
 

 

 

 

 
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE GOVERNADORES DO DISTRITO MÚLTIPLO LD 
– ANO LEONÍSTICO 2016/2017, REALIZADA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE AGOSTO DE 2016, EM 

LONDRINA/PARANÁ. 
 

SEGUNDA SESSÃO PLENÁRIA 
 

Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, tendo como local as dependências do 
Boulevard Residence Hotel, situado na Av. Higienópolis, 199, na Cidade de Londrina, Estado do 
Paraná, às quatorze horas teve início a Segunda Plenária da 1ª Reunião do Conselho de 
Governadores do Distrito Múltiplo LD do Ano Leonístico 2016/2017. O PCC Helso Weber de 
Oliveira compôs a Mesa Diretora que ficou assim constituída: CC Ari Galera, Presidente do CG 
DM-LD AL 2016/17, PCC Nilton Tadanori Kinoshita Palestrante da 1ª RCG, PID Edisson Karnopp 
Diretor Internacional AL 2010/2012 e Líder GMT CA3, PID Rosane Teresinha Janhke Diretora 
Internacional AL 2008/2010, IPCC Edward Lago de Macedo Líder GLT de Área Grupo "C" Brasil, 
PCC Jorge Carlos Lehmann Governador do Distrito LD-6, Distrito anfitrião, IPCC João Péricles 
Goulart, Ex-Presidente Imediato e Presidente do Comitê de Honra; 1VCC Luiz Roberto Gobbi, 
2VCC Liza Cristina Ganem Novaes, PDG Renate Hass Secretária CG AL 2016/2017, CaL Joice Maria 
Ikert Tesoureira CG AL 2016/2017 e os Governadores do DM-LD AL 2016/2017:  Governador do 
Distrito LD-1 DG Marco Túlio Vargas, Governador do Distrito LD-2 DG Evaldo Gomes Rodrigues, 
Governadora do Distrito LD-3 DG Marilene Tomkoski de Oliveira, Governador do Distrito LD-4 
DG Sérgio Luiz Dal Piva, Governadora do Distrito LD-5 DG Luciana Maria de Abreu Bernardino, 
Governadora do Distrito LD-7 DG Maria de Lourdes Schardong Gobbi,  Governadora do Distrito 
LD- 8 DG Irma Gross Casagrande, Governador do Distrito LD-9 DG Luiz Ângelo Cirimbelli. 
Composta a Mesa Diretora o Presidente do CG DM-LD CC Ari Galera procedeu a Abertura da 
Segunda Plenária da 1ª Reunião do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD do Ano 
Leonístico 2016/2017. Na sequência, solicitou para Secretária PDG Renate Hass para verificação 
do quórum que informou presença de 100% dos membros do CG do DMLD. Após o Presidente 
CC Ari Galera informou que toda programação da Segunda Plenária será conduzida pela Equipe 
GMT e GLT composta pelos seguintes dirigentes: GLT: PID Nelson Vidal La Torre, Líder GLT CA3, 
IPCC Edward Lago de Macedo, Líder GLT de Área Grupo "C" Brasil; GMT: PID Edisson Karnopp, 
Líder GMT CA3; GMT: PDG Ricardo Shoiti Komatsu, Líder GMT de Área Grupo "C" Brasil. Desejou 
sucesso e ótima apresentação  para ambos as equipes, temos certeza que muitas  informações 
relevantes  serão apresentadas uma vez que o PRESIDENTE INTERNACIONAL está concentrando 
todos seus esforços e apostando na equipe GMT/GLT  e  Centenário  para que tenhamos um ano 
cheio de realizações. Após convidou o PID Edisson Karnopp para proceder a abertura dos 
trabalhos. PID Edisson Karnopp saudou a todos, parabenizou o CC Ari Galera pela abertura, falou 
da alegria e oportunidade de dar a volta ao mundo e assistir maravilhas como a palestra do PCC 
Nilton Tadanori Kinoshita. Mencionou duas frases: “Leonismo é uma escola de portas abertas 
permanente a nossa felicidade” e “que estamos no Lions para sermos felizes e queremos fazer 
felizes os outros”, concluiu que para fazermos os outros felizes primeiro precisamos estar de 
bem com nós mesmos. Saudou a equipe GLT e GMT que está completa neste evento. Agradeceu 
o Distrito Múltiplo LD por ser fundador da Equipe GMT Internacional, convidado pelo Ex 
Presidente Albert F. Brandel, AL 2008/2009, cinquenta dois leões no mundo formaram a 
primeira equipe GMT e pelo nono ano consecutivo faz parte da equipe, também faz parte desta 
equipe nos nove anos o PDG Ricardo Shoiti Komatsu. No AL 2010/2011 foi formado a equipe 
GLT o PID Nelson Vidal La Torre e IPCC Edward Lago de Macedo são fundadores desta equipe. O 
que  fizemos?  Existem  muitos  programas  na  Associação,  falaremos  sobre  GMT  e  GLT.  Que 



 

 

 
 
 
 
programa é este?  Quem conduz este programa?  A condução é do Presidente Internacional, a 
última reunião foi realizada 19 de maio 2016 em Chicago, quando ele não está presente o 
responsável é o 1º Vice Presidente e o 2º Vice Presidente conduz a equipe GLT. Estes programas 
são os meninos dos olhos da Associação, razões obvias que serão apresentas nas apresentações. 
Nossas apresentações não interferem em nenhum outro programa, como: Centenário ou LCIF, 
mas sim uma obrigação exigida pelo Presidente Internacional. Todos os eventos falamos sobre 
estes assuntos quando não tem um Assessor especifico nesta área. Como comentamos falamos 
sobre todos os programas da nossa Associação. Neste evento falaremos sobre assuntos 
específicos que interessam ao DM-LD. Agradecemos e pedimos desculpa ao CC Ari Galera e todo 
Colegiado pelo transtorno que ocasionamos pela alteração da data desta reunião. Cada lugar 
reage diferente quando tem uma alteração. Informo que sou Presidente do meu Clube e 
juntamente com outro clube de Santa Cruz estamos organizando a visita do Governador Evaldo 
Gomes Rodrigues a dois meses e ainda não conseguimos finalizar o evento. Outro exemplo que 
trago fomos convidado juntamente com o PID Nelson Vidal La Torre para fazer um evento junto 
com seis países, mas a data que reservaram tínhamos outro compromisso. Em quarenta oito 
horas eles conseguiram agendar uma nova data em outro local e todas as alterações para este 
evento já estavam definidas, toda esta agilidade para podermos estar presente neste evento. 
Agradecer a presença do PID Nelson Vidal La Torre que saiu de sua residência na quarta-feira à 
noite e chegou em Londrina a quinta-feira à noite após as vinte horas. A quinze dias viajei para 
Colômbia e entre ida e volta cinquenta seis horas de viagem. Nos próximos eventos serão em 
Equador e Costa Rica, todos iguais a este sempre no final de semana. Encerrando a introdução 
concluo que somos aqui mais do que uma equipe, temos a missão especifica de trazer a 
mensagem do Presidente Internacional. Neste momento apresento para vocês um dos assuntos 
que iremos trabalhar, assunto fruto de uma pesquisa realizada a um ano mundialmente. O que 
deveria fazer com os aspectos que se achava que não estava bom. A resposta foi: Comunicação, 
Colaboração e Responsabilidade. A nossa comunicação não está chegado a nível de clube. O 
Presidente Internacional envia uma mensagem especifica para os Presidentes de Clubes. Se 
perguntarem para os presidentes o que acharam da última mensagem enviada para sua jaula, 
quantos presidentes vocês acreditam que vão responder a pergunta? Concluímos que os meios 
de comunicação não são eficientes, o emissor parece ser eficiente mas o receptor não fica 
sabendo. Na sequência entregou alguns banners do Centenário, convidou CC Ari Galera, os 
Governadores, PCC Helso Weber de Oliveira Coordenador do Centenário DM-LD, PID Nelson 
Vidal La Torre, IPCC Edward Lago de Macedo, PDG Ricardo Shoiti Komatsu.  Encerrando falou 
“não a nada neste ano e na vida do Lions Internacional mais importante do que o Centenário. 
Parabéns a todos que tiverem oportunidade de estar neste período maravilhoso. Só existira uma 
única vez na existência dos tempos”. Na sequência convidou o PID Nelson Vidal La Torre, Líder 
GLT CA3 – Global Leadership Team - La reafirmación del gran valor que tiene el Liderato para 
nuestra Asociación, fue lo que motivó la creación y puesta en marcha del GLT – el Equipo Global 
de Liderato. Este es el primer equipo mundial de Líderes Leones probados, cuyo enfoque es crear 
líderes que los reemplacen – y desarrollar más líderes. El GLT promociona la Excelencia en el 
Liderato de los Leones. Principais Objetivos a Equipe GLT: a) Identificar potenciais líderes e  
desenvolver suas habilidades; b) Personalizar o treinamento - Personalizar la capacitación para 
que atienda las necesidades específicas del Leonismo en cada área; c) Melhorar nossas 
oportunidades e formação para os Leões – Mejorar y expandir nuestras oportunidades de 
capacitación para los Leones; d)  MELHORAR A QUALIDADE DA LIDERANÇA - Y el resultado final 
al alcanzar estos objetivos será: Mejorar la Calidad del Liderato. e) SERVIÇO  Lo que permitirá 
que LCI continúe siendo líder mundial del Servicio comunitario y del Servicio humanitario. Leões, 
Liderança e Excelência:  LCI facilita a los Leones una variedad de capacitación y recursos para el 



