
Associados comemoram 
Centenário do Lions com eventos

Em CUIABÁ

Em TANGARÁ 

Lançamento do Crianças 
Primeiro acontece hoje

Tangaraenses foram homenageados 
na Assembleia Legislativa

HONRARIAS

Hoje, dia 10 de ou-
tubro, comemorara-se, 
oficialmente, o primei-
ro século de serviços de 
Lions Internacional. As 
comemorações, em for-
ma de projetos e legados 
a comunidade, iniciaram 
ainda em 2014 em todo o 
mundo, porém, neste mês 
foram intensificadas com 
diferentes ações, como a 
que aconteceu em Cuiabá 
no final de semana. 

Na última sexta-fei-
ra, 06, os associados de 
todo o Estado, inclusive 
de Tangará da Serra, par-
ticiparam de uma sessão 
solene na Assembleia Le-
gislativa, oportunidade 

em que os Clubes LB-4, 
companheiros e compa-
nheiras que se destacaram 
pelo trabalho no Leonis-
mo foram homenageados. 
A programação seguiu 
no sábado, 07, onde foi 
realizada uma cerimônia 
solene de comemoração 
do centenário da asso-
ciação, no Emília Buffet, 
ocasião em que pessoas e 
empresas que colaboram 
com o Lions em Mato 
Grosso também foram 
reconhecidas através de 
homenagens. Durante a 
solenidade, os associa-
dos que se destacaram 
nas ações relativas a De-
safios e Legados dos 100 
anos do Lions,  Leões e 
não Leões indicados pe-
los Clubes foram agra-
ciados com a entrega da 
Comenda PDG Antonio 

Correa da Costa, con-
siderado um dos mais 
importantes reconhe-
cimentos prestado aos 
companheiros. 

Visando a capacita-
ção e implantação de 
um modelo de esporte 
inclusivo, chamado de 
“Esporte Unificado”, 
também foram realiza-
das dentro da programa-
ção festiva as Olimpíadas 
Especiais de Lions, que 
contou com uma etapa 
de capacitação teórica e 
prática para professores 
e Leões, e posteriormente 
com a disputa das mo-
dalidades esportivas. A 
comemoração foi fechada 
com chave de ouro, com 
a  inauguração da am-
pliação da Casa de Apoio 
Helen Keller, também em 
Cuiabá. 
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Lions Clube de Tangará da Serra recebeu certificado e troféu com nível de ouro

Projeto atende gratuitamente crianças entre 9 a 12 anos de idade

Durante as come-
morações do primeiro 
século de serviços de 
Lions Internacional, 
realizadas no último 
final de semana, em 
Cuiabá, o Lions Clube 
de Tangará da Serra re-
cebeu certificado e tro-
féu com nível de ouro, 
como forma de reco-
nhecimento aos servi-
ços prestados ao longo 
dos anos. 

Além disso, o tanga-
raense Evanir Tormes, 
o Mano Reski, foi ho-
menageado com a en-
trega da Comenda PDG 
Antônio Correa da Cos-

ta Melo devido ao des-
taque no trabalho Leo-
nístico. 

De acordo com o Go-
vernador do Distrito 
LB-4, Eraldo da Silva 
Pereira, as expectati-
vas das comemorações 
foram superadas, pro-
porcionando a to-
dos os companheiros 
mais força e vontade 
de  vencer os desafios 
em  prol da socieda-
de. “Nós ficamos mui-
to satisfeitos com tudo 
que aconteceu. Foi uma 
excelente oportunida-
de para apresentarmos 
nossos trabalhos para 
as lideranças de fora”, 
comentou o governa-
dor,  destacando que a 
perspectiva para o pró-

ximo ano é atender 200 
milhões de pessoas em 
todo o mundo. “Diante 
disso, estamos com os 
trabalhos bastante fo-
cados a alcançar essa 
meta, pois precisamos 
nos empenhar para 
que  venha a aconte-
cer. Nós atuamos em 
diversas áreas, mas po-
demos destacar o Ins-
tituto Lions de Visão, 
que realiza 300 cirurgia 
de cataratas e duas mil 
consultas mensalmen-
te. Nosso maior desafio 
agora é a construção do 
Hospital dos Olhos em 
Sinop”, relatou o res-
ponsável. 

HOMENAGEADOS- 
Vale destacar que além 
do tangaraense Evanir 

Tormes, os companhei-
ros Leões Whady La-
cerda (Cuiabá), Maria 
Rosilene Mestre Medei-
ros (Cuiabá), Alfredo 
Murara Garcia (Sinop), 
Carlos Alberto Mar-
tinelli (Cuiabá), Ani-
bel Alencastro (Cuia-
bá), Antônio Alberto 
Schommer (Cuiabá), 
Renivaldo Alves do 
Nascimento (Cuiabá) 
e Dilemário Alencar 
(Cuiabá) também foram 
agraciados com a Co-
menda  PDG Antônio 
Correa da Costa Melo. 
Na contracapa dessa 
edição, estão publica-
das as fotos de todas as 
homenagens realizadas 
durante as comemora-
ções de cem anos.
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Evento aconteceu em Cuiabá, no último final de semana 

Ainda fazendo par-
te das  comemorações 
do primeiro século de 
serviços de Lions Inter-
nacional, o Lions Clu-
be de Tangará da Serra 
lança hoje, dia 10 de 
outubro, a partir das 19 
horas, o Projeto Crian-
ças Primeiro. O evento 
acontecerá na sede da 
instituição, onde autori-
dades públicas do mu-
nicípio e companheiros 
participarão do ato, além 
de pais e responsáveis 
das crianças beneficia-
das. 

Inicialmente, o proje-
to visa atender gratuita-

mente 80 crianças na fai-
xa etária de 9 a 12 anos, 
com aulas de Judô e Fu-
tebol, na própria sede da 
entidade. 

Conforme o Diário da 
Serra já veiculou em edi-
ções anteriores, para o 
desenvolvimento do pro-
jeto, o Lions Clube Tan-
gará da Serra conta com 
ajuda de parceiros, como 
a Prefeitura Municipal, 
assim como de padri-
nhos (comunidade em 
geral), que contribuirá 
na aquisição dos mate-
riais para as aulas.

Além de trabalhar 
diretamente com a 
criança, o projeto aten-
de também a família, 
com acompanhamento 
e outras ações.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

>Cidade04 >> TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL 
TERÇA-FEIRA - 10 DE OUTUBRO DE 2017 Diário da Serra


