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  INFORMES DA PRESIDÊNCIA 

O desafio de saber AGDL que nós queremos 

 

As associações são sempre criadas por um grupo de pessoas que, em 

determinado momento, resolvem constituir uma entidade para 

desenvolver um objetivo específico.     Não foi diferente com a AGDL.  

Em 23 de maio de 1983 um significativo número de líderes integrantes do  

Lions  que já tinham exercido as governadorias dos seus Distritos, decidiu 

fundar a Associação dos Governadores dos Distritos L. 

Era um cenário onde o Brasil possuía apenas um Distrito Múltiplo. 

Tínhamos uma Convenção Nacional e 27 Distritos, o Brasil contava com 

1.740 Clubes e 49.600 associados e o mundo 37.000 Clubes e 1.352.000 

associados. 

 Existem, nos dias de hoje cerca de 600 Governadores (PDGs) vinculados 

aos Clubes, numa média de 20 por Distritos.  

Todos podem ser associados da AGDL. Também os atuais Governadores e 

os Vice Governadores tem o direito de se filiar fazendo com que nosso 

universo seja de aproximadamente 700 Companheiros 

Precisamos ouvir essas lideranças sobre a nossa entidade. 

Com esse objetivo a Diretoria aprovou se realizar uma pesquisa que 

mostrará as nossas potencialidades, fraquezas, ameaças e oportunidades. 

Buscaremos saber “A AGDL que nós queremos” e com base neste 

diagnóstico vamos elaborar um Plano Estratégico plurianual, para 

submete-lo aos associados. 

Nenhuma organização, mesmo que não tenha objetivos econômicos, 

consegue prosperar sem metas de médio e longo prazos previamente 

definidos. 

 O Brasil de 2020 é muito diferente do de 1983 e será ainda mais 

desafiador nos próximos anos  

Nosso lema ”Experiência e União” nunca foi tão relevante para que 

possamos continuar somando esforços com os Governadores de cada ano 

na construção de um Lions moderno e presente em todo o País.   

 

             PDG CL João Roberto Moreira Alves 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÃO LEONÍSTICA 

OS Companheiros “Leões” concedem-me grande honra e a 
felicidade de saudar, nesta reunião, a Mãe Domadora. É que o 
nosso Clube, associando-se às festas e comemorações do Dia 
das Mães, exalta a figura inconfundível da mulher-mãe que é 
da vivência leonística. Mãe é ser divino. Um símbolo de 
envolvente espiritualidade. 
 
Meu Deus! Todos nós sabemos o que representa a  nossa  mãe  
 E temos a certeza  de sua grande virtude e de seu imenso 
valor. Sentimos a poderosa influencia moral de sua  
personalidade  sobre os nossos destinos. Mas é difícil definir o 
anjo tutelar do nosso lar. Confesso que não sei fazê-lo. 
Quem leu a Oração do Filho, que Rui Barbosa proferiu ao povo 
da Bahia, decerto ouviu o hino maravilhoso que sublima o 
espírito ,materno. 
 
O notável escritor Coelho Neto produziu a página antológica 
sobre a primeira palavra que pronunciamos: MAMÃE ! 
E os poetas como Olavo Bilac, não exaltaram e cultuaram”o 
mais doce sentimental e respeitável nome de nossa vida” : 
MAMÃE ! ? 
 
E não foi cronista da Grande Guerra que, emocionado, 
escreveu aquela página, mil e uma vezes multiplicada, 
dedicada às Mães dos Heróis? 
 
 Meus amigos! No início das atividade de nosso Clube, 
sentimos a necessidade de  dividir o trabalho leonístico entre 
‘Leões” e “Domadoras”. E elas acorreram solícitas ao nosso 
apelo. Vieram colaborar incansáveis, com dedicação e carinho. 
Por seu grande merecimento nas campanhas do altruísmo, 
impuseram-me à admiração e a todos os louvores dos “Leões”. 
Justo é, pois, que  evocando todas as mães, prestemos 
homenagem à Domadora-Mãe, pelo que representa dentro do 
Clube, no seio da sociedade e na vida dos “Leões”. 
 

