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O que você ganha em ser Leão?
  Inicialmente, vamos explicar o que é um Lions Clube.
  O Lions Clube é uma Associação Civil Privada, sem ns 
econômicos, autônoma nas suas ações, mas que segue as 
orientações e o estatuto da maior organização mundial de serviços 
comunitários - o Lions Clube Internacional.
  Desde 1917, os Lions Clubes vêm oferecendo às pessoas a 
oportunidade de trabalhar para suas comunidades. Os programas 
dos Lions Clubes são modicados continuamente para atender a 
novas necessidades e demandas maiores, mas a missão do Lions 
permanece a mesma: NÓS SERVIMOS!

 Hoje com mais de 46.000 clubes, em 206 países e regiões, aproximadamente 1.400.000 
associados do Lions atendem às necessidades que desaam as comunidades do mundo.
 Inúmeras são as vantagens que o Lions nos oferece. Logo de início, ao ingressarmos nele, 
encontramos uma amizade organizada e desinteressada.
 O Lions nos proporciona uma alegria imensa quando comparecemos às nossas reuniões 
mensais naquele bate-papo gostoso e informal com os companheiros numa verdadeira higiene 
mental.
 O Lions é, antes de tudo, um ideal em ação, traduzido em realizações contrutivas. É a resposta a 
algumas necessidades, é a entrega do bem mais valioso de qualquer homem, ele próprio.
 O Lions proporciona a percepção e o sentimento da beleza da amizade desinteressada, 
acreditando na superioridade do espírito de cooperação e de serviço, no transcendente valor da 
conança na ajuda ao próximo.
 Ser leão é lembrar que, em algum lugar, existe alguém capaz de se elevar acima dos próprios 
interesses e pensar no outro. É saber entender o valor da amizade e acreditar na força de um gesto 
amigo como algo innitamente mais poderoso do que todos os egoísmos.
 É acreditar na criação do homem, não como um simples gesto de grandeza do Criador, mas 
como um elo forte e capaz de atravessar o tempo e unir os homens em busca da paz e do sublime ideal 
de servir, que norteia o principio de Lions Clube Internacional.
• Ser uma pessoa que tem um ideal em comum; servir sua comunidade de forma desinteressada. 
• Gostar de fazer amizades, apreciar reuniões e ser altamente sociável, com um grande nível de 
entrosamento entre sí. 
• Ser formador de opinião junto à comunidade em que atua. 
• Ser empresário, prossional autônomo, funcionário público e dirigente que possua um certo tempo 
livre para poder dedicar-se ao seu Lions Clube e aos programas que cada um desenvolve. 
• Ser uma pessoa que saiba ouvir antes de opinar. 
• Respeitar a opinião alheia. 
• Ser calmo e coerente com seus pensamentos e atitudes. 
• Apreciar a boa palestra entre amigos. 
• Não ser pesimista.
Se o que foi dito acima despertou o seu interesse em conhecer o que é o Movimento Leonístico, 
contate-nos e aguarde um retorno de nossa Assessoria, para que possamos marcar uma reunião 
conjunta com outros interessados, a m de mostrarmos com maiores detalhes o Lions Clube.

CL Paulo Fernando Silvestre



100 anos de Lions Clube Internacional
  Em 2017, completa-se 100 anos de 
Lions Clube. Em 1917 se iniciava uma jornada 
co m  o  i de a l  d e  es t e n de r  a  m ão  a 
humanidade. Companheiros leões iniciavam 
o movimento Leonístico, impulsionados pela 
vontade incessante de ajudar o próximo. 
Guiados assim pelo fundador Melvin Jones, 
nascido em 13 de janeiro de 1879 na cidade 
de Fort Thomas, Arizona (EUA), lho de um 
capitão do exército dos Estados Unidos, 
Melvin Jones, quando jovem, viveu em 
Chicago (EUA), mais tarde tornou-se sócio de 
uma companhia de seguros e em 1913 
formou sua própria agência.
Logo após juntou-se ao grupo de empresários 
Business Circle, um grupo de secretários que 