 

 

 
 
 
 
desarrollo de líderes. El GLT usa estos recursos para promover la Excelencia en el Liderato 
Leonístico. Durante el día de hoy revisaremos algunos de los programas y recursos clave, 
disponibles para los Leones de alrededor de mundo. Recursos de Liderança – Estrutura 
GMT/GLT - CA 3: PI Bob Corlew, FVP Naresh Aggarwal, SVP Gudrun Yngvadottir, TVP Yun Yul 
Choi. GMT IC PID A. P. Singh. GLT PID Cliff Heywood. F&W IC PID Sangeeta Jatia. Comités JDI: 
Servicio Clubes & Distritos, Liderazgo, Desenvolvimento do Membership. Líder GMT AE3 PID 
Edisson Karnopp. Líder GMT Area PDG Ricardo Komatsu. Coordenadores GMT DM. Equipe GMT 
Distrito. Coordenadores GMT Distritos e Especialistas GMT. Líder GLT AE3 PID Nelson Vidal. Líder 
GLT de Área IPCC Edward Lago. Coordenadores GLT DM. Equipe GLT Distrito. Coordenadores 
GLT Distritos e Especialistas GLT.  GLT del AE Nº 3 América Latina e Caribe - Líder GLT CA3 - PID 
Nelson Vidal. Líder GLT de Área Estatutaria 3: Presenta a los Líderes GLT de Área - Estos son los 
Leones, designados por el Presidente Internacional y Vice Presidentes Internacionales, quienes 
proporcionan orientación, apoyo, información y motivación a los Equipos GLT de Distrito 
Múltiple y Distrito a lo largo de su período: Líder GLT de Area A  PDG Geoffrey Davis:  DM-B y D; 
Líder GLT de Area B  PID Libardo Bastidas:  DM-E, F, G y H; Líder GLT de Area C  IPCC Edward Lago 
de Macedo:  DM-LA, LB, LC y LD; Líder GLT de Area D  PCC José Luis Solari:  DM-J, M, O, S y T; 
Líder GLT de Area D  PID Eugenio Román: DM-R, 51, Distrito 63 y Belice. Elevada 
interdependência – 100 – GMT – GLT – Equipos GD - Leões comprometidos. Metas e Plano de 
Acção – O qué? Convide 5 novos parceiros. Quem? Todos os Lions. Recursos? Folhetos e cartazes 
para distribuir. Quando? 15 de abril de 2017. Resultados? Quando 5 pessoas ter apresentado o 
pedido. – O qué? Eles treinam dirigentes do novo clube antes de assumir o cargo. Quem? Líderes 
atuais. Recursos? Manual de Dirigente de Clube. Quando? 01 de julho de 2016. Resultados? 
Novos líderes treinados. Agosto 2016: Definir Metas do GED - Se está melhorando a ferramenta 
on-line e o processo de confirmação. Colaboração - GMT – GLT – CENTENÁRIO - EQUIPES GD: 
Programas de Desenvolvimento - Programas de Liderança: a) Institutos de Liderança para Leões 
Emergentes; b) Institutos Avançados de Liderança Leonística; c) Institutos de Preparação de 
Instrutores; d) Institutos Regionais de Liderança Leonística. Institutos de Liderança Emergente 
e Avançado? Onde e quando? a) ELLI - Asunción, Paraguay  29-31 - outubro 2016 - (Brazil:  8/25) 
- Prazo: 15 Agosto b) ALLI – Panamá, Panamá - 22-24 Abril 2017.  a) El Instituto de Liderato para 
Leones Experimentados ofrece la oportunidad de compartir una sesión interactiva de cuatro días 
de duración para lograr el desarrollo personal y las habilidades de liderato. b) El ILLE mejora las 
habilidades de los líderes Leones y los prepara para asumir cargos de liderato en su Zona, Región 
y Distrito. c) El ILLE enseña diferentes habilidades de liderato y conceptos de gerencia que en 
conjunto promueven un liderato eficaz para nuestra asociación. d) El currículo del ILLE tiene un 
formato interactivo, con tiempo suficiente para compartir los éxitos y compartir las ideas y 
maneras para superar los desafíos comunes. e) Los candidatos a participar en un Instituto de 
Liderato para Leones Experimentados incluyen los Leones que hayan completado 
satisfactoriamente una gestión como Presidente de Club, pero no hayan alcanzado aún el cargo 
de Primer Vicegobernador de Distrito. Los Leones que están sirviendo en la actualidad como 
Presidentes de Club se consideran si hubiera cupo disponible. Todos los participantes deben 
comprometerse a asistir todos los días del Instituto, incluyendo las actividades en grupo a la 
hora de las comidas, y comprender que el tiempo libre es muy limitado. f) Debido a la gran 
cantidad de solicitudes que se recibe, no todos los solicitantes podrán ser aprobados para el 
Instituto. A fin de tener representados tantos Distritos como sea posible, se seleccionará un 
candidato por Distrito. Si hubiera cupo disponible se podría aprobar más de un candidato por 
Distrito. Una vez que transcurra el plazo para remitir las solicitudes, se notificará a todos los 
candidatos si han sido o no han sido seleccionados. g) Las fechas específicas pueden encontrarse 
en el Centro de Recursos de Liderato/Desarrollo de Programas del sitio Web de LCI. h) El Instituto 



 

 

 
 
 
 