PID CL CARLOS SCHAEFER IN MEMORIAN 
 

INVOCAÇÃO A DEUS 

ORAÇÃO DA NOITE 

Querido Deus... o dia terminou.  Muitas coisas 
deram certo. Mas eu sei que tudo foi conforme 
planejaste. Porque sei que tu sabes melhor do que 
eu daquilo que preciso. 
Deus, prepare o dia de amanhã. 
Que eu seja feliz, que a saúde não me falte, e nem 
as tuas providências. 
Cuida de mim, e de quem estiver lendo esta 
mensagem agora.      FONTE: INTERNET 
 

Fonte: Internet 

 

A todos os CL PDGs de nossos Distritos  a nossa 
homenagem pelo seu mês 

A você que , com  garra e determinação conduziu seu 
Distrito a um ano de sucesso e realizações, o nosso abraço. 
A você , que com  simplicidade e humildade retornou a seu 
clube como um Companheiro Leão e continua servindo, a 
nossa admiração. Que Deus o ampare , proteja e ilumine 

sempre! 



 

 

A Voz da AGDL 
Boletim Informativo da AGDL 

Distritos Múltiplos LA | LB | LC | LD 

     2ª Edição Trimestral | Janeiro/ Fevereiro / Março 

AL 2019/2020 | Distritos Múltiplos  LA | LB | LC | LD | A VOZ da AGDL 

 

2    

pR 

Presidido 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

O DISTRITO  LC 4 SOCORRE AOS 

DESABRIGADOS DE VILA NOVA 

CACHOEIRINHA COM DOAÇÃO DE CESTAS 

BÁSICAS. ATIVIDADE CONJUNTA DAS DIVISÕES 

A 1 A 2 E A 3 

 

O LANÇAMENTO DA  NOVA  EDIÇÃO DO  LEÃO  SABIDO ACONTECEU 

DURANTE O 1º FOLBRÁS EM GOIÃNIA 

CL PDG MILTON SEGALLA PAULETTO 

HOMENAGEM PÓSTUMA 

Perdeu o Movimento Leonístico  um de seus líderes 
mais capacitados, que, por muitas décadas, prestou 
inestimáveis serviços aos  menos afortunados.  
Faleceu em dezembro de 2019 o CL PDG Milton 
Segalla Pauletto, associado do LCRJ Lins de 
Vasconcelos.  Detinha os títulos de Major Brigadeiro 
Médico, Professor Universitário, Embaixador da 
Boa Vontade e Comendador Nacional de Mérito da 
França. 
Nossas homenagens e reconhecimento por seus 
exemplos que, com certeza, serão seguidos por 
todos da imensa Família  Leonística 

  

Em 13 de janeiro o  CL Melvin Jones completaria 147 anos de 

idade e nós, seus Companheiros de ideais, seguimos servindo 

e seguindo seu exemplo 

“VOCE NÃO PODE IR MUITO LONGE ENQUANTO NÃO 

COMEÇAR A FAZER ALGO PELO PRÓXIMO” 

Homenagem da AGDL ao nosso Líder Maior 
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ACONTECEU COM GRANDE SUCESSO O 1º FOLBRÁS 
REALIZADO PELA AGDL REUNINDO LÍDERES DOS 

QUATRO DM  E UNINDO TODO O BRASIL 

FO 

POSSE DOS NOVOS ACADEMICOS DA ABCL E ENTREGA 

DE CERTIFICADOS . TODAS AS IMPORTANTES 

RESOLUÇÕES FIRMADAS NO FOLBRÁS SERÃO 

DEBATIDAS EM NOSSAS PRÓXIMAS REUNIÕES  

 

