito de
imorredoura gratidão e quem é merecedora do nosso inextinguível
reconhecimento.
Vemos, portanto, desde o início do Lions, a presença edificante da
Domadora, que persiste até nossos dias, como estimuladora e
incentivadora do Leonismo, participantes entusiastas de todos os
movimentos Leonístico de todas as campanhas, lado a lado com seus
esposos, lado a lado com as Companheiras-Leão, não medindo
esforços para êxito do movimento.



Destacamos, entre outros, o trabalho das Domadoras com carinho e
dedicação, com muito amor, com as Companheiras Leão, no Clube de
Mães, pelo seu contato direto com pessoas necessitadas da
comunidade, tornando o Clube de Mães o braço maior do atendimento
social Leonístico.
Lembramos também que, os Companheiros-Leão, ao serem admitidos

no Lions, na solenidade da posse, as Domadoras estavam ao seu lado,
participando dos compromissos de cumprir rigorosamente o Código de
Ética, os Estatutos e ideais do Lions Clubes.
Homenageamos todas as Domadoras do Lions Internacional e, em
especial, as nossas Domadoras, as Domadoras dos Companheiros Leão
do Clube de CAMOBI, pelos inestimáveis serviços que têm prestado aos
nossos trabalhos Leonístico.
Queremos também abrir um espaço nestas palavras, permitam-me,
para homenagear as Companheiras Leão com os mesmos adjetivos
elogiosos que até agora usamos.
Ao finalizar este mês de setembro dedicado às Domadoras de todo o
Mundo e em especial as do nosso Distrito LD-4 desejando a elas a
permanência solidária junto aos Companheiros do Clube para que
possam juntos realizar o grande trabalho do servir Leonístico. Junto a
esta homenagem o reconhecimento de todas as nossas Domadoras que
promovem a grande diferença da solidariedade dentro dos Clubes.

Vamos à invocação a Deus adaptada:

“Senhor Deus, nós vos agradecemos por estarmos hoje aqui reunidos,
Domadoras e Companheiros e Companheiras Leão, para servir melhor
os nossos semelhantes.
Dai a nós e às nossas Domadoras, a sabedoria e força necessária para
cumprir nossos deveres com entusiasmo e tenacidade.
Protegei, Senhor Deus, nossas Domadoras, as quais trabalham hoje e
sempre pelo culto da amizade, do amor ao próximo e do serviço
desinteressado.
Bendizei, Senhor Deus, o nosso trabalho conjunto.
Assim seja”.



Outubro – Compartilhando a Dádiva da Visão

Dezembro/janeiro – Alívio à Fome

Abril – Proteção ao Meio Ambiente

Ajude a divulgar este fato! Incentive seus dirigentes do Lions Clube a informar as
atividades de serviço por meio do MyLCI, o sistema on-line de relatório de
atividades e movimento de sócios. Para mais informações, visite MyLCI e
consulte nossas Perguntas Frequentes sobre relatórios de atividades de serviço.
Os Lions Clubes que participarem de atividades e as informarem por meio do
relatório de atividades de serviço on-line do MyLCI receberão um emblema de
estandarte especial em reconhecimento à sua contribuição para o serviço.
Diretrizes para estimar o número de pessoas atendidas quando não está tão
claro
Para algumas atividades de serviço, como a limpeza das margens de um rio,
pode ser difícil estimar o número de pessoas atendidas. Não existe resposta
certa ou errada. Para ajudar seu clube a listar um número razoável de pessoas
atendidas nesses casos, a limpeza da margem de um rio ou da beira de uma
estrada pode ser baseada no número de frequentadores por ano. Projetos de
caráter mais permanente (como a construção de um parque ou parquinho ou
um programa contínuo de reciclagem na comunidade) podem beneficiar a
comunidade inteira, então liste a população da cidade.
Não existe resposta errada, mas esperamos que essas diretrizes possam explicar
ao público quantos benefícios os Lions clubes trazem.
Para saber mais sobre o Desafio de Serviço do Centenário e participar desta
empolgante iniciativa, envie um e-mail para programs@lionsclubs.org.

Vejam quantas coisas podemos fazer ! Pense nisso !

http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/planning-projects/global-service-action-campaigns/sharing-the-vision.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/planning-projects/global-service-action-campaigns/relieving-the-hunger.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/planning-projects/global-service-action-campaigns/protecting-our-environment.php
https://mylci.lionsclubs.org/
https://mylci.lionsclubs.org/
https://mylci.lionsclubs.org/
https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/SA/ServiceActivityFAQ_EN.pdf
https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/SA/ServiceActivityFAQ_EN.pdf
https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/SA/ServiceActivityFAQ_EN.pdf
mailto:programs@lionsclubs.org
mailto:programs@lionsclubs.org
mailto:programs@lionsclubs.org


Mensagem do
Presidente In-
ternacional.
Prezado Líder 
Leão,

Estou repassando a mensagem que foi enviada a todos os governadores de distrito. Estou
solicitando a cada governador de distrito que ontinue trabalhando para o atingimento das
metas distritais, empenhando-se em fundar pelo menos um novo clube neste ano. Também
estou pedindo aos líderes Leões para incentivarem os clubes a se juntarem ao Desafio de
Serviços do Centenário, patrocinando projetos de serviços que impactem os jovens,
promovam os cuidados com a visão, proporcionem alívio à fome ou enfoquem na
preservação do meio ambiente. Celebremos o nosso centenário cumprindo a nossa missão
de servir os menos privilegiados!

Prezado Governador de Distrito,

Estamos começando o ano de uma forma estrondosa, portanto, vamos manter este
ritmo! Permaneça focado nas metas distritais e trabalhe junto à GMT e GLT para conseguir
os resultados desejados. Torne o convite a novos associados uma prioridade para fortalecer
os clubes do seu distrito. Continue trabalhando no sentido de fundar pelo menos um clube
neste ano.
Os governadores de distrito que já fundaram um clube, são agora destaques no website do

Orgulho de ser Leão. A sua foto já está postada lá? Caso negativo, continue se
empenhando em fundar um clube, e ficaremos contentes em postar a sua foto na página de
reconhecimento especial.
Ainda há tempo para você ganhar o Distintivo Orgulho de Ser Leão para o Período 1,

portanto, lembre-se do que precisa fazer para merecer o reconhecimento:

Fundar um novo clube ou cumprir as metas de aumento de associados para ganhar
o Distintivo Orgulho de Ser Leão e 1 Pata.
Fundar um novo clube e cumprir as metas de aumento de associados para ganhar
o Distintivo e 2 Patas.
O Período 1 se encerra em 31 de outubro
Visite o site Orgulho de Ser Leão para obter informações completas sobre os prêmios e

continue trabalhando para conseguir o Distintivo Orgulho de Ser Leão e Patas de Ouro para
o Período 1!
Quando os clubes acrescentarem novos associados em outubro, estarão no rumo certo para
receberem o Distintivo Orgulho de Ser Leão e a primeira pata, por terem cumprido os
critérios de aumento de associados.



07.10.2014 – Reunião de Trabalho
21.10.2014 - Reunião Festiva
25.10.2014 – 2ª RCD  Santiago
28.10.2014 – Reunião de Diretoria.

Coloquem na agenda  -
participe !

VVVocê Sabia que...

Reflexão

No que diz respeito ao desempenho,  ao 
compromisso, ao esforço, à dedicação,  não 

existe meio termo.  Ou você faz uma coisa bem-
feita ou não faz.

Ayrton Senna

http://www.belasmensagens.com.br/autor/ayrton-senna