Leonístico de Liderato para Leones Experimentados del Área Estatutaria III – se realizó del 20-23 
Octubre 2011 en Brasilia, Brasil.  i) La Asociación Internacional del Clubes de Leones cubre los 
gastos de comida y alojamiento durante las fechas del Instituto. Los participantes pagan sus 
pasajes de ida y vuelta al Instituto y demás gastos relacionados con el viaje. Institutos Regionais 
de Liderança Leonística - CA 3  2016 – 2017: MD/SD – LA – LC e LD – Local: Brasil – Data: março 
2017 – Previsão Regionais LA – 07, LC -01 e LD – 10. Coordenação: LA - José Carlos Martins de 
Oliveira, LC - Nelson Mazarin e LD PCC Douglas de Mendonça Thompson. Programa de 
Financiamento para o  Desenvolvimento da Liderança de DM e Distrito. 2016-2017: Orçamento 
operacional para coordenadores de GLT DM e Distrito. Direcções: Em breve. Los programas de 
liderato que se ofrecen son: a) Instituto de Desarrollo de Docentes; b) Instituto de Liderato para 
Leones Experimentados; c) Instituto Regional de Liderato Leonístico; d) Subvención para DM; e) 
Equipo Global de Liderato - Programa de Financiación para Distritos. Recursos de Liderança LCI: 
a) Centro de Recursos de Liderança; b) Curso de Leão Orientador Certificado; c) Processo de 
Excelência de Clube; d) Programa de Mentor do Lions; e) Programa de Orientação de Leões. 
Curso de Leão Orientador Certificado: a)  Orientar o novo clube em primeiros 2 anos; b) Orientar 
e treinar líderes novo clube; c) Suportar o aumento dos membros novo clube. Los primeros dos 
años son decisivos para un club nuevo. Se alienta a los gobernadores de distrito a designar dos 
orientadores, de preferencia Leones Orientadores Certificados para que se encarguen de: a) 
Guiar al club en sus actividades durante los 2 primeros años; b)  Orientar y entrenar a los 
dirigentes del club nuevo; c)  Motivar y brindar apoyo para el aumento de socios del club nuevo. 
Se alienta a los Leones Orientadores a tomar el curso León Orientador Certificado para que 
aprendan a apoyar a clubes nuevos. El curso lo facilita un instructor o pueden completarlo por 
cuenta propia al descargar el Manual de León Orientador Certificado en línea. Processo de 
Excelência de Clube: a) Examinar as necessidades da comunidade; b) Analisar a experiência de 
seus parceiros; c) Estabelecer metas e criar planos de ação; d)  Usando recursos. El PCE es un 
programa dedicado a mejorar los clubes  Un facilitador capacitado de GLT orientará inicialmente 
a los clubes que decidan participar en el PCE.  Cada club participante examinará las necesidades 
de su comunidad, analizará la experiencia de sus socios, utilizará recursos y elaborará planes de 
acción. La clave del éxito de este programa es la participación temprana de los socios para que 
sientan que el club LES PERTENECE, y determinen que necesitan hacer y cómo lo harán. 
Programa de Mentor do Lions: a) Aprender com a experiência de  outro Leão; b) Incentivar o 
coaching ativo; c) Tutorial Básico; d) Tutorial Avançado. El propósito del Programa Leonístico de 
Mentores es ayudar a cada socio de club de Leones del mundo a alcanzar la meta de servir mejor 
a su comunidad. Se logrará a través de un programa de desarrollo personal para ayudar a los 
socios a ver el potencial que ofrecen con sus habilidades y conocimientos. El Programa 
Leonístico de Mentores es de dos niveles: Básico y Avanzado. El nivel básico del programa se 
dedica a desarrollar el entendimiento del Leonismo, nuestra visión de servicio humanitario, las 
tradiciones, la estructura de la organización y las responsabilidades que tienen los socios de 
clubes de Leones. El nivel avanzado permite poner en práctica los papeles de líderes con enfoque 
en los resultados y el desarrollo de los demás. La confianza en sí mismos y las habilidades 
adquiridas de León a León los preparan para asumir cargos de líderes en los clubes de Leones y 
a través de la Asociación. Orientação para parceiros: a) Responsabilidades dos parceiros. b) 
História, missão e estrutura da LCI; c) Código de Ética e fins; d) Atividades e alcance; e)  Nossa 
Centennial. La importancia de una orientación adecuada y exhaustiva para los nuevos socios 
debe tenerse siempre presente. Imagínense lo que sería pertenecer a una organización que no 
tiene una idea clara de las responsabilidades de sus socios, sus programas, su historia o 
tradiciones. Sentirían que pertenecen a tal organización?  Estarían  motivados y comprometidos 
 



 

 

 
 
 
 
a ayudar a tal organización a alcanzar sus metas?. ¡Por supuesto que no! La información que se 
da durante la orientación facilita: el fundamento de la afiliación, entendimiento sobre el club 
y cómo funciona, qué se espera de los socios y además les da una clara visión de lo qué es la 
asociación. Cuando los nuevos socios están debidamente informados, es más probable que se 
sientan cómodos en el club y participen activamente y de inmediato en las actividades del club. 
En la lámina pueden ver algunos de los tópicos que se incluyen en la capacitación en línea y en 
el material de LCI sobre la orientación de socios. Seminário de Governadores de Distrito Eleitos: 
É constituída por 4 componentes: 1. Individual (Tarefas on line); 2. Grupo - GLT: Novo Programa; 
3. Distrito Múltiplo (O conteúdo é atualizado); 4.Internacional (SGEs em Chicago). Participou 
2016: – Coordenadores GMT e GLT do Distrito Multiplo. 2.Grupo (Treinamento  GLT x Area). 
Coordenadores do Centenário DM também eram treinados. Finalmente, la meta es aumentar la 
eficacia de cada segundo VGD para que a su vez aumente la eficacia del equipo del que es parte. 
Para alcanzar este objetivo, este nuevo programa de capacitación: - Identifica los 
papeles/responsabilidades específicos del segundo VGD; - Prepara al segundo VGD para su papel 
futuro en el equipo de GD; - Enseña las habilidades que cada VGD necesita para participar y 
aportar como miembro del equipo. El Programa de Capacitación de Segundo Vicegobernador 
utiliza métodos "mixtos". El concepto, "mixto" se refiere a la capacitación que combina dos o 
más métodos de enseñanza. Las dos fases del programa son "mezcladas" eficazmente para 
atender las necesidades de capacitación y desarrollo de los segundos vicegobernadores: Fase 1: 
La Capacitación en Línea para el Segundo Vicegobernador consiste de un módulo de aprendizaje 
por cuenta propia en el sitio Web de LCI. Fase 2: El Taller de Capacitación para el Segundo 
Vicegobernador es un curso interactivo con un instructor. Cuando piense en estas dos fases, 
considere la Fase 1 como el conocimiento básico que todo segundo vicegobernador debe tener, 
y la Fase 2 como el medio para mejorar el conocimiento y habilidades del segundo 
vicegobernador para que sea más eficaz. El curso en línea provee una visión general de las 
responsabilidades del equipo del gobernador de distrito con enfoque especial en los papeles y 
responsabilidades del segundo VGD. El curso de capacitación también estudia el papel del 
segundo VGD en la administración del distrito y como parte del GMT y del GLT. Finalmente, el 
curso provee instrucciones para acceder otros recursos disponibles para que el segundo VGD 
mejore más aún sus habilidades y se desempeñe eficazmente en las responsabilidades 
específicas de su cargo. Ejemplo: Como el enlace clave del GLT-D, es importante que el segundo 
VGD conozca los muchos recursos del Centro de Recursos de Liderato (CRL). El curso provee 
enlaces de acceso al CRL para que pueda explorar todos los recursos y herramientas disponibles. 
La Capacitación en Línea para el Segundo VGD se accede del sitio Web de LCI bajo la sección 
Materiales/Recursos del Cetro de Recursos de Liderato. El currículo de la Fase 2 del programa 
cubre las responsabilidades del cargo de segundo VGD para preparar al 2nd VGD en su papel 
como miembro del equipo del GD, del GMT y del GLT y enseñarle las habilidades que requiere 
para desempeñar eficazmente su cargo. Las 8 sesiones del currículo del taller se separan en 2 
categorías: sesiones requeridas y sesiones electivas. Las sesiones requeridas son las que se 
consideran más importantes para la capacitación y desarrollo de los segundos vicegobernadores 
de distrito. Las sesiones requeridas son: Visión general del programa: Introducción al taller 
incluyendo la evaluación de lo que aprendieron los participantes durante la Fase 1 del programa. 
Éxito a través del Trabajo en Equipo: Estudia las características de los equipos exitosos y los 
desafíos que confrontan los equipos. Trabajando con el GMT: Describe el propósito y la 
estructura del GMT y enfoca el GMT a nivel de distrito. Trabajando con el GLT: Describe el 
propósito y la estructura del GLT y enfoca el GLT a nivel de distrito y estudia los recursos y 
herramientas GLT. Se alienta a los instructores a seleccionar las sesiones electivas que deseen o 
cualquier  otro  curso que  atienda un área específica de capacitación- Las sesiones electivas del 