se reunia para almoços e logo em seguida se tornou secretário. Esse grupo era como vários 
outros que existiam na época, motivados assim pelos interesses nanceiros de seus associados, 
porém esses grupos estavam fadados a desaparecer. Melvin Jones então expressou o desejo 
em criar um grupo que trabalhasse assim em benecio a sua comunidade, se iniciava aí um 
dos maiores movimentos do mundo em favor a ajudar a humanidade. Em 7 de julho de 1917 
nascia o Lions Clube Internacional, foi então que o patrono da fundação decidiu abandonar 
sua agência de seguros para se dedicar totalmente ao Lions em sua sede internacional. Nos 
últimos 100 anos o Lions Clube se estendeu, tomou proporções jamais imaginadas, existem 
atualmente mais de 46.000 Lions clubes espalhados por mais de 210 países do mundo, clubes 
que levam o lema do Lions pelos lugares que passam e pelas pessoas que atingem por meio 
dos auxílios do movimento. Reconhecido no mundo como uma das grandes descobertas, o 
Lions Clube trás consigo milhares de pessoas por traz de um emblema e em memória de Melvin 
Jones a vontade de ajudar os que mais precisam. Durante 100 anos foram criados milhares de 
programas, ajudas, campanhas, formas de ajudar pessoas de vários países em várias 
situações diferentes, que necessitavam e necessitam de todo amor e solidariedade de 
alguém. Pode-se imaginar que a cada minuto em algum lugar do mundo existe algum de nós, 
Companheiros Leões, Leos ou Juventude Leonística atuando em benefício de algo bom, algo 
que irá mudar a situação de alguém que realmente necessita de atenção, de olhar fraternal.
 Pois acredito que foi baseado nisso que Melvin criou esse movimento, no lema em que 
carregava com orgulho e que se difundiu como marca registrada de um dos grandes 
precursores do bem pelo mundo aonde dizia de forma simples em uma frase tudo que sentia, 
quando olhava assim para o seu próximo ou para a humanidade. Após construir algo tão 
concreto, sólido, forte e lindo, Melvin faleceu com 82 anos no dia 1 de junho de 1961 deixando 
um ideal marcado por resultados maravilhosos em todo o mundo.
 Propagador do bem, colocou em cada coração de cada Companheiro Leão a partir 
daquilo que criou a vontade de mudar a humanidade ou ajudá-la. Guiado com certeza, pelo 
maior bem feitor do mundo - Deus.
 Hoje o Lions clube tem um dos maiores programas de ajuda e auxilio a visão no mundo, 
partindo da vontade de uma grande personalidade a escritora Hellen Keller, a primeira surda 
e cega a conquistar um bacharelado, tocou o coração de milhares de leões na convenção 
do Lions Clube de Cedar Point, indagando assim a vontade em ver os cegos entre outros 
decientes terem acesso e mais recursos para a visão, assim evitando a cegueira de algumas 
pessoas.



99ª Convenção Internacional
 A próxima Convenção 
I n t e r n a c i o n a l  s e r á 
realizada na charmosa 
cidade de Fukuoka, no 
Japão, de 24 a 28 de junho 
de 2016 que tem uma 
população aproximada 
d e  1 , 5  m i l h õ e s  d e 
h a b i t a n t e s .  F u k u o k a 
representa uma harmonia 

entre o antigo e o novo. Historicamente, ela é a fusão de duas cidades: a cidade portuária de 
Hakata e a cidade forticada de Fukuoka que foram unicadas. Fukuoka abriga o templo Zen 
mais antigo do Japão e é famosa pela sua comida gourmet. A cidade conta com uma 
abundância de frutos do mar frescos e festivais tradicionais e a maior quantidade de yatais 
(barracas de alimentação de rua) do país. A cidade também é pioneira no aproveitamento 
de água de reuso; sua vitalidade urbana e hospitalidade sincera são apenas alguns dos 
motivos que fazem da cidade um lugar maravilhoso para se visitar.
 Por muitos anos conhecida como o ponto nal do trem-bala, Fukuoka, a mais 
importante cidade do oeste japonês e da ilha de Kyushu, oresceu nos últimos anos. 
Abraçando sua privilegiada localização geográca -- próxima a Coréia do Sul e China, as 
autoridades investiram em negócios, infra estrutura e entidades que fortalecessem o 
intercâmbio cultural e econômico com o resto da Ásia e a Oceania. Como resultado, a 
cidade é frequentemente listada como uma das melhores do mundo para se viver. Motivos é 
que não faltam: baixos índices de poluição, serviços públicos adequados, amplas áreas 
verdes, segurança e agitada vida cultural.
 Localizada ao norte de Kyushu, a mais meridional das quatro grandes ilhas do 
arquipélago japonês, a cidade não é exatamente um grande destino turístico, mas é o 
trampolim perfeito para explorar a região e suas grandes atrações: a histórica cidade de 
Nagasaki, as termas naturais de Beppu, a maior caldeira vulcânica do mundo, o monte Aso, 
n a  d i v i sa  da s  p r o v í n c i as  d e 
Kumamoto e Oita, o vulcão ativo 
Sakurajima e as paradisíacas praias 
de Okinawa, Amami e Yakushima. 
As novas linhas de trem-bala e do 
trem expresso tokkyu e o funcional 
aeroporto internacional contribuem 
para rápidos deslocamentos.
 Uma curiosidade: A cidade 
s e d e  d a  9 9 ª  C o n v e n ç ã o 
Internacional é conhecida como o 
paraíso dos gatos.