F 

EDITORIAL 

Amigos vivemos um tempo muito difícil. O mal que nos atinge  
de forma tão avassaladora atinge primeiro os mais velhos ou 
seja a maioria dos leões. Mas nossa força interior vai nos levar 
avante até o momento em que vamos vencer e ver a vida voltar 
ao normal porque tudo passa e essa doença também passará. 
Não divulgar opiniões de um assunto que não conhecemos 
também ajuda, evitar aglomerações e só sair de casa se muito 
necessário também      Avicena, médico e filósofo grego já dizia: 
 “A imaginação é a metade da doença” 
“A tranquilidade é a metade do remédio” 
“E a paciência é o começo da cura”   
Venceremos !!!   Boa leitura amigos  !!! 

CaL Marly Lameirão 
Editora 

EXPEDIENTE 

Editora: CaL Marly Lameirão 
Av, Ayrton Senna 270 BL 2 Apto 1404  
Barra da Tijuca RJ CEP: 22793-000  
Tel: 21 – 2433-6198  Cel: 21 – 99922-9448 
E-mail : lameirao1936@gmail.com 
Tiragem 
400 cópias digitais 

FALE CONOSCO 
E-mail: comunicacao@agdl.org.br  
E-mail: secretaria@agdl.org.br 
E-mail: tesouraria@agdl.org.br 
E-mail: mutua@agdl.org.br 
E-mail: abcl@agdl.org.br  (academia) 
E-mail: presidencia@agdl.org.br 
E-mail: agdl@agdl.org.br   (assuntos gerais) 
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  DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

O Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 08 de 

março celebra as conquistas das mulheres nos cenários 

sociais, políticos e econômicos ao longo dos anos. 

Somos o 5º país mais violento para mulheres no mundo; 

a cada 11 minutos uma mulher é estuprada. 

No ritmo atual, seriam necessários 95 anos para que 

mulheres e homens atingissem situações de igualdade no 

Brasil. 

As mulheres representam nas empresas 59,9% dos 

estagiários e apenas 13.6% das vagas executivas. 

Recebem 70% da massa salarial obtida pelos homens. 

São fatos que afirmam a importância do dia 8 de março. 

E, infelizmente, a conquista dessa data não  resolveu os 

problemas, mas mantém viva a discussão e a luta pelos 

direitos das mulheres. 

Movimentos estão sendo realizados, a publicidade 

evoluiu e a mudança depende de cada um, inclusive das 

organizações. Até porque, não há como falar sobre o Dia 

da Mulher sem levantar questões como igualdade, 

feminismo estupro ou assédio 

A LUTA PRECISA CONTINUAR !!! 

Homenagem a todas as Companheiras  Leão e 

Domadoras dos Distritos LA, LB, LC e LD  no seu dia 

SARAMPO 

O Estado do Rio de Janeiro já registra 149 casos de 
sarampo. 
As crianças são as principais atingidas, mas uma a 
cada três pessoas atingidas pela doença tem entre 
20 e 29 anos 
 
 Vale reforçar que a vacina é o único método de 
prevenção contra o sarampo.  
O estado recebeu 600 mil doses extras de vacina 
tríplice viral, que protege contra o sarampo, 
caxumba e rubéola para esta campanha. 
 
No Rio os 149 casos registrados e confirmados 
estão espalhados por 16 municípios: 
 
Angra dos Reis, Belford Roxo, Cabo Frio, Casemiro 
de Abreu, Duque de Caxias, Itaguaí, Magé, 
Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paraty, Resende, 
Rio das Ostras, Rio de janeiro, São João de Meriti e 
Saquarema.     

NÃO VACILE , VACINE-SE !!! 
O SARAMPO TAMBÉM MATA !!! 

 

 

A AGDL  NA SEGUNDA REUNIÃO DO CG EM 

BAURU.  FOTO DO JANTAR DE ENCERRAMENTO 


