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               ASSESSORIA DE CIVISMO E CIDADANIA-DMLD AL 2015/2016 

          Comunicado “ACC” 001/2015 = Ponta Grossa 16 de agosto de 2015             

          

Caros (as) Dirigentes Leonísticos do DMLD e de Clubes do Distrito Múltiplo. 

Designado pelo nosso presidente do DMLD PDG João Péricles Goulart para 

atuar na “Assessoria de Civismo e Cidadania”, estaremos  contribuindo com 

algumas informações e sugestões, através do “Comunicado ACC”, uma forma 

bem simples de comunicação, levando em conta que o objetivo é de fazer 

chegar a informação da maneira mais rápida e objetiva. 

Inaugurando este informativo, estaremos abordando o tema “Semana da 

Pátria” 
 

 

 

LIONS CLUBES DO DMLD PARTICIPANDO DA “SEMANA DA PÁTRIA”  

Todos sabemos que nos “Propósitos de Lions Clube” o de nº 4, fala que 

devemos “INTERESSAR-SE ativamente, pelo bem estar cívico,cultural,social e 

moral da comunidade”, e dentro deste princípio se insere o culto e o amor à 

Pátria e o resgate dos valores de civismo, patriotismo, cidadania e brasilidade, 

valores esses que estão em “baixa” no momento atual em nossa nação.  

Cabe a nós portanto, como Leões e cidadãos do bem, cumprirmos nossa                      

missão, estimulando nossos distritos e clubes, a participarem das festividades 

da “Semana da Pátria”, empunhando nossos estandartes, participando dos 

desfiles cívicos em suas cidades. 
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Desejamos destacar que essa nossa sugestão não é inovadora, pois sabemos 

que muitos clubes de Lions da nossa região Sul, já participam desta nobre 

atividade cívico-patriótica, e os parabenizamos por isso.   

Nosso intuito é conclamar aos clubes que ainda não o fazem, a fazerem pois 

além de termos a oportunidade de expormos/divulgarmos nossa marca 

”Lions” estaremos atendendo o que preconiza o propósito “4” de LI e também 

nosso papel como “Leão e Cidadão’. 

A seguir vamos dar algumas informações de “como participar”: 

1)-Nas capitais dos Estados (Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre) a 

coordenação é do “Cerimonial do Palácio do Governo Estadual). 

 

2)-Nas demais cidades a coordenação é feita pelas Prefeituras 

Municipais, juntamente com as Secretarias Municipais de Educação. 

 

3)-Então os clubes interessados em participar, deverão procurar as 

coordenadorias locais, em cada cidade e manifestar o desejo de se 

integrarem ao desfile da “Semana da Pátria” , certamente serão 

recebidos de forma cordial e receptiva, pois afinal nossa entidade é a 

“maior organização  de serviços humanitários e voluntários ”do mundo. 

 

4)-Nas cidades onde houver mais de um clube, os clubes irmãos poderão 

se integrar e desfilar em conjunto, cada um portando seu estandarte. 

 

5)-Em grande parte da cidades, existe uma programação com atividades 

patrióticas que se iniciam dia 01 de setembro com  do “Fogo simbólico 

da Pátria”  e se encerram no dia 07 com o desfile das escolas, militares, 

escoteiros e demais entidade da sociedade civil, dentre essas nosso 

Lions. 

 

Considerando que existem atividades durante toda a semana, temos 

oportunidade de encaixe na programação, por exemplo: fazendo palestras, 

distribuindo bandeirinhas e fitas “verde-amarela” para os estudantes, e 

demais ações que se coadunem com o tema.  

É importante também que os dirigentes leonísticos, PDgs, e/ou presidentes  

que estejam representado nosso Lions nas solenidades     nos 

(palcos/palanques) se identifiquem ao cerimonial, para que suas presenças 

sejam anunciadas ao público presente.     
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Abaixo segue fotos de Clubes de Lions do Brasil que já participaram nos 

desfiles da “Semana da Pátria”:                                   

. 

 

Viva o civismo e o patriotismo !!! 

Viva a Semana da Pátria !!! 

Viva o Lions e Viva o Brasil !!! 

Forte e patriótico abraço a todos !!! 

                                          

CL Joél Lobo 

Assessor de Civismo e Cidadania DMLD 2015/2016  

joel.lobo@onda.com.br    041-9671-5000 