Assessor de aumento de Associados
 O cargo de assessor de aumento de sócios de clube é muito importante para a saúde e 
vitalidade dos Lions clubes, pois assim estarão aptos a servir às suas comunidades. Este guia 
explicará as suas responsabilidades, oferecendo dicas e apresentado recursos indispensáveis 
para ajudá-lo em seus esforços.
 Responsabilidades
 O assessor de aumento de sócios oferece assistência aos clubes para que aumentem o 
número de aliados. O crescimento é feito por meio de recrutamento e satisfação dos sócios 
atuais, o que faz com que os companheiros permaneçam e sirvam por longo tempo no clube.  
 As responsabilidades incluem:
 Gerais

 Organize um comitê de aumento de sócios e trabalhe junto com ele durante todo o seu 
mandato.

 Sirva como membro do comitê de aumento de sócios da divisão.
 Coordene os esforços com outro comitês do clube para melhor cumprir as suas 

responsabilidades.
 Envie o Relatório de Recrutamento do Assessor de Aumento de Sócios para os dirigentes 

de clube todos os meses.
 Sirva na diretoria do clube.

 Satisfação dos Sócios
 Crie um plano para a satisfação dos sócios e apresente-o à diretoria para as aprovações 

e apoio.
 Compreenda e incorpore a satisfação dos sócios em todos os programas.
 Ofereça assistência aos dirigentes de clube para organizarem o Processo de Excelência 

de Clube e examinem as necessidades comunitárias, além do nível de satisfação dos 
sócios, desenvolvendo planos de ação neste sentido.

 Aumente o nível de satisfação dos sócios e ofereça um questionário de saída do clube 
quando algum sócio der baixa.

 Recrutamento de Sócios
 Elabore um plano de ação para o aumento de sócios. Apresente o plano à diretoria 

para as aprovações e apoio.
 Entenda bem os diferentes tipos de aliação e programas oferecidos por LCI.
 Incentive o recrutamento de novos associados e promova os programas de premiação 

aos sócios do clube.
 Verique se os novos sócios receberam a orientação para Novos Sócios e participaram 

do Programa de Mentor do Lions.
 Satisfação dos sócios signica a sensação positiva que devem ter por terem se aliado 
ao clube.
 Ao incentivar os Leões a participarem de atividades do clube, fará com que quem 
satisfeitos e os sócios permanecerão em números maiores.
 Lembre-se, a conservação é simplesmente o resultado da felicidade que os Leões 
sentem em pertencer ao clube.



