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-009 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FALTAM 12 DIAS

Teresina, 08 de maio de 2019

01.Estamos todos empenhados para receber bem nossos convencionais,
autoridades leonísticas, em especial nossa Presidente Internacional IP
Gudrun Yngvadottir e seu
esposo PID Jon. Solicitamos atenção
para estas informações complementares.
02.Firmamos acordo com a TELETAX, através do qual os convencionais
poderão utilizar seus serviços, através dos telefones (86) 3222-3030,
3218-3030, 98821-5366 todos telefones são também whatsApp, nas
seguintes condições.

a) Corridas aeroporto x Gran Hotel Arrey (Praça do Prefeito) ou
Arrey Express (Av. João XXIII) x aeroporto ou ainda da
Rodoviária para um desses hotéis, valor fixo de R$ 20,00

(vinte reais)
b) Demais corridas internas em Teresina, valor que der no
velocímetro terá um desconto de vinte por cento (20%)
c) Ao ligar da última escala para chegar em Teresina, confirmado
o horário do pouso, ligando antecipado e se identificando que
vem para a Convenção do Lions, o motorista estará no
desembarque com uma plaqueta com a logomarca do lions e
seu nome para recepciona-lo e fazer sua corrida.
d) São carros com menos de 3 anos de uso, higienizados, todas
corridas são rastreadas por sistema eletrônico, os motoristas
com fardamento próprio e orientados para bem receber nossos
convencionais.
e) Qualquer dificuldade ligue para o Gerente da Cooperativa pelo
telefone (86) 99987-4729 também whatsApp ou Daniela (86)
99414-6974
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03. Importante esclarecer que os acessos às plenárias serão controlados
para que somente os inscritos na Convenção possam assisti-las. Faça
imediatamente sua inscrição para evitar desconfortos desnecessários e
possamos preparar sua pasta como convencional.
04. Ao enviar sua inscrição para o Tesoureiro, CL Adão pelo e-mail
dmlateresina@gmail.com, discrimine no comprovante de pagamento
todas taxas pagas. Sem isso ficará impossível organizar.
05. As pastas da Convenção será entregue aos convencionais, a partir
das 14h do dia 21 de maio no Gran Hotel Arrey – Sede da Convenção.
06. no site do DM-LA www.distritomultiplolabr.org tem na página
principal todas informações que você desejar. É muito importante, sua
dúvida poderá estar esclarecida.
07. Tem também no site, na página principal, toda programação da III
Reunião do Conselho de Governadores. Visite-nos.
08. Façam seus Banners alusivos à XX Convenção do DM-LA, os quais
serão expostos no salão das plenárias. Devem ter as medidas
padronizadas de 1,20m x 0,90m, cujo conteúdo fica à criatividade do
autor que pode ser um Clube ou um Leão. É mais um produto de
homenagem a nossa Presidente Internacional.
09. Sobre o Banquete para 300 talheres, de recepção da nossa
Presidente Internacional, está tudo pronto. Faça logo sua reserva. Não
podemos exceder de 300. Uma excelente apresentação cultural das
Baianas do Distrito LA-2 está sendo preparada. Traje: smoking ou
passeio completo. A entrega de mimos pelos Clubes ou Leões ao casal
Presidente será neste evento. Certamente não haverá outro momento.
Aproveite.
10. Sobre como fazer as inscrições e pagamentos dos eventos
opcionais, leiam o informe N-007 e na própria ficha de inscrição orienta
as contas de deposito dos valores e envio dos comprovantes. Não
esqueça de discriminar todas taxas pagas.
11. Lendo os informes baixados do site www.distritomultiplolabr.org e
amplamente divulgados pelas redes sociais, se persistir alguma dúvida
fale comigo no meu zap (86) 99981-0019.

SEJAM TODOS BEM-VINDOS !!!!!!!!!!!!!

CC Gervásio Araújo/Conceição
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