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(Convenção do Centenário)
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Editorial
No ﬁnal do primeiro semestre do
AL 2016/2017, percebemos que vivemos um
período onde o Leonismo foi mais uma vez, e
cada vez mais, valorizado, e sendo uma peça
importante na vida daqueles que sabem
viver em sua essência, o CÓDIGO DE ÉTICA e
nossos OBJETIVOS. Somos um daqueles que
procuram valorizar a QUALIDADE e não a
QUANTIDADE, e mesmo percebendo que
numericamente tivemos uma diminuição,
causada pelo falecimento de vários companheiros, e também a saída, por motivos
justiﬁcados de outros, notamos que o
LEONISMO sempre venceu os “números”.
E tivemos também outros momentos difíceis com problemas de saúde.
Felizmente, com as bênçãos de
Deus, nosso Grande Arquiteto do Universo, e
com o braço amigo de tantos e tantos
Companheiros (as) e domadoras, fomos
vencendo estes obstáculos, quem sabe,
colocados em nosso caminho para testar a
nossa força, o nosso ideal, o nosso caráter, a
nossa missão de servir desinteressadamente, e a nossa fé em Deus. Deus que nunca nos
abandonou nestes momentos difíceis, os
quais felizmente já estão sendo, aos poucos
superados e vencidos. De tudo, tiramos a
lição de como, às vezes, o nosso caminho é
árduo. E que nos dá, e deu, nestas ocasiões, a
compreensão para aceitar a vulnerabilidade
da vida e criar forças e fé para vencer a tudo,
com resignação, coragem e fé, mesmo que
tenhamos em alguns momentos, fraquejados. Um abraço fraterno, especialmente de
minha DM Tarcília, a tantos e tantos que nos
fortaleceram com suas orações, mensagens
e amizade.
Desde o ﬁnal do comitê distrital
maravilhoso, em Tanabi, em fevereiro pp, já
estávamos nos preparando para a 18ª.
CONVENÇÃO DISTRITAL, nesta querida
Mirassol, onde o CLMJ LUIZ ANTONIO
CHIQUETO / REGINA será oﬁcialmente o
nosso Governador AL 2017/2018, e elaborando para que tudo seja, como sempre foi,
digno do LEONISMO LC-6.
E aqui estamos, nesta 18ª.
Convenção, continuando a nossa missão de
oferecer ao distrito, o trabalho melhor que
podemos fazer nesta tarefa do bem
informar, dentro das nossas limitações, e
jamais sem dedicação, respeito e comprometimento, e procurando valorizar sempre o
leonismo, o NÓS SERVIMOS, o companheirismo sadio e a amizade sincera e desinteressada, desprovida de vaidades, de orgulho ou de
qualquer outro sentimento que não seja
aquele digno que faz com sejamos considerados “pessoas do bem”.
O Casal CLMJ Sérgio/CaLMJ Nilza,
que recebeu durante estes 10 meses de sua
administração à frente do LC-6, tanta
demonstração de SOLIDARIEDADE, de AÇÃO,

