ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES
CONSELHO DE GOVERNADORES DO DMLA AL-2018/2019
CC GERVÁSIO BARBOSA DE ARAÚJO/Conceição
“O Horizonte é Nosso” – Criatividade e Perseverança – “Nós Servimos
INFORME N-006 DE 15 DE ABRIL DE 2019
Caros Companheiros e excelsas Domadoras
XX CONVENÇÃO DO DM-LA - Estamos aguardando a todos na XX Convenção do Distrito Múltiplo LA em Teresina, no
período de 23 a 25 de maio. Não será mais uma Convenção de Distrito Múltiplo. Assim será:
DIA MUNDIAL DE POSSE DE NOVOS ASSOCIADOS NA XX CONVENÇÃO DO DM-LA - Todos associados que forem
inseridos no sistema de Lions Internacional, durante o período de 01 a 23 de maio de 2019, celebrarão com a
Presidente Internacional Gudrun o Dia Mundial de Posse de Novos Associados no DM-LA, mesmo aqueles que não
puderem comparecer pessoalmente à Convenção farão jus o Certificado de Celebração do Dia Mundial de Posse de
Novos Associados assinado pela Presidente Gudrun e por este Presidente. Basta enviar-me cópia do informe que fez a
inclusão no sistema internacional, até o dia 23/05/19
FATO HISTÓRICO - A primeira mulher Presidente Internacional estará visitando o Brasil através do nosso DM-LA e
mais, como Oradora Oficial da XX Convenção do DM-LA em Teresina.
CANDIDATURA DO DM-LA À TERCEIRO VICE PRESIDENTE INTERNACIONAL - Será um momento impar e único para
mostrarmos a nossa unidade em favor da Candidatura do PID Fabricio de Oliveira à 3ª Vice-presidência Internacional.
É a nossa candidatura. É a única candidatura da Área Constitucional III endossada pelo FOLAC órgão político maior da
nossa área Constitucional.
CAMISETA ESPECIAL - Vamos mandar comprar a camiseta da Convenção veja no site o informe N-005 tem tudo. Clic
www.distritomultiplolabr.org clic CONVENÇÕES na barra horizontal e clic Convenção do DMLA e Clic INFORME 005 e
veja todas informações. Será a nossa oportunidade de ver pessoalmente a Presidente Gudrun, tirar foto com ela.
Será uma visita histórica que ficará no currículo de todos leões e domadoras. Vamos prestigiar. É o ano das mulheres.
Será usada opcionalmente, na chegada da Presidente no aeroporto, no Plantio das 150 árvores(dia 23 a tarde), no
Mutirão da Cidadania (dia 24) na Plenária do dia 25 quando ela fará seu pronunciamento e tantas outras ações.
ALTO ESTILO - Estamos preparando uma programação especial para nossa Convenção com requinte de Convenção
Internacional. Façam suas inscrições o mais breve possível e encomendem suas camisetas até dia 20 de abril para que
haja tempo do PCC Gurgel mandar confeccionar. Vejam todos detalhes no INFORME N-005 retromencionado. Façam
suas reservas no Gran Hotel Arrey através do telefone (86) 3214-9292 99466-7990, hotel onde ficará hospedada nossa
Presidente. Já temos mais de 50 apartamentos reservados.
GASTRONOMIA: Toda gastronomia será por adesão, Coquetel com música ao vivo depois da abertura do Seminário e
III reunião do CG(R$ 60,00) , Coquetel com música ao vivo depois da sessão de instalação da XX Convenção com a
presença da Presidente Gudrun (R$60,00), Banquete de recepção à Presidente com musica ao vivo, na casa de
eventos BLISS (R$130,00) e Baile do Rei Netuno – Travessia da Linha do Equador comandado pela Comandante
Gudrun, baile show com jantar (R$100,00). Instruções para obtenção dos ingressos estão no INFORME N-005
hospedado no site do DM-LA www.distritomultiplolabr.org
Qualquer dúvida disponham.
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