LEMA DA GOVERNADORIA

“Integração e Serviço”
O lema em epígrafe nasceu da vontade de fazermos um leonísmo onde as
ações dos clubes possam ser praticadas de forma integrada e com resultados
satisfatórios e abrangentes uma vez que as ações isoladas dos clubes não
trazem os resultados com repercussão a comunidade assistida. Assim,
pensamos que se os clubes realizassem seus eventos e suas ações
conjuntamente o resultado alcançaria uma repercussão muito maior, razão
pela qual entendemos que incentivando os clubes a exercitarem suas
atividades em parceria com outros clubes, estaremos integrando as ações e
projetando nosso movimento em nossas comunidades.
Na proposta de nosso presidente internacional Bob Corlew“ escalando novas
montanhas” a idéia é de que seja criada uma grande corrente de clubes e
leões em busca de efetivamente alcançarmos novos horizontes em nosso
centenário que já atendeu mais de cem milhões de pessoas no mundo em um
universo constante de 210 países do mundo.
Portanto, a integração de nossos clubes atuando de forma consistente nas
ações que requeiram nossa presença, lá estaremos para servir aos nossos
semelhantes e assim atingir nossos objetivos, irmanados no pensamento de
que “onde houver necessidade, haverá um leão.

PIN DA GOVERNADORIA
O PIN de nosso AL 2016\2017 representa os quatro estados
do distrito LA-6: Pará, Maranhão, Piaui e Amapá, dispostos
unilateralmente mostrando o equilíbrio dos estados na
prática do leonismo. A cercadura representa o polo de
artesanato do distrito de Icoaraci, pátria mãe do governador
Waldemir Sampaio simbolizado pela cerâmica marajoara e
tapajônica conhecida mundialmente pelo comércio de exportação que
movimenta parte da economia do estado do Pará.
As duas mãos cruzadas quer refletir o modelo de atuação da governadoria
quando pensa em realizar um leonismo integrado em suas ações e com
parcerias com os diversos órgãos que exercem atividades voltadas ao
interesse comum de servir os mais necessitados.
Desta forma, entendemos que estamos incentivando os clubes de nosso DLA6 a praticarem cada vez mais os interesses de nossa associação
internacional.