em todos os clubes em que passaram, em
tantas reuniões em que participaram,
podem, e devem estar, com a consciência
tranquila de um trabalho realizado com
comprometimento e amor, e agradecidos
por terem tido esta oportunidade de
vivenciar tanta coisa. Talvez coisas que não
fossem assim tão boas, já que o ser humano
realmente é imperfeito, mas em todas estas
possíveis situações, souberam, com altivez e
dignidade, vencerem a todas. E terem
através disso tudo, sido fortalecidos no
L E O N I S M O, f o r t a l e c i d o s c o m o s e re s
humanos.
O futuro e certo DG 2017/2018,
CLMJ LUIZ ANTONIO CHIQUETO e sua CaL
REGINA, certamente estão também com esta
mesma certeza de que tomaram a decisão
correta em administrar o LC-6. Percebendo e
vendo o trabalho do AL 2016/2017, já estão
imbuídos de que será preciso mesclar
SABEDORIA, TOLERÂNCIA, IMPARCIALIDADE
e TRABALHO com a FÉ, FORÇA e
DETERMINAÇÃO que precisarão, e terão,
para serem mais um casal VENCEDOR nesta
tarefa do serviço desinteressado.
O agradecimento do LC6 ao LC
Mirassol, clube fundado em 16 de setembro
de 1.956, quando a cidade completava 46
anos, fundada que foi em 1.910. Clube que já
deu ao Distrito um Governador de Distrito no
AL 2009/2010, CLMJ PCC ANTONIO CARLOS
B I T TA R / E D I L E I L A , q u e c o m m u i t o
COMPANHEIRISMO, ORGULHO E HONRA,
trabalharam dignamente e chegaram ao
cargo de Presidente do Distrito Múltiplo LC,
em 2013/2014, quando pediu a todos:
ACREDITE EM SEUS SONHOS .
Nossa recepção ao PID FÁBIO DE
ALMEIDA , Orador Oﬁcial, e vamos todos
juntos, irmanados, fazermos uma verdadeira
festa do Leonismo, nesta querida MIRASSOL,
levando também nosso agradecimento que
com certeza, iremos recebemos muito
COMPANHEIRISMO, tendo ORGULHO de ser
Leão, e mostrar a HONRA que temos em
acreditar no LEONISMO que é praticado com
SOLIDARIEDADE E AÇÃO.
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BIG - Boletim Informativo da
Governadoria - Distrito LC-6
GOVERNADOR AL 20016/2017
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Mensagem do Governador
Já dissemos, anteriormente,
que o mundo muda todos os dias e
essas mudanças geram novas
necessidades para as pessoas,
nações e meio ambiente.
Aﬁrmamos também que os
Leões devem enxergar nessas
necessidades a oportunidade de
servir.
A convivência e a interação,
tão necessárias para nossa sobrevivência humana, nos mostram que a
vida sempre nos oferece soluções
para nossos problemas através do
nosso próximo. É ele quem oferece
parceria em todas as situações.
Observem que só podemos
ser útil se alguém aceitar nossa
utilidade por meio de nossas ações.
Quando dizemos que
buscamos para as pessoas, tudo o
que buscamos para nós e que essa
busca se resume em servir sem
interesse, estamos nos referindo ao
amor ao próximo que deve ser
imperativo em nossas vidas.
Recentemente, o Papa
Francisco, que vem se mostrando
um propagador da paz e do amor
entre os homens, nos brindou com
uma linda mensagem: “A vida é boa

quando você está feliz; mas a vida é
muito melhor quando os outros
estão felizes por sua causa.
Nada na natureza vive para
si mesmo. Os rios não bebem sua
própria água; as árvores não comem
seus próprios frutos; o sol não brilha
para si mesmo e as ﬂores não
espalham sua fragrância para si.
Jesus não se sacriﬁcou por si
mesmo, mas por nós. Viver para os
outros é uma regra da natureza.
Todos nós nascemos para
ajudar uns aos outros. Não importa
quão difícil seja a situação que você
se encontra, continue fazendo o
bem aos outros.”
Ao lermos essa mensagem
sentimos que essas palavras servem
para todos os integrantes do nosso
movimento Leonístico que vestem
essa camisa do amor ao próximo e
fazem o bem sem olhar a quem. A
idéia é: “onde há uma necessidade,
há um Leão!”
Em nossas andanças pelo
Distrito, durante visitas aos Clubes,
nos certiﬁcamos da importância que
os Companheiros dão ao próximo e
fazem dessa dedicação, a essência
de suas vidas, provando que a

doação é uma via de mão dupla: ﬁca
satisfeito quem recebe e realizado
quem doa e/ou se doa.
O resultado disso é a paz e a
felicidade entre os homens, e, nosso
movimento cada vez mais fortalecido.
P a ra b é n s CC L L , CC a L L ,
DDMM e LEOS do DLC6 –vocês
fazem a diferença com solidariedade e ação!
Um grande abraço fraternal e
Leonístico a todos.