 

 

 
 
 
 
currículo son: Trabajando con su Coordinador LCIF de Distrito: Estudia los 
papeles/responsabilidades del coordinador LCIF-D y las maneras en que el segundo VGD puede 
apoyarlo. Tecnología y el 2nd VGD: Estudia el papel que juega el 2nd VGD en la promoción del uso 
de la tecnología y los recursos en la Web entre los socios/clubes y los recursos que todo 2nd 
Vicegobernador debe conocer. Manejo de Reuniones: Estudia la importancia de las reuniones 
eficaces y las fases del manejo de reuniones. Habilidades de Comunicación: Estudia las 
habilidades para la comunicación eficaz y atiende la importancia de la comunicación entre los 
varios niveles del distrito. Este formato de sesiones electivas provee la flexibilidad para atender 
las necesidades de capacitación regional. A esta nueva capacitación para 2nd VGD también se 
accede en línea en el Centro de Recursos de Liderato. Webinar (SP/PO) Milhares de 
Participantes: Los webinar son entrenamientos virtuales, que en general duran una hora y que 
se realizan en línea con participantes e instructores.  Los participantes usan el internet para 
conectarse con los instructores.  Para inscribirse y registrarse, se remite a los participantes a una 
dirección electrónica.  Haga clic aquí para ver una guía de cómo inscribirse y registrarse. La 
mayor parte de los webinar tienen uno o dos instructores y un moderador.  Los estudiantes ven 
en su computadora una presentación PowerPoint y preguntas de sondeo. Escuchan a los 
instructores con los altavoces de la computadora o auriculares. Los participantes pueden usar el 
teléfono para audio o para hablar, o auriculares con micrófono para interactuar en las 
discusiones y contestar las preguntas de los instructores, en forma parecida a la capacitación en 
el salón de clases. GLT – OPORTUNIDADES EM El AE 3: a) - Existência de líderes com 
conhecimento e experiência; b) - Graduados de Institutos de Liderança e Desenvolvimento de 
Professores; c) - Reuniões do Conselho-DM, Distrito, e Fóruns Internacionais; d) - Motivação por 
Centennial.  Líder GLT de Área Estatutaria 3: (Información específica del estado del Liderazgo 
en el Area Estatutaria 3). a) - El Balance: Existen líderes muy positivos y comprometidos para 
trabajar con el GLT. b) - Tenemos Líderes GLT de Area con conocimientos y experiencia. c) - 
Coordinadores GLT-DM y GLT-D motivados y con deseos de entender mejor su rol para hacer 
bien su trabajo de  desarrollo de liderazgo. d) - Algunos conflictos existentes en algunos DM 
necesitan ser trabajados  pues están en fase de superación y lograr consensos. Se tiverem 
dúvidas, podem entrar em contato com a Divisão de Desenvolvimento de Liderança 
(glt@lionsclubs.org). “O trabalho em equipe é o combustível que permite às pessoas comuns 
alcançarem resultados incomuns”. - Andrew Carnegie - Industrial e Filantropo. Muito Obrigado. 
Dando continuidade fez uso da palavra IPCC Edward Lago de Macedo, Líder GLT de Área Grupo 
"C" Brasil; GMT: Desenvolvimento de Liderança no Distrito - O DESENVOLVIMENTO DE 
LIDERANÇA é uma forma de nos mantermos relevantes e dinâmicos ao entrarmos  em nosso 
próximo século de serviços. IP Chanceler Bob Corlew. Liderança é: a) a habilidade de inspirar, 
empoderar e incutir paixão nos outros; b) a habilidade de orientar e direcionar os outros; c) a 
capacidade de motivar os outros por uma meta comum e alcançar os resultados desejados. 
Governador: É o grande Líder do Distrito.  Responsabilidade do DG: “Supervisionar a Equipe de 
Liderança Global no âmbito do Distrito, administrando e promovendo o desenvolvimento das 
qualidades de liderança em âmbito de Clube e Distrito.” O líder tem a responsabilidade de: a) 
Desenvolver uma visão condizente com a realidade da organização; b) Criar estratégias para 
implementar essa visão. c) Comunicar essa visão no sentido de conquistar adeptos a ela. d) 
Delegar poder às pessoas que estão ao seu redor. e) Confiar nas pessoas para que possam criar 
e implementar essa visão. Desenvolvimento de liderança: a) Levantamento das necessidades; 
b) Oferta: Treinamentos / Palestras / Seminários; c) Incentivar participação nos Institutos - DM 
e LCI; d) Incentivar / promover Cursos On-line. Recursos – Ferramentas: Equipe de Liderança 
Global – GLT Alcance da Meta - Relatório Trimestral: a) O que foi realizado; b) Ações tomadas 
estão  produzindo  resultados;   c)  Necessidades  identificadas  -  novas  Metas;  d)  Utilizado  os 
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recursos apropriados; e) Sucessos a comemorar. SUCESSO. Muito Obrigado. Dando 
continuidade fez uso da palavra PID Edisson Karnopp, Líder GMT CA3. Constitutional Area 3 - 
South America, Central America, Mexico and Caribbean Islands. CA3 ou AE-3 América Latina e 
Caribe. DISTRITO MÚLTIPLO LD – OBRIGADO CC ARI GALERA/SANDRA, DG’S E EQUIPES 2016-
2017! “ESCALANDO NOVAS MONTANHAS” NÓS SERVIMOS. Juntos e Felizes Nós Servimos Mais 
e Melhor. Estrutura GMT / GLT: International President; First Vice President; Second Vice 
President; GMT International Coordinator;  GLT International Coordinator; Family & Women 
Coordinator; Joint Operations Committee: District & Club Service, Leadership, Membership 
Development; GMT Constitutional Area Leaders, GMT Area Leaders, GMT – Multiple District 
(includes CC), GMT – District (includes DG Team & RC/ZC; GLT Constitutional Area Leaders, GLT 
Area Leaders, GLT – Multiple District (includes CC), GLT – District (includes DG Team & RC/ZC). 
GMT - Global Membership Team, GLT - Global Leadership Team. A Cultura do Crescimento: - 
365 dias; - 52 semanas; - 12 meses; - METAS: QUATRO TRIMESTRES; - 12 meses; - 52 semanas; 
- 365 dias. DESAFIOS: Evasão X Fidelização; Serviços X  Satisfação. Nós Servimos! Clubes & 
Serviços: “Os Clubes são nosso sangue vital e são a chave para  a  saúde  e  para  a  longevidade  
de  nossa Associação”.  Bob Corlew  “Escalar novas Montanhas” - 2016-2017. O Êxito do Clube: 
"Um plano eficaz pode atrair novos associados para o clube, permitindo a expansão dos serviços. 
Isso ajudará assegurar que seus projetos de serviço satisfaçam as necessidades da comunidade 
e os interesses dos leões. Seu plano pode ajudar a identificar e desenvolver futuros líderes do 
clube e manter os associados motivados, comprometidos e felizes". NOSSOS CLUBES, NOSSOS 
SERVIÇOS: Atualizações / Sustentabilidade. REVITALIZAÇÃO e REVIGORAMENTO! - Novos 
Clubes – Propósito; - Clubes Tradicionais – atuais; - Clubes de Interesse Especial; - Núcleos/Filiais 
de Clubes; - LEO Clubes; - Lions e as Gerações. O Lions e as Gerações: LCI Forward. PRESENTE E 
FUTURO. “O Lions depende das novas gerações, como o mundo depende da água; não temos 