Apoio ao cargo de Diretor Internacional
AOS DIRIGENTES E LIDERES LEONISTICOS DA AREA III DE LCI
Especialmente aos PID da Área III de LCI

Amáveis Diretores:-

 Com muito orgulho e forte consideração, vimos a todos os 
nossos Ex- Diretores Internacionais de Lions Clubs International- 
LCI, reiterar NOSSO incondicional APOIO, ao PDG MANOEL 
MESSIAS MELLO - que foi Governador AL: 1998/1999 do Distrito L-
19, hoje Distrito LC-8, escolhido por todo o DMLC-BRASIL, para ser 
nosso candidato a Diretor Internacional ao AL 2016/2018 de LCI, 
devendo ser por todos nossos Ex-PID da Area III de LCI, 
homologado pelo FOLAC/2016 em Montevideo - Uruguai agora 
em Janeiro/2016, para concorrer ao cargo de DI a LCI na 
Convenção Internacional de 2016 em Fukuoka, Japão.
 O PDG MELLO, tem em sua CaL SANDRA MARIA, sua 
esposa, uma verdadeira parceira em palestras e missões, onde 
juntos formam um casal verdadeiramente dedicados a causa 
leonistica. Tem ambos, total apoio de seus dois lhos.
 No prossional, PDG MELLO é Coronel da Reserva da Policia 
Militar do Estado de São Paulo, onde obteve todas as insígnias da carreira militar da policia 
militar do Estado de São Paulo, com louvor.
 Com larga experiência de nosso movimento Leonistico, por tudo que fez, faz e fará, foi 
Governador de Distrito 100%, tem em seu currículo várias experiências tais como: Orador 
Ocial de várias Convenções Distritais e de Distrito Múltiplo, Coordenador de Seminários de 
Formação de Dirigentes, inclusive de Distrito Múltiplo, especialista por inúmeros projetos de 
Clubes, de Distritos, e de Distritos Múltiplos junto nossa Fundação, tendo conseguido a todos, 
incontáveis projetos aprovados, sendo a nível de Leonismo Brasileiro, um CL sempre 
participativo e colaborador quando solicitado.
 O PDG MELLO, já recebeu reconhecimento de vários Presidentes Internacionais, tendo 
já recebido 5(cinco) Medalhas Presidenciais, e uma singularidade, foi o único CL brasileiro, 
que recebeu das mãos do nosso inesquecível PIP AUGUSTIN SOLIVA, a COMENDA PIP 
AUGUSTIN SOLIVA, como reconhecimento dos inúmeros serviços prestados a causa. 
 Assim, para não se tornar longa e cansável, já que o PDG MANOEL MESSIAS MELLO e sua 
CaL SANDRA, são por demais conhecidos e reconhecidos, como LEÕES DE JUBA GRANDE, que 
os PCC do DMLC – BRASIL, abaixo assinados, conclamam pelo APOIO dos Dirigentes e Ex-
Dirigentes, e especialmente aos Ex- Diretores Internacionais da Área III de LCI, que no 
FOLAC/2016 do Uruguai, deem total e irrestrito apoio a candidatura do PDG MANOEL MESSIAS 
MELLO, a Diretor Internacional - AL 2016/2018 na próxima Convenção Internacional de 
Fukuoka- Japão em Junho/2016, homologando sua candidatura em nome das Área III de LCI.

LEONISTICAMENTE
aa) IPCC ANTONIO LAZARO FORTI – PRESIDENTE DMLC 2014/2015
aa) PCC ANTONIO CARLOS BITTAR – PRESIDENTE DMLC 2013/2014
aa) PCC JANETE CONESSA – PRESIDENTE DMLC 2012/2013
aa) PCC FABIO OLIVEIRA FILHO – PRESIDENTE DMLC 2011/2012
aa) PCC JOSÉ LUIZ ALVES VILELA – PRESIDENTE DMLC 2010/2011
aa) PCC DARLY ANACLETO DE VASCONCELLOS – PRESIDENTE DMLC 2009/2010
aa) PCC FLAVIO HENRIQUE MENDES – PRESIDENTE DMLC 2008/2009
aa) PCC ANTONIO CARLOS TOZZI HENRIQUES – PRESIDENTE DMLC 2007/2008
aa) PCC ARMENIO SANTIAGO CARDOSO – PRESDENTE CNG 1998/1999
aa) PCC EDGARD ANTONIO PITON – PRESIDENTE CNG 1975/1976