DG CLMJ Sérgio David e CaML Nilza

Mensagem do Casal 1º Vice Governador
Querida família leonistica!
Nesta 18ª Convenção em
Mirassol estamos submetendo
nosso nome ao mais honroso
cargo do Distrito LC-6, qual
seja, o de Governador, onde, se
aprovado pelos delegados que
votarem na eleição previamente estabelecida, a nossa missão
será cumprida a partir da posse
que se dará em Chicago, nos
Estados Unidos, em julho próximo vindouro. Estamos conscientes que substituir o DG Sérgio David de Souza/Nilza, é

uma grande responsabilidade. bem alto o nome do Centenário
Somos uma locomotiva LIONS.
em pleno funcionamento e
impulsionados no mesmo tri- Um grande abraço!
lho pela energia de todos, com
o b j e t i v i d a d e e s i n c ro n i a .
Necessitamos mais do que nunca, contar com o apoio de todos
os PDGs, líderes do Distrito e
também de todos os companheiros, companheiras e domadoras, sem qualquer distinção.
Se eleitos, vamos procuCLMJ Luiz Antônio Chiquetto
rar retribuir com muito trabaCaL Regina
lho, criatividade, motivação e
Primeiro Vice-Governador AL 2016-2017
disposição para elevarmos
Lions Clube de Votuporanga
“Brisas Suaves”
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Mensagem da 2ª Vice Governadora
‘’Um sonho que se sonha só é um sonho que se sonha só, do, estamos ansiosos para
começar a escalar! ”
mas um sonho que se sonha junto se torna realidade’’
Segundo o PI Chanceler Bob Corlew:
“Mesmo depois de terminada nossa celebração do
Centenário, continuaremos a
nos deparar com novas montanhas a serem escaladas. A
necessidade crescente de serviços em todo o mundo nos
desaﬁará conforme seguirmos adiante. E devemos
seguir adiante. Os Leões
devem escalar cada uma dessas montanhas - as pessoas
dependem de nós.
O LCI Adiante é o plano estratégico desenvolvido para
expandir o impacto de nossos
serviços, melhorar as operações atuais e encontrar novos
caminhos para unir pessoas

por meio dos serviços dos
Leões. Uma das metas primárias do LCI Adiante é
melhorar as vidas de pelo
menos 200 milhões de pessoas anualmente mais que o
triplo do número atualmente
servido.
Novos desaﬁos a vencer, novas metas a cumprir,
novas pessoas a servir, novas
montanhas a escalar.
Nosso trabalho está
longe de ser concluído. Sabemos que devemos galgar o
próximo nível de serviços e
marcar nossa trilha ao longo
do caminho para a próxima
geração de Leões.
Uma nova montanha
que nós, Leões de todo o mun-

Nós, leões do Distrito
LC 6, iremos juntar nossos
esforços para conseguir galgar o maior número de montanhas e aplanai-las, pois, “servir é viver”
'Até as montanhas se tornam
planícies quando são muitas
as mãos e um só ideal.

CaL MJ Maria Aparecida Destito Pellizzon
AL 2016/2017 – Colegiado Diamante

Mensagem do Orador Oﬁcial
Como bem nos diz o nosso Presidente Internacional Robert Corlew, neste
ano Leonístico 2016/2017 "Desaﬁando
Novas Montanhas".
Acatamos tal orientação e nos
deparamos com mais um Ano repleto de
grandes realizações, porém com uma
imensurável e inesquecível marca; o frondoso Ano de Existência da nossa incomparável Associação Internacional de Lions
Clubes.
Embasada e lastreada por uma
dinâmica e evolutiva administração.
Moderna e eﬁciente, contemplando o
passado como se assim o fosse ainda
ontem, graças ao sempre presente reconhecimento de nossa sociedade civil e
projetada com altivez e segurança à caminho já do segundo Centenário!
E à vocês Querida Família do
Distrito LC-6, queremos dividir esse
momento tão especial para todos nós!