como sobreviver sem elas”. “Água Limpa = Saúde e Vida!”.  “Jovens: ou os inserimos ou os 
perdemos!” O LEONISMO NOS ABRE PORTAS PARA A FELICIDADE! Desafio de Serviços do 
Centenário - Julho 2014 – Dezembro 2017: - Jovens 25 milhões; - Visão 25 milhões; Fome 25 
milhões; Meio Ambiente 25 milhões. COMUNICAÇÃO, COLABORAÇÃO E RESPONSABILIDADE: - 
Página WEB de LCI = Biblioteca...; - Todos os níveis - IP/LCI...os Clubes; - - MyLCI - Atividades e 
Serviços - 100º; - Meu Clube ao Meu Modo - Protocolo X Programa. www.lionsclubs.org. CLUBES 
PRIORITÁRIOS! - 01 - Menos de 20 sócios; - 02 - Baixa frequência às reuniões; - 03 - Baixo índice 
de atividades; - 04 - Diretoria que não se renova; - 05 - Presidente repetindo mandatos. SÓCIOS 
– PATRIMÔNIO Nº 1: - 01 – Recrutamento; - 02 – Seleção; - 03 – Orientação; - 04 - Posse Solene; 
- 05 – Indução; - 06 – Treinamento; - 07 – Oportunidades; - 08 – Acompanhamento; - 09 – 
Resultados; - 10 – Reconhecimento. Ao longo da História... Problemas e Dificuldades X Desafios 
e Oportunidades 1917... A felicidade não depende do que nos falta, mas do bom uso do que 
temos. Imagine se cada um dos 1 400 000 leões convidasse um novo asociado a afiliar-se ao seu 
clube… 211 países, 46.750 clubes. More women in Lions (Mais mulheres no Lions). ESCALAR 
NOVAS MONTANHAS: Bob Corlew Presidente Internacional, Naresh Aggarwal Primeiro Vice 
Presidente, Gudrun Yngvadottir Segunda Vice Presidente, Yun Yul Choi Terceiro Vice Presidente. 
Parabéns aos nossos novos líderes. Projetos do Legado do Centenário. GMT 2.0 Plano 
Estratégico - dois anos: - LCI - Funcionários Designados; - Coordenadores GMT/GLT de DM; - 
Desafio de Crescimento - Distrito e DM: 2% acima da média de 5 anos; - META Centenário - até 
2017-2018: 1.425.000 sócios. EQUIPE DISTRITAL – ELEIÇÕES: Em vigor a partir de 1º de julho de 
2016: - Governador Distrital; - Ex-Governador Imediato; - Primeiro Vice-Governador; - Segundo 
Vice-Governador. Estatuto e Regulamentos de Distrito. Artigo III, Seção 1 - “Comitê de 
Nomeação”. Ver em: Centro de Recursos de Distrito, Divisão de Assuntos Jurídicos. DESAFIO! 
INOVAÇÃO!   ATITUDE!    Novos Caminhos!  LEGADO! “Não  ande  apenas  por  caminhos  antes 
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trilhados, pois eles te conduzirão somente até onde outros já chegaram”. A. Graham Bell. 
Apresentou uma planilha com informações do DISTRITO H-1 - AL 30 JUNIO  2016 – O Distrito 
encerrou o AL com 453 novos associados. RESULTADOS - METAS ESPECIAIS – a) - DGs e Pres: 
Preparar os Sucessores; b) - Clubes: Mínimo 20 Sócios; c) - Distritos: 35 Clubes/1250 Sócios; d) - 
DGs/Pres - Meta: Mínimo MAIS UM; e) - Abril (convenção): Posse Conjunta. Os Karnopp’s - no 
Centenário - COMEMORAÇÕES EM 2017! a) - Os três netos, juntos = 50 anos!; b) Os dois filhos 
maiores = 100 anos!; c) Os “tios” Rosenete/Edisson = 150 anos! CONVENÇÕES LCI: a) - 30/06 a 
04/07/2017 – CHICAGO/ILL/USA - Bob Corlew; b) - 29/06 a 03/07/2018 – LAS VEGAS/USA – 
Naresh; c) - 05 a 09/07/2019 – MILAN/ITÁLIA – Gudrun; d) - 26 a 30/06/2020 – 
SINGAPURA/SINGAPURA – Choi. FELICIDADE - “Os únicos que serão verdadeiramente felizes são 
aqueles que buscam e que encontram como servir”.  Albert Sweitzer. OBRIGADO!  “Muitos 
gostam da sombra, mas poucos plantam árvores”. Dando continuidade fez uso da palavra o PDG 
Ricardo Shoiti Komatsu, Líder GMT de Área Grupo "C" Brasil. Agradeceu o convite. VOCÊ, LÍDER 
NO ANO DO CENTENÁRIO. Você Leão do Centenário. Parabéns pelo Centenário. Parabéns 
LÍDERES DO CENTENÁRIO! Ninguém antes havia ocupado a posição de LÍDER do Centenário! 
Você e os seus colegas do mundo inteiro possuem uma responsabilidade especial que não será 
oferecida a qualquer outro grupo de líderes durante 100 anos. É uma honra estar perante vocês 
hoje para ajudar a facilitar esta aprendizagem. Estou ansioso para compartilhar nossos planos e 
sonhos para uma celebração inesquecível do centenário, que estará destacando as nossas 
realizações passadas, mostrando o brilhantismo de nosso impacto atual e nos preparando para 
um futuro grandioso. Você Líder do Centenário é reconhecido devido ao seu compromisso com 
a missão da nossa associação, bem como pela sua capacidade demonstrada de orientar os Leões 
na obtenção de resultados. Você tem uma grande responsabilidade e muitas tarefas a cumprir 
nesse cargo. Cada um de vocês demonstra habilidades inigualáveis e experiências relevantes a 
serem compartilhadas, e muito apreciamos todo o seu empenho. Felizmente, você não está só 
nesta empreitada. Há muitos recursos disponíveis para ajudá-lo. Agradeça aos participantes pela 
contribuição. Afirme que temos a sorte de ter um grupo que se compromete, formado por 
líderes talentosos e engajados em promover os Clubes no Centenário do Lions. Parabéns, 
Líderes do DMLD! Vamos celebrar o Centenário. Recebam nossa especial saudação do Distrito 
LC 8, do DG Toninho Montanhez e da CaL Leda. Nossos Líderes, Coordenadores Internacionais 
da GMT, PID Arvinder Paul Singh e de Afiliação da Família e da Mulher, PID Sangeeta Jatia. 
Mulheres no quadro associativo mês de julho 2016: uma área prioritária! Percentuais por Área 
Constitucional: - U.S. and Affiliates, Bermuda and Bahamas: 42,77%; - Canada 40,25%; - South 
America, Central America, Caribbean & Mexico 54,08; - Europe 32,86%; - Orient and Southeast 
Asia 31,72%; - India, South Asia, Africa and Middle East 24,94%; - Australia, New Zealand, Papua 
New Guinea, Indonesia. S. Pacific 48,93%. Total 32,55%. Dados estatísticos quadro de 
associados Mulheres julho de 2016: - U.S. and Affiliates, Bermuda and Bahamas: saldo negativo 
374; - Canada saldo negativo 156; - South America, Central America, Caribbean & Mexico saldo 
negativo 502; - Europe saldo negativo 82; - Orient and Southeast Asia saldo negativo 529; - India, 
South Asia, Africa and Middle East saldo negativo 604; - Australia, New Zealand, Papua New 
Guinea, Indonesia. S. Pacific saldo positivo 28. Total negativo 2.219 associadas. Informações 
Distrito Múltiplos do Brasil área PDG Ricardo Komatsu – Dados estatísticos quadro de 
associados julho de 2016: - DM-LA saldo negativo 55 associados; - DM-LB saldo negativo 27 
associados; - DM-LC saldo negativo 133 associados; - DM-LD saldo negativo 157 associados. 
Total negativo 372 associados. HÁ DOIS PRESIDENTES DO CENTENÁRIO: Você, Presidente de 
Clube e o Presidente Internacional Juiz Robert E. Corlew III, do Tennessee, EUA. Ele atuou por 
24 anos na Rutherford County Chancery Court, e utiliza o título de Chancellor. O Chanceler Bob 
Corlew,   de  Milton,   Tennessee,  EUA,  foi  eleito  para  servir como  presidente  da  Associação 