XVII Convenção Distrital
Guarapari, 13 de Janeiro de 2016

Estimados Companheiros e Companheiras
 Nossa XVII Convenção Distrital será realizada nos dias 08, 
09 e 10 de abril próximo, na belíssima cidade de Santa Tereza-
ES. Cidade próxima a Vitória e de um clima maravilhoso, 
semelhante ao de Petrópolis e Nova Friburgo e com várias 
opções de passeios turísticos, o que nos leva a escolher uma 

semana de descanso, e companheirismo.
 Após nossa designação pelo DG Jovelino, para sermos o Presidente de Convenções e 
Eventos, realizamos duas reuniões com os Companheiros e Companheiras do LC Santa Tereza 
Colibri e acreditamos que teremos uma excelente Convenção e de menor custo para os 
Convencionais, entre todas que já realizamos no Distrito. Portanto, vamos nos organizar para 
participarmos do maior e mais importante evento Leonistico do Distrito.
 Informamos que na 3ª Reunião do Conselho Distrital a ser 
realizada em Itaperuna, estaremos apresentando a relação dos 
HOTEIS conveniados com os respectivos valores.
 Assim, esperamos contar com o apoio de todos os 
Presidentes de Clubes, trazendo uma grande caravana.
 Leonisticamente

 PCC Darly A.de Vasconcellos/CaL Odalva

Metas do Governador JOVELINO
  Fundação (LC, Núcleos, Léo , Castores) (+2)
 Reestruturação de Clubes (Prioritários, Status Quo). Meu Clube é Legal
 Reativação de Clubes(+3)
 Não perder Clubes
 Aumento de Associados: Saldo positivo de 01 associado por Clube. Reduzir a evasão 

(Companheirismo
 e Atividades)
 Promover Treinamento de Lideranças em nossos eventos Distritais e nas Regiões (GMT-

D/GLT-D)
 Priorizar as CRiANÇAS acima de tudo, promovendo-a na área da Saúde (Visão, Audição, 

Vacinação), Educação, Esporte, Segurança, Familia e necessidades básicas
 Priorizar o Meio Ambiente: Plantio de mudas nativas e frutíferas, hortas comunitárias, 

recuperação de nascentes, palestras educativas , etc
  Promover a participação dos Clubes nas Ações Globais de LCI
 Urgência em prestar ajuda de Emergência (Humanitária)
  Campanhas de Visão (SightFirst)
 Apoiar a difusão do programa Lions Quest



Campanha da Fraternidade Ecumênica 2016
 Com foco no saneamento e na saúde, 
CNBB lança campanha da fraternidade 2016.
 Neste ano, mais uma vez o movimento será 
ecumêmico e o tema será a casa do brasileiro
 " O  a c e s s o  à  á g u a  p o t á v e l  e  a o 
esgotamento sanitário é condição necessária 
para a superação da injustiça social e para a 
erradicação da pobreza e da fome, para a 
superação dos altos índices de mortalidade 

infantil e de doenças evitáveis e para a sustentabilidade ambiental”. 
 Com essa mensagem, o papa Francisco convida as pessoas a se mobilizarem, a partir 
de suas comunidades, para promoção da Justiça e do direito ao saneamento básico, na 
Campanha da Fraternidade Ecumênica 2016.

Aniversariantes

JANEIRO

03 – Delna (Dm CL Edeomir)
09 – CL José Angelo
13 – Alberto (F. CL Jocimar Tamanini)
14 – CL Laudelino e Dm Maria da Penha 
(casamento)
18 – Cal Margarida e Sávio (Casamento)
23 – CaL Anadir (Dm CL Joventino)
23 – Virginia (Dm CL Luiz Zanchetta)
23 – Bethânia (F. CL Armênio)
24 – Rhanuza (F. CL Cézar)
28 – Ivanildo Junior (F. CL Ivanildo)
31 – CL Tamanini
31 – CL Gustavo e Dm Liziane (casamento)

FEVEREIRO

02 – Haidee (Dm CL Rubens Tavares)
02 – CL Fabiano
02 – CL Anderson
03 – CL Waldenildo Leite
03 – Isadora (F. CL JocimarTamanini)
03 – Maykel (F. CL Roner)
07 – Fabiola (F. CL Marco Fontana)
09 – Adriano (F. CL Laudelino)
11 – Altair e Maria Lucinete (casamento)
11 – CL Henrique
12 – Débora – (F. CL Kleser)
15 – Vanessa (Dm CL Emerson)
16 – Alessandra (Dm CL Acácio)
21 – Samantha (F. CaL Márcia)
23 – Emanuelle (F. CL Gerson Schmidt



Amigos do Lions








