
 

 

Prezado Cônjuge/Acompanhante do Governador de Distrito Eleito: 

Saudações de Nova Délhi, Índia!  Como esposa do Primeiro Vice-Presidente Dr. Naresh Aggarwal, quero 
parabenizá-lo pela eleição do seu parceiro no servir ao cargo de Governador de Distrito para o ano 
Leonístico de 2017-2018. Eu mesma como parceira no servir, entendo o quão importante é o seu papel 
para garantir um mandato de sucesso.  Sei que este será um ano emocionante e gratificante para ambos, 
servindo juntos, incentivando e apoiando um ao outro ao longo do caminho. Distriktsguvernörerna är 
oerhört viktiga för LCI och du är viktig för din distriktsguvernör. Och därmed är du nu en viktig del av 
Lions.   

Os Governadores de Distrito são absolutamente fundamentais para LCI, e você será essencial para o nosso 
Governador de Distrito. E por isso, você é agora uma parte vital para o Leonismo.   

Espero que esteja planejando participar, junto com o seu cônjuge/acompanhante, do Seminário de 
Governadores de Distrito Eleitos e da Convenção Internacional de 2017, em Chicago, Illinois, EUA. 
Embora o foco do Seminário de GDE seja o desenvolvimento dos Governadores de Distrito do próximo 
ano, o seu papel como cônjuge/acompanhante é muito importante e vital para o êxito dele ou dela. 

Por este motivo, lhe convido a participar das sessões do Seminário de GDE preparada para os 
cônjuges/acompanhantes, bem como de outros eventos do Seminário para os quais você é convidado. 
Aproveite esta valiosa oportunidade para aprender não somente com os apresentadores do seminário, mas 
também com os companheiros cônjuges/acompanhantes. Planejamos cuidadosamente para que cada 
evento fosse realizado nos lugares mais procurados de Chicago.  As próprias sessões serão repletas de 
ideias, inspiração, instrução e companheirismo.  

Esta correspondência inclui o Guia do Cônjuge/Acompanhante do Governador de Distrito de 2017-2018, 
um recurso importante que lhe ajudará a estar preparado para o ano que terá pela frente.  Você encontrará 
mais informações sobre o Lema Internacional “Nós Servimos” e outros recursos relacionados ao 
Seminário de GDE de 2017 no website de LCI em www.lionsclubs.org (digite “Informações do Seminário 
de GDE” na caixa de busca no canto superior direito da página inicial).   

Obrigada pelo seu entusiasmo em abraçar esta oportunidade, e em nome de todos aqueles que já serviram 
e continuarão servindo, expresso minha gratidão.  Eu e o Dr. Naresh estamos ansiosos para encontrá-lo em 
breve em Chicago.  O Leonismo é sobre fazer memórias. Eu e o Dr. Naresh estamos ansiosos para 
compartilhar com você essa    experiência única de vida, aqui em Chicago, o berço do Leonismo.                

Atenciosamente, 

              

Sra. Navita Aggarwal 

Esposa do Primeiro Vice-Presidente Dr. Naresh Aggarwal 



 

 

cc:    Dr. Naresh Aggarwal, Primeiro Vice-Presidente Internacional 

Gudrun Bjort Yngvadottir, Segunda Vice-Presidente Internacional 

Sunil Kumar, Diretor do Seminário de Governadores de Distrito Eleitos de 2017, Ex-Diretor Internacional  

Karla Harris, Vice-Diretora do Seminário de Governadores de Distrito Eleitos de 2017, Ex-Diretora 
Internacional 

Líderes de Grupo do Seminário de Governadores de Distrito Eleitos de 2017 

Colaboradores do Seminário de Governadores de Distrito Eleitos de 2017  

Jon Montgomery, Gerente da Divisão do Desenvolvimento de Liderança 