 

 

 
 
 
 
Internacional de Lions Clubes durante a 99ª Convenção Internacional realizada em Fukuoka, 
Japão, de 24 a 28 de junho de 2016. O Presidente Corlew é chanceler aposentado do Estado do 
Tennessee e professor de direito. Sendo um membro do Lions Clube de Murfreesboro Noon 
desde 1978, ele ocupou vários cargos dentro da associação, inclusive como presidente fundador 
do clube, presidente de divisão, governador de distrito, secretário de gabinete e presidente de 
conselho. O seu trabalho foi decisivo para a fundação de uma série de novos clubes. 
Recentemente, dedicou-se a fundação de um novo clube composto por advogados e juízes que 
recebeu mais de 75 associados no seu primeiro ano de existência. Em reconhecimento ao seu 
serviço à associação, ele recebeu inúmeros prêmios, incluindo o Prêmio de Liderança, o Prêmio 
Chave de Estruturação, três Prêmios Presidenciais e o Prêmio de Embaixador da Boa Vontade, a 
mais alta honraria concedida pela associação a seus associados. Ele também integra a Vanguarda 
do Memorial de Melvin Jones, é um Companheiro de Lindsey-Jennings Progressivo e 
Companheiro de Melvin Jones Progressivo. Além de suas atividades Leonísticas, o Presidente 
Corlew tem sido atuante nos Escoteiros da América, Jaycees e na Cruz Vermelha dos EUA. Ele 
também integrou o conselho de Milton e foi Major na Reserva do Exército dos EUA. O Presidente 
Corlew e sua esposa Dianne, que é companheira Leão e possui um título de Companheira de 
Melvin Jones Progressivo, têm cinco filhos e cinco netos. Oficinas de Trabalho 1 dia: Oficina de 
Extensão, Certificação de Leões Orientadores e Capacitação de Facilitadores do Processo de 
Excelência de Clube (PEC): Início as oito horas e encerramento as dezoito horas: - Inscrições, - 
Abertura e apresentações, - A importância da Extensão, - Planejando a Extensão (grupos), - 
Relato dos grupos, - Almoço, - Certificação de Leões Orientadores, - Intervalo, - Processo de 
Excelência de Clubes (CEP), - Facilitando o CEP e – Encerramento. Oficinas de Trabalho 2 dias: 
Oficina de Extensão, Certificação de Leões Orientadores e Capacitação de Facilitadores do 
Processo de Excelência de Clube. Primeiro dia: Início as oito horas e encerramento as dezoito 
horas: – Inscrições, - Abertura e apresentações, - A importância da Extensão, - Planejando a 
Extensão (grupos), – Almoço, – Relato dos Grupos, – O Programa Leão Orientador Certificado, – 
Intervalo, - Certificação de Leões Orientadores, – Discussão e avaliação das atividades do dia e 
Encerramento. Segundo dia: Início as oito e trinta horas e encerramento as doze horas: –
Abertura, - Processo de Excelência de Clubes (CEP), - Intervalo, - Facilitando o CEP, – Discussão 
e avaliação das atividades do dia e – Encerramento. O seu papel como Presidente do 
Centenário: Preparação: “Aonde fica a saída?", Perguntou Alice ao gato que ria. ”Depende”, 
respondeu o gato. ”De quê?”, replicou Alice; ”Depende de para onde você quer ir...” Alice: 
Quanto tempo dura o eterno? Coelho: Às vezes apenas um segundo. Lewis Carroll. 
Planejamento: Atividades de Serviço do Centenário: NÚMEROS DO DESAFIO DE SERVIÇO DO 
CENTENÁRIO. - pessoas atendidas 99.560.015; - pessoas beneficiadas pelo Como Engajar os 
Jovens 32.929.516; - pessoas beneficiadas pelo Compartilhando a Dádiva da Visão 15.807.916; - 
pessoas beneficiadas pelo Alívio à Fome 21.407.706; - pessoas beneficiadas pelo Proteção ao 
Meio Ambiente 29.414.877; - clubes estão envolvidos no Desafio de Serviços do Centenário 58%; 
- projetos do Compartilhando a Dádiva da visão completados 108.715; - árvores plantadas pela 
campanha Proteção ao Meio Ambiente 2.343.795; - clubes implementaram o projeto Como 
Engajar os Jovens 50%; - comunidades afetadas de forma positiva pelos projetos do Alívio à 
Fome 18.363. Os Projetos de Legado são presentes visíveis para a sua comunidade que 
comemoram o nosso Centenário e criam um legado duradouro das suas contribuições de 
serviço. Seu Projeto de Legado será um lembrete do quanto seu clube é importante para a 
comunidade durante o Centenário e depois dele. Todos os Lions clubes do mundo são 
estimulados a realizar um Projeto de Legado até 30 de junho de 2018, então comece a planejar 
o seu hoje mesmo! - Desenvolvimento do Quadro Associativo: GMT + GLT em nível de clube: 
AUMENTO  +  LIDERANÇA   =   DESENVOLVIMENTO,   -  Apoio  à  Nossa   Fundação   LCIF:   pense 



 

 

 
 