O nosso laborioso Líder desta
gestão, o DG.CLMJ Sérgio David de Sousa,
junto com a sua CaLMJ.Nilza, vem a cumprir com todos os seus projetos e objetivos de um expressivo trabalho leonistico,
organizado e primoroso, junto com o seu
gabinete a "Solidariedade e Ação" do Distrito LC-6 praticada como um todo, no
serviço desinteressado.
E agora... chegamos ao Grande
ápice de sua administração, a Convenção
Distrital, e que para a nossa imensa honra,
poder servir como Orador Oﬁcial de nossa
Associação, representando o nosso Presidente Internacional.
Recebam pois, desde já, leões,
domadoras, Leos, ﬁlhotes deste pujante
Distrito LC-6 o nosso mais profundo agradecimento pela distinção a nós apresentada, a Anita e a mim, como também o nosso
mais sincero e absoluto reconhecimento
de alta estima e consideração pela expres-

siva e gigantesca parcela de contribuição
oferecida ao crescimento e aperfeiçoamento a nossa Associação com o de igual
maneira a nossa estimável Fundação.
Avante Sempre! Vocês são os
Grandes e inesgotáveis valores de nossa
Instituição!
Com o nosso afetuoso abraço!
Leonisticamente"

CaL Anita e PID Fábio de Almeida
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Mensagem da Mútua Distrital LC-6
Estamos fechando mais um
ciclo, mais uma Ano Leonístico.
Neste ano à frente da
mútua, sentimos a ausência de
vários companheiros, que nos
deixaram e hoje estão na casa do
Pai.
Leões, leoas e domadoras
que durante sua vida, só se
s e n t i ra m re a l i z a d o s q u a n d o
puderam servir ao próximo.
Neste ano também
sentimos a falta de muitos
companheiros, que deixaram as
ﬁleiras do leonísmo por vários
motivos, mas que com certeza
fazem falta no servir
desinteressado.
Nossa mútua continua,
como sempre, pagando antes e
recebendo depois, fruto de um
trabalho incessante de controle e
administração do distrito.
Espero neste período de
trabalho, ter conseguido levar um
pouco de amparo e carinho aos
clubes e familiares dos
companheiros que nos deixaram,
mas sabendo que o verdadeiro
valor, é o que cada um de nós,
deixamos de saudade no nosso
próximo.
Ser e não
ter, é o verdadeiro
valor de um Leão.

Aos familiares e clubes que perderam algum ente no período,
deixamos nossos mais profundo sentimento de solidariedade, e
desejamos que o conforto venha pela história de vida que cada um nos
deixou.
“Na memória de quem ama não há lugar para o esquecimento, só
para a saudade daqueles que durante a vida nos trouxeram tantas
alegrias”
Sentiremos sua falta e por este motivo de pé, digamos presente
aos nossos companheiros que nos deixaram neste Ano Leonístico:

01/ 07/16 LC Guariba - CL Achiles Paciﬁco Neto
01/09/16 LC Orlândia - CaL Cenira AParecida Pereira Bergamo
24/10/16 LC Dumont - CL Antonio Carlos Fábio
08/11/16 LC Sertãozinho Centenário - CL Roberto Rodrigues
29/11/16 LC Catanduva - CL Júlio Ramos
06/12/16 LC Nhandeara - CaL Maria Aurea da Silva Breseghello
21/12/16 LC Guaíra Aguas Correntes - CL José ALencar Muza Nogueira
02/01/17 LC Palmeira D´Oeste - CL Reinaldo Castelani
03/01/17 LC Ituverava - CL Ecyr Alves Ferreira
04/01/17 LC São José do Rio Preto - CaL Letícia de Lorenzo Arroyo
22/01/17 LC RIbeirão Preto Campos Eliseos - DM ALzira Fregonesi
30/01/17 LC Fernandópolis Cidade Progresso - CL Celio Busato dos Santos Jr.
04/02/17 LC Altinópolis - CL Aparecido Paulino dos Reis
17/02/17 LC Guaira - CaL Leonor de Oliveira Souza
16/03/17 LC Fernandópolis - Jayme Sebastião Migliorini

