
14 DE JULHO DE 2017 NÓS SERVIMOS!

Prêmio Lions  
Anualmente, o Lions Club Rio de Janeiro, como forma de motivar a 
comunidade ao desenvolvimento e à constante procura pela excelência 
profissional, resolve premiar pessoas que se destacaram por seu 
profissionalismo e maestria no desempenho de suas tarefas. Este ano, o 
prêmio Lions coube às seguintes personalidades: 

Carla Pereira e Alzir Rabello - Prêmio de Comunicação; e
César Bernardo - Prêmio de Meio Ambiente.

Parabéns aos agraciados, e que seu exemplo seja guia de muitos!
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XVIII Convenção  do 
Múltiplo LC em 

Águas de Lindóia

Entrega do Prêmio 
Lions às 

personalidades 
agraciadas. Evento 

ocorreu na 
Confederação 
Nacional do 
Comércio

Fundação do Lions 
Clube Duque de 

Caxias Ama Xerém

Reunião de 
Planejamento da 

Gestão 2017/2018

Boletim Lions Ilha do Governador 
Rio de Janeiro, em 14 de julho de 2017 

Presidente: CL Felipe Fernandes
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Jubileu de Ouro do Clube de 
Castores Marcos Senna em 

Petrópolis 

Nosso querido Companheiro Leão Fernando Mota, Ex- 
Governador em 2013/2014, prestigia em nome do Lions 
Ilha a Festa do Jubileu de Ouro do Clube de Castores 
Marcos Senna em Petrópolis, levando a mensagem do 
Clube.

Fundação do Lions Club Duque 
de caxias Ama Xerém 

Com a ilustre presença de nosso presidente Felipe 
Fernandes, e presidida por nossa governadora Marília 
Simões, além de demais companheiros leões e 
autoridades políticas, foi fundado mais um Lions Club na 
baixada fluminense. O espírito de companheirismo e 
caridade leonístico vai criando novos ramos de amizade 
e desenvolvimento comunitário por um Rio melhor.
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A importância 
Social do Prêmio 

Lions

O Prêmio Lions tem por 
propósito gerar o incentivo 
da excelência profissional  
na comunidade carioca e 

insulana. 

Nas fotos podemos 
observar o Secretário 

Estadual de Educação, 
Wagner Victer junto à 
Governadora Marília 

Simões e ao CL Fernando 
Mota
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XVIII Convenção de Distrito Múltiplo em Águas de 
Lindóia  

Companheiros Edson e Eugênia Hildebrant e Fernando e Vera Mota 
representaram com elegância e sofisticação o Lions Club - Ilha do 

Governador na Convenção Distrital, ao lado do Colegiado Integração nas 
comemorações pela vitória da CaL Francisca Talarico que foi eleita a 

próxima Presidente do Múltiplo LC 17/18.
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A tradição leonística 
dos desfiles é uma 

forma de 
demonstrar a 

presença constante 
dos Lions Clubs.

Em cada 
convenção, os leões 

e leoas saem às 
ruas para mostrar à 

comunidade que 
estão sempre 

prontos a servir.

O Lions Ilha do 
Governador brilhou 

no Desfile 
Leonistico na 

Convenção de 2017, 
levando muita 

alegria para as ruas 
de Águas de 

Lindóia.
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De 30 de junho a 4 de julho de 
2017 foi realizada a convenção 
do centenário do Lions Club 

Internacional. Cem anos após 
sua fundação, todos os leões 
se reuniram na cidade em que 

Melvin Jones concebeu a 
iniciativa de ajudar as pessoas 

através da caridade e da 
fraternidade.

O Lions Ilha se fez 
representado pelos casais Vera 

e Fernando Mota e Eugênia e 
Edson Hildebrant.
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Reunião de Coordenação da Nova Gestão 2017/2018 

Em 16 de junho foi realizada a Primeira Reunião de Coordenação do Lions Club para tratar dos 
assuntos atinentes à Nova Gestão, a ser iniciada a partir de hoje, com a posse do CL  João 

Roberto Moreira Alves como novo presidente. alguns projetos serão colocados em prática, 
como a revitalização do Centro Multimídia e a utilização dos espaces da sede social para 

atividades comunitárias, como aulas de capoeira (parceria realizada através da grande atuação do 
atual presidente, CL Felipe Fernandes), percussão (com a cessão de espaço para aulas do 

grupo Batuke de Batom) e feiras comunitárias. 

Vem pra Rua - Lions 

No dia 18 de junho foi realizado o Vem pra Rua - Lions. O evento contou com vários 
companheiros leões que, passando por diversos pontos turísticos cariocas, levaram a imagem e a 

mensagem dos leões: Nós servimos! 
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CONVITE

O Lions Clube Rio de Janeiro – Ilha do Governador 

tem o prazer de convidar para a Posse de sua 
Diretoria e apresentação dos projetos que serão 

desenvolvidos durante o ano leonístico 2017/2018.


DATA:

14 de julho de 2017 (sexta feira), às 10 horas


ENDEREÇO:

Estrada do Galeão, 3.000 – Ilha do Governador, na 

cidade do Rio de Janeiro.


TRAJE:

Esporte


Pedimos confirmar presença através do e-mail 
lionsilha@lionsilha.org.br 


Na expectativa de sua presença, firmamo-nos, 
antecipando nossos agradecimentos.


CL Felipe de Souza Fernandes/Presidente 2016/17  
CL João Roberto Moreira Alves/Presidente 2017/18 

Após será servido um “brunch”.