 
 
globalmente, aja localmente. Habilidades de Liderança: - Desenvolver Habilidades de Liderança 
e - Aprender a aprender. Habilidades importantes de liderança a serem colocadas em prática 
durante o seu trabalho com os Leões de seu clube: a) Aprender a aprender: aprendizagem 
autodirigida, aprendizagem baseada na prática, na necessidade e na realidade; b) Comunicar 
efetivamente: fazer-se entender; c) Identificar e estabelecer prioridades; d) Decidir: 
compartilhar decisões / responsabilidades; e) Delegar tarefas: fazer funcionar as comissões; f) 
Trabalho em equipe / Gerenciamento de Equipe. Promover o trabalho em equipe / Gerenciar a 
Equipe: moldar o caminho, fazer acontecer! Habilidades importantes de liderança a serem 
colocadas em prática durante o seu trabalho com os Leões de seu clube: - MOTIVAR!, - O 
sucesso e a arte do reconhecimento e - CELEBRAR! A vista do topo. 1) Novos desafios a vencer; 
2) Novas metas a cumprir; 3) Novas pessoas a servir. 4) Novas montanhas a escalar. Nosso 
trabalho está longe de ser concluído. Sabemos que devemos galgar o próximo nível de serviços 
e marcar nossa trilha ao longo do caminho para a próxima geração de Leões. O Presidente 
Internacional Bob Corlew convida todos os Leões a se juntarem a ele nesta jornada contínua, 
em nossa escalada a novas alturas. Habilidades de Liderança: Se não houver vento, reme! “Para 
liderar pessoas, caminhe ao lado delas … molde o caminho... E faça com que sintam: Fomos nós 
que fizemos!” Lao Tse. As celebrações do Centenário e Você: No decorrer do programa, 
estaremos tratando de três áreas abrangentes: a) O seu papel como Presidente do Centenário; 
b) Habilidades importantes de liderança a serem colocadas em prática durante o seu trabalho 
com os Leões de seu clube; c) Informações sobre os programas do centenário. Olhar e Antever! 
21 de outubro de 2015, quarta-feira, 30 anos à frente do De Volta para o Futuro 2 (1989) que 
retrata uma viagem a partir de 21 de outubro de 1985. O lema da Comemoração do Centenário 
é "Onde há uma necessidade, há um Leão". As necessidades sendo atendidas pelos Leões são 
tão variadas quanto as comunidades que servimos. É através deste compromisso em atender a 
esta variedade de necessidades que os Leões definem a nossa identidade tão única. Por esta 
razão, começarmos as Celebrações do Centenário na convenção internacional de Toronto, no 
dia 8 de julho de 2014, quando anunciamos o Desafio de Serviços do Centenário. Esse chamado 
ambicioso à ação desafia os Leões em todos os cantos do globo a servirem juntos - e proclamar 
os resultados da prestação de serviços - mais de 100 milhões de pessoas até 30 de junho de 
2018. Até 31 de outubro de 2015, os Leões reportaram que já haviam servido a 57 milhões de 
pessoas: isto significa que estamos mais do que na metade do caminho para atingirmos a meta, 
sendo que ainda temos dois anos e meio pela frente! (Observação: esses resultados foram 
compilados com apenas 50% dos clubes enviado relatórios.) Além do Desafio de Serviços do 
Centenário, hoje exploraremos outros componentes do programa de celebrações do centenário, 
inclusive os Prêmios para Aumento de Associados do Centenário e os Projetos de Legado do 
Centenário à Comunidade. Muito Agradecido! Concluindo os trabalhos fez uso da palavra PID 
Nelson Vidal La Torre para falar sobre o Centenário. A Equipe do Centenário. a) - Funcionários 
LCI; b) - Comitê de Ação do Centenário PIP Frank Moore III; c) - Coordenadores do Centenário 
de DM; d) - Coordenadores do Centenário de Distrito; e) - Clubes; f) - Associados Lions Clubes. 
Os 3 Pilares da celebração – a) - Honrando nosso passado; b) - Sublinhando o nosso presente; 
c) Planeando o nosso futuro. Os 3 componentes da Celebração do Centenário – a) Desafio de 
Servico do Centenário; b) Membership Prémios Centennial; c) Projetos do Legado do Centenário. 
Desafio de Servico do Centenário - Atender 100 milhões de pessoas - Julho 2014 – Junho 2018. 
- Jovens 25 milhões; - Visão 25 milhões; Fome 25 milhões; Meio Ambiente 25 milhões. 
Levantamento 07 Agosto 2016 – Pessoas Servidas 99.560,015 – Desafio de Serviços de 
Centenário: 60% dos clubes engajados. Engajando os Jovens: pessoas beneficiadas: 32.929.516 
clubes que engajaram jovens 25.888. Protegendo o meio ambiente: pessoas beneficiadas: 
29.414.877 clubes que protegeram o meio ambiente 18.923. Compartilhando a dádiva da visão: 



 

 

 
 
 
 