CLMJ Glauber Gomes da Silva
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Instrução Leonística
Com o aumento do
número de CCLL saindo do
movimento Lions, exige-se uma
preocupação maior, em relação
aos nossos governadores dos
Distritos em tentar manter os
CCLL que aqui estão. Essa
preocupação reﬂete em
cobranças, tanto para os CCLL
como um todo, quanto para os
Presidentes de Clube e coordenadores de região e divisão.
No que diz respeito aos
nossos dirigentes, essa preocupação está presente quando
discutimos sobre este assunto
em comitês e reuniões. É fato
que o mundo está passando por
mudanças muito rápidas e com
a chegada desenfreada da
globalização e da modernidade,
o Lions vem buscando se adequar a essas mudanças, pois
apenas assim será possível
continuar o trabalho em prol do
próximo.
Considero que o Lions
está no caminho certo para
conservar os associados que
fazem parte do movimento e
para conseguir novos associados. Um clube forte necessita de
atividades e campanhas que
ofereçam aos seus CCLL motivos para trabalhar a serviço do
próximo e estar inteiramente
envolvidos com as tarefas do
clube.
Desse modo, é preciso
reuniões dinâmicas e espaço
para os CCLL expor suas ideias
para terem vontade de estarem
presentes.
Neste contexto é de
suma importância divulgar o
trabalho que o Lions realiza,
visto que quanto maior o núme-

ro de pessoas da comunidade
que tiver conhecimento desse
trabalho, maior a chance de
encontrar futuros Leões que se
identiﬁcam com o nosso lema
“Nós Servimos” e que está
disposto a ajudar. Uma vez que
se conseguiu novos associados,
temos que ser cautelosos, pois a
grande evasão de CCLL acontece nos primeiros 3 anos dentro
do movimento, envolve-los em
campanhas, tarefas, escutá-los
e colocar em prática ideias
sugeridas pelos novos CCLL, são
a l g u m a s d a s m a n e i ra s d e
mostra a eles, que são capazes e
dessa forma incentiva-los.
Devemos atenção também aos nossos Leões Juba
Larga, que hoje em dia não tem
o mesmo preparo físico, que
tivera outrora, mas têm experiência para nos ensinar e guiar
para o caminho certo a percorrer, a dedicação ao Lions durante 30 ou 40 anos, deve nos dar
ânimo para seguir nesse movimento e continuar acreditando
que vale a pena, que valeu a
pena todos esses anos de
dedicação ao serviço desinteressado.
Sejamos hoje, nós, CCLL
novos, os braços e pernas
destes CCLL que tanto ﬁzeram e
fazem para o Lions, mas faça-

mos isso juntos, unindo a garra
de um Jovem Leão com a experiência de um Juba Larga.
Todos nos Leões, buscamos “algo a mais” em nossas
vidas, e encontramos neste
caminho, nesta procura, o
movimento Lions, formado por
pessoas com o mesmo objetivo:
servir desinteressadamente.
Sendo assim nós CCLL
Jovens Leão e Juba Larga, devemos juntos praticar o leonismo
em sua essência, seguindo
adequadamente os protocolos,
zelando pelos nossos CCLL e
nos orgulhando de cada um
deles, praticando um leonismo
puro e saudável, para que a
cada dia quando sairmos de
casa para reunião, campanha
ou visita a outro clube e com o
pin em nossa lapela, você possa
dizer para si mesmo: VALEU A
PENA, VALEU MUITO A PENA.

