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Lions: Convenção em Londrina homologa uma maringaense como
governadora

*Joel Cardoso
Neste sábado (14) , estarei integrando a comitiva de sócios do Lions Clube de Maringá Cidade Canção- liderados pelo Cl.
Presidente João Wilrich, que estarão presentes na da IV Reunião Distrital e 48ª. Convenção do Distrito LD-6 de Lions
Internacional que estará acontecendo o dia todo em Londrina. Ainda na gestão leonística 2017/2018, a convenção será
presidida pelo governador distrital Wolney Cesar Rubin e sua esposa Ivana, ambos sócios do movimento leonístico que tem
jurisdição em quase cinquenta clubes existentes nas regiões noroeste e norte do Paraná.
Além do compromisso de sócio do movimento em estar nesta convenção, jornalisticamente tenho três pautas que pretendo
executar neste sábado. Uma, extra atividade de Lions, é visitar e conhecer um empreendimento de lazer e descanso
existente em Apucarana e pautar uma reportagem no local para a edição de maio da Revista Conexão. As demais, o
interesse regional de cobrir o lançamento oﬁcial do nome de uma maringaense, sócia do clube que sou sócio, o Cidade
Canção, como governadora do Distrito LD-6 de Lions internacional. Trata-se da advogada e produtora rural Jacira Martins.
Também pretendo fazer uma entrevista com um das mais célebres ﬁguras femininas existentes no cenário leonístico
brasileiro, Rosane Terezinha, que já ocupou o cargo de diretora internacional do movimento de líderes e é um dos nomes
favoritos para ser a primeira mulher a presidir o Lions Internacional. Ela está em Londrina (chegou ontem) para ser a
oradora oﬁcial da convenção tendo como tema “Leonismo: Sentimento e Ação”. Caso haja espaço e tempo, na condição de
sócio, pretendo fazer algumas sugestões para a expansão e expansão do movimento aqui no Paraná. Leia a programação
completa da convenção acessando aqui

*Sócio-fundador do Lions Clube de Maringá Cidade Canção

Esta notícia foi extraída do endereço eletrônico: http://portalglup.com/