pessoas beneficiadas: 15.807.916 clubes que compartilharam a dádiva da visão 20.265. 
Aliviando a fome: pessoas beneficiadas: 21.407.706 clubes que aliviaram a fome 19.764.  
Levantamento 09 Agosto 2016: meta alcançada 100.012.327 pessoas atendidas. 
Reconhecimento anual para o clube - Patches para Estandarte: Em reconhecimento e gratidão 
pelo seu trabalho: a) O nome do seu clube ganhará destaque no registrador do Centenário 
quando você relatar os projetos do Desafio de Serviço do Centenário pelo Informe de atividades 
de serviço do MyLCI. b) O seu clube receberá um emblema de estandarte para cada ano de 
participação relatada. c) O seu distrito receberá um emblema de estandarte para cada ano de 
participação relatada do clube. d) Os Leões podem reconhecer Leo clubes de destaque por seu 
apoio ao Desafio de Serviço do Centenário com um certificado Leo do Centenário especial. 
Desafio de Serviços do Centenário (200) Os quatro diamantes neste emblema de estandarte 
indicam esta realização. a) 4.000 pessoas servidas pelo clube. b) Participação nos 4 anos do CSC. 
c) Finalização de 1 atividade em cada Campanha do CSC no ano fiscal. Os ícones com pedras no 
emblema de estandarte do CSC representam o número de campanhas nas quais os clubes 
participaram em determinado ano fiscal. Envie seus relatórios de serviço para MyLCI. 
CSC@lionsclubs.org. Membership prémios Centennial 01 de abril de 2015 - 30 de junho de 
2018 – a) Patrocinador Centennial, b) Organizador de um Centennial Clube. Adicional 
progressivo reconhecimento  - Os Prêmios de Aumento de Associados da Comemoração do 
Centenário oferecem a todos os Leões e Lions clubes a oportunidade de ganhar prêmios de 
edição limitada por convidar novos associados e por ajudar a organizar novos clubes. Níveis 
progressivos dos Prêmios de Leão do Centenário: Leão do Centenário nível Prata – É concedido 
assim que o novo associado/clube permanecer em dia com as suas obrigações por um ano e um 
dia consecutivamente. Leão do Centenário nível Ouro – É concedido assim que o novo 
associado/clube permanecer em dia com as suas obrigações por dois anos e um dia 
consecutivamente. Leão do Centenário nível Diamante – É concedido assim que o novo 
associado/clube permanecer em dia com as suas obrigações por três anos e um dia 
consecutivamente. Patrocinador do Centenário - Patrocine um novo associado e seja 
imediatamente reconhecido como um Patrocinador do Centenário, receba um distintivo de 
edição limitada e um certificado. Organizador de Clube do Centenário - Ajude a organizar um 
novo clube e seja reconhecido imediatamente como um Organizador de Clube do Centenário, 
receba um distintivo de edição limitada e um certificado. Dúvidas sobre o programa? Envie as 
suas perguntas para o seguinte e-mail: CentennialMembership@lionsclubs.org. Projeto Legado 
Centennial Prêmio: Estandarte de Clube: Nível 1 - Sinais do Lions bancos no parque, estátuas e 
fonte no parque. Nível 2 - Campo do jogos, ponte de pedestres, ajuda a cego, doar um veículo. 
Nível 3 - Construir clínica, biblioteca ou escola, centro treinamento, equipando hospital. Envie 
suas Relatórios de Legacy:  MyLCI - LegacyProjects@lionsclubs.org. O que estamos fazendo no 
Distrito Múltiplo no Peru? 1) Lions Motivação com algumas fontes; 2) Centennial Pines: 1ª 
Edição 2000 Pines Exausto! 2ª Edição 2000 Pines 
Equilíbrio 1240; 3) Patches de Centennial (coletes, paletó, etc.) Tecido bordado 7.5 x 7.5 cm 1000 
Patches; Equilibrio: 200; 4) Pegatinas del Centenario (Para veículos) Transparente: 34 cm x 8 cm 
1000 Pegatinas; Equilibrio 300. Difusão Centennial para os Leões: a) Folheto do Centenário: 1ª 
Edição 1000 cópias, 42 pp - Exausto! 2da. Edição 1000 cópias: PDGs, Clubes, Assessores; b) 
Facebook: “Comité Centenario de LCI DM H Perú” Mais de 2.500 seguidores em vários países. 
Apoio LCIF por ele Centenário: LCIF Centenário Donor Novos MJF o PMJF entre 01/07/14  e  
30/06/18. Desafío: 100 Novos Doadores: US$ 100,000.00. Prémio: Placa de “Doador do 
Centenário”. Visibilidad ante la Población: Monolitos 1) Estatua do Centenário DM-H - Av. 
Primavera e Paseo de la República; 2) Competição: Estatuas do Centenário Lions Clubes: H-1 
Lions Clube Chiclayo San Juan; H-3  Lions  Clube  Puerto San Juan  de Marcona;   H-1 Lions Clube 
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Lambayeque Ciudad Evocadora; H-2 Lions Clube Machupicchu; H-3 Lions Clube Salamanca de 
Monterrico; H-4 Lions Clube    Villa Jardín; H-3 Lions Clube Nasca Lines; H-3 Lions Clube 
Miraflores. Visibilidade na População: Painéis do Centenário Aeroporto Internacional  Lima-
Callao –  Abril 2016. Livro do Centenário 180 pp De luxe Edition. Assessores / Presidentes de 
Comissão Centennial Lions Clube - Treinamento:  Coordenadores del Centenário de Distrito em 
coordenação com as Equipes de Governador de Distrito. Escalar Nuevas Montañas - IP “Bob” 
Corlew - Machu Picchu, Cusco, Perú. Temos novas montanhas para escalar: Campanha 
Publicitária Centenário. Suplemento Especial no Jornal“El Comercio”. Domingo; 8 páginas; Nível 
Nacional: US$ 31,176.00. Financiada com Sponsors: Leões, Empresas, pessoas. En projecto com 
Patrocinadores(Outdoor): Onde há uma necessidade, há um Leão. Comemorando 100 anos de 
serviço à comunidade. Moedas e Medalhas: A quem? DGs, PDGs, FVGs e SVGs. Leões em 
destaque. Personalidades não Leões. Critérios Básicos. Centennial Gala Banquet: Hotel Los 
Delfines Danzant Jantar - 07 Junio 2017 - $ 60.00 pp. Em progresso: - Centennial Moeda 
Comemorativa; -Melhorar Parques Leonismo; - 100 operações fissura labiopalatina; - Sessão no 
Congresso; - Entrevistas de rádio e televisão; - Corredores com Perú Runners; - Centennial 
Parade. Reuniões mensais do Comitê (Custo 0 para DM-H) Cada Lions Clube e cada Distrito deve 
ter um plano de ação para celebrar o Centenário! “As imensas possibilidades de nossa grande 
futuro se tornará realidade só se somos responsáveis por isso”. - Gifford Pinchot. ¡Muito 
obrigado! Dando continuidade ao evento o CC Ari Galera convidou a Equipe GMT e GLT PID 
Nelson Vidal La Torre, IPCC Edward Lago de Macedo, PID Edisson Karnopp e PDG Ricardo Shoiti 
Komatsu para receber certificado de reconhecimento e lembrança do Distrito Múltiplo LD que 
foi entregue pela CaL Sandra Maria Galera. Após convidou a PID Rosane Teresinha Jahnke para 
receber lembrança da CaL Sandra Maria Galera, agradeceu a presença dela nos eventos do 
Distrito Múltiplo LD e desejou sucesso na caminhada rumo a Diretoria Internacional. A PID 
Rosane Teresinha Jahnke solicitou palavra, falou do apoio que recebeu e continua recebendo do 
DM-LD na caminhada rumo a Diretoria Internacional. Mencionou a presença do casal IPDG 
Renato Ap. Rodrigues Coordenador GMT DMLD e da CaL Karine Casanova Rodrigues do Distrito 
Múltiplo LB, falou da gratidão que tem por eles, pelo apoio que recebeu quando ele foi 
Governador de Distrito e pelo apoio continuo rumo a Diretoria Internacional. Após solicitou uma 
salva de palmas dos presentes ao casal. Encerrando o evento o CC Ari Galera convidou a todos 
para participar da Primeira Sessão Plenária do dia treze de agosto, com início as oito trinta horas, 
informou que a agenda está lotada e a previsão do termino do evento é as dezessete horas. Por 
solicitação do PCC Douglas de Mendonça Thompson informou que a Reunião da Equipe GLT e 
GMT com os Coordenadores e Assessores Distritais ocorrerá no mesmo horário na sala térrea 
do hotel. O Mestre de Cerimonias PCC Helso Weber De Oliveira solicitou a palavra antes de 
encerrar os trabalhos. Se manifestou explicando os motivos por que ele não usa uniforme do 
Colegiado. A explicação é pelo respeito ao Presidente CC Ari Galera por exercer a função de 
mestre de cerimonias.  Após agradeceu o Presidente CC Ari Galera por ter servido como Mestre 
de Cerimonias e devolveu o colar símbolo da função. O Presidente CC Ari Galera agradeceu o 
PCC Helso Weber De Oliveira pelo excelente trabalho de Mestre de Cerimonias no evento 
juntamente com o PDG Vilmar Capanema, trabalho coletivo com muito sucesso. Na sequencia 
o CC Ari Galera convidou todos os presentes para participarem do Jantar de Confraternização 
do Conselho de Governadores e AGDL as vinte e trinta horas, lembrou os Governadores para 
permanecerem no local do evento para analisarem os processos nas Comissões Técnicas. Após 
convidou a todos para fazer a oração pelo Brasil em uníssono: Oh! Deus Onipotente, princípio e 
fim de todas as coisas, infundi em nós brasileiros, o amor AO PRÓXIMO, ao estudo e ao trabalho, 
para que façamos da nossa Pátria, uma terra de paz, de ordem e de grandeza. Velai Senhor, 
pelos destinos do Brasil.   Assim seja!   Solicitou,  em silencio,  referência ao Pavilhão Nacional e 



 

 

 
 
 
 
encerrou o evento com uma vibrante salva de palmas ao Movimento Leonístico. Solicitou para 
que eu, Secretária do Distrito Múltiplo LD, PDG Renate Hass, lavrasse a presente ATA, que segue 
devidamente assinada pelo Presidente e por mim, Secretária. Londrina/PR, aos doze dias de 
agosto de dois mil de dezesseis.  
 
 
 

CC Ari Galera    PDG Renate Hass 
                          Presidente DM-LD                                            Secretária DM-LD 
 

 

 

 


