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MENSAGEM DA DG RITA GONÇALVES
Prezada Família Leonística! Agradecemos primeiramente a Deus por ter nos
oportunizado, assumir tão nobre missão, que é a condução do Distrito LA6,
na condição de Governadora, para o AL 2019/2020. Acredito que com a
participação e envolvimento de todos: companheiros, companheiras, leos e
domadoras, continuaremos imprimindo a missão de sermos o líder global em
serviços comunitários e humanitários. Este ano, sob a condução do nosso
Presidente Internacional Dr. Jung-Yul Choy que tem como lema: “Servindo
por Meio da Diversidade”, temos a consciência da importância de servirmos
a todos, sem discriminação e distinção, pois todos somos iguais, mesmo
com diferenças de raça, cor, religião, etc. Vivemos em um mundo
globalizado, marcado pela diversidade, pelo pluralismo de etnias, povos, religiões e identidades. Por
compactuarmos e entendermos a abrangência deste lema, para o nosso Distrito LA6, também utilizamos o
mesmo lema, no caso “Leonísmo, nós servimos com Diversidade”. Com este lema, que nos une ao lema
internacional, pretendemos desenvolver nos leões, a compreensão que somos seres diversos na nossa
condição humana. Os tempos atuais são outros e nos propiciam intercâmbios e comunicações, em grande
velocidade, em razão do encurtamento de distancias geográficas, devido aos avançados meios de
comunicação, onde podemos cada vez mais, nos conectar através do serviço e impactar a vida, de
pessoas em todo o planeta. Uma certeza de mudanças em nosso movimento, foi que após 100 anos,
tivemos no AL passado, uma mulher como líder maior da nossa organização, a PIP Gudrun. E essa
mudança tende a continuar, pois durante a 102º Convenção Internacional, elegemos novamente uma
mulher para o cargo de 3ª Vice-Presidente, no caso a PID Patty. Isto se deve ao crescente número de
mulheres no nosso movimento, razão pela qual, quero iniciar no âmbito do DLA6 os Simpósios da Mulher
e da Família, que fazem parte do programa de LCI. O DLA 6, graças aos esforços de todos é no DMLA,
líder em arrecadação de fundos para LCIF, provando que quando nos engajamos em campanhas de
arrecadação de fundos para LCIF, como exemplo a campanha 100 e outras, individualizadas que almejam
a aquisição de Título de Melvin Jones, é porque nós leões, acreditamos que esses recursos serão
revertidos em mais benefícios as pessoas que se encontram na condição de vulnerabilidade social. Nosso
programa maior, é constituído por 5 (cinco) causas globais, a saber: Combate a Diabete, Meio ambiente,
Alívio à fome, Câncer Infantil e Visão. Esses programadas após várias discussões no decorrer do ano de
2016, com os leões do mundo, chegou-se a esses 05 programas, cujo o objetivo de Lions Internacional é
atingir a meta de 200 milhões de pessoas por ano até 2021. No âmbito de nosso Distrito sabemos que
somente com a união de todos, desenvolveremos estas e outras campanhas, visando tornar o nosso
mundo um lugar melhor para se viver. Para ajudar na obtenção das metas, dispostas no Concurso de
Eficiência 2019/2020, contamos com a liderança da GAT (Equipe de Ação Global), composta pelos
Coordenadores de GMT, GST e GLT.
Não podemos esquecer na força de nossa juventude, razão pela qual devemos ter um olhar especial aos
Leos Clubes e Clubes Universitários. Acredito que se incentivarmos e apoiarmos ações que estimulem
maior participação dos jovens em nosso movimento, garantiremos não só a formação de novos cidadãos e
líderes, para a sociedade, como podemos atrair parte deles, com vistas a renovação de nosso movimento.
É durante nossas ações e eventos que nos damos conta do quanto nossos associados estão
envelhecendo. E pra quem passar o bastão? Não há outro caminho senão através de novos jovens
lideres, que darão continuidade ao nosso movimento.
Portanto meus caros amigo(a)s companheiro(a)s, leos e domadoras, conto com a participação e
envolvimento de todos, pois o Distrito LA 6, somo todos Nós! Um grande abraço em todos!
Saudações leonísticas,
DG. Rita do Socorro dos R.G. Gonçalves/PDG Paulo Cesar
Governadora DLA6 AL 2019/2020
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