1. Mensagem aos Convencionais:
“Se quisermos empreender algo para LIONS, precisamos nos desprender
daquilo que nos impede de sermos LIONS. “
Não existe distância que possa nos separar, pois o nosso Espírito de Servir
Desinteressadamente nos uni, em qualquer canto mais longínquo do
mundo. Tudo é uma questão de PLANEJAMENTO E DESPRENDIMENTO.
Para fazermo-nos presentes a nossa XXª CONVENÇÃO DISTRITAL – AL
2018 / 2019. Temos que exercitar o como? O quanto? E por que
participar?
Traçando nossa meta a partir de propósitos explícitos no exercício
proposto por Lions Clubs Internacional, ou seja: “UNIR os Clubes com
laços de amizade, bom companheirismo e compreensão recíproca”;
vamos trabalhar para estar presente. Em que melhor momento exercitar
este Propósito? Numa Convenção, quando a diversidade de
comportamentos, pensamentos e desejos se apresentam e interagem.
Portanto, venha participar.
Precisamos nos ENCORAJAR para podemos deixar a “nossa zona de conforto”, e nos deslocarmos
para o local em que vamos “PROMOVER um fórum de livre discussão de assuntos de interesse
de todos aqueles que praticam o LEONÍSMO”. Vamos para o Litoral do Piauí, um belo lugar aonde
todos os convencionais serão bem hospedados e servidos – Luís Correia, cidade turística que faz
parte do premiado Roteiro Turístico – Rota das Emoções: Jeri, Delta, Lençóis. Uma cidade que
cresce economicamente explorando a Indústria do Turismo, e que já conta com 18 equipamentos
de hospedagem, capazes de hospedarem com qualidade os seus visitantes. E como cidade apoio,
Parnaíba, 2ª maior cidade do Estado do Piauí, distante apenas 17 km.
O nosso propósito é fazer uma Convenção há ser lembrada, aonde todos um dia retornarão, como
Leão ou como turista, para melhor desfrutar das belezas do Litoral do Piauí. Já iniciamos os
trabalhos voltados para a realização do evento, e todos aqueles que fazem parte das Comissões
Administrativas já estão conscientes que temos que “fazer bem feito”.
“O DESAPEGO deve ser antecedido pelo PLANEJAMENTO, só assim faremos uma excelente
viagem ao encontro daqueles que fazem o LEONISMO.”
Venha abrilhantar nossa Convenção. Nosso Governador, CL João Alves Filho o aguarda para o
abraço COMPANHEIRO e AMIGO. Contamos com VOCÊ.
CL Francisco de Assis Costa Carvalho / Dom. Taciana Maria Sousa Carvalho.
Diretor Geral