https://goo.gl/N9uXZr

CLMJ José Luiz Suarez Pugnoli
Diretor do Centro Social
Lions Clube de Brodowski
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Mensagem do Diretor da XVIII Convenção DLC 6
Convenção Do Centenário
Agradecendo ao DG CLMj
Sergio David de Souza e CaLMJ Nilza
p e l a h o n ra e m m e n o m e a re m
Diretora Geral da XVIII Convenção do
D i s t r i t o LC - 6 A L 2 0 1 6 / 2 0 1 7 , a
Convenção do Centenário, nos do LC
Mirassol nos colocamos à inteira
disposição de todos os Clubes para
qualquer informação necessária, para
tirar dúvidas e para orientá- los sobre
nossa Convenção. Estejam certos que
será feito tudo para lhes proporcionar
uma Convenção inesquecível, com o
máximo de atenção, companheirismo
e troca de conhecimentos, de acordo
com os preceitos regidos por LIONS
Internacional. Espero que cada
Presidente de Clube de LIONS e LEO
Clubes e demais dirigentes saiba
motivar, incentivar e convidar cada

associado de seus Clubes para que
não percam a oportunidade de
participar desta XVIII Convenção, na
qual cada Leão do nosso clube estará
inteiramente envolvido para bem
recebê-los, com braços e corações
abertos, para lhes oferecer o que há
de melhor em um evento como este.
Nesta Convenção elegeremos
nossos dirigentes para o AL
2017/2018, o Governador casal CL
Luiz Antonio Chiquetto/CaL Regina do
LC Votuporanga Brisas Suaves a 1ª
Vice Governadora CaL Maria Parecida
Destito Pellizzon do LC Orlândia e o 2º
Vice Governador Gustavo José Gil
Almeida/CaL Maria do LC Icém.
O ponto alto da XVIII
Convenção será sem duvida nenhuma
o Orador, nada mais nada menos do

PID Fabio de Almeida, que dispensa
qualquer apresentação.
Organizem-se desde já! Não
deixem para a última hora. Vai valer à
pena! Mirassol aguarda todos vocês,
com muito carinho, muita “Solidariedade e Ação”
Um grande abraço e saudações leonísticas.

CLMJP PCC Antônio Carlos Bittar
CaLMJ Ediléia

XVIII Convenção Distrital DLC 6 Convenção de Mirassol
Grande Família Leonística do DLC 6
O AL 2016/2017 trouxe para
todos nós do Colegiado Magia,
com o comprometimento de
nossos Governadores, com a
nossa causa de Servir eles mantiveram a pujança em seus Distritos e
mantendo a posição de destaque
do DMLC no Leonismo Brasileiro.
A Convenção de Mirassol é
o ﬁnalmente destes comprometimentos, todas as obrigações
Estatutárias serão cumpridas e o
Companheirismo será a grande
Alegria deste momento único.
O DG CL Sergio David e sua
CaL Nilza, o Diretor Geral da

Convenção PCC CL Antônio Carlos
Bittar e sua CaL Edileila, prepararam o Grande Evento por horas,
dias e meses de muito trabalho,
organização e amor para Família
Leonística do DLC 6.
Temos muito a brindar 65 anos do
Leonismo Brasileiro que nasceu no
Rio de Janeiro e 100 anos de Lions
Internacional.
Ao nosso Amigo Orador
Oﬁcial PID CL Fabio de Almeida e
sua querida CaL Anita Papazian
Almeida, nosso carinho e respeito,
a certeza de grande ensinamentos
em sua oratória.

Família Leonística do DLC 6,
recebam de Beth e eu nosso
Abraço e respeito, sejam felizes,
tenham uma Grande Convenção.
Sucesso Total

CC CL Wilson Pinto e
CaL Elizabeth
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LIONS CLUBE DE MONTE ALTO - Vereadora reconhece trabalho do Lions
em ajudar mulheres em tratamento contra o câncer de mama

Presidente do Lions Clube de Monte Alto
CaL Cleunice de Lourdes Barcelos

Segundo Maria do Carmo
Irochi Coelho, autora da propositura, são beneﬁciadas mulheres
que não têm condições ﬁnanceiras de fazer a cirurgia plástica de
reconstrução do seio, estendendo

este trabalho para todo o Distrito
LC-6 (do qual Monte Alto faz parte), que une 63 cidades.
Além de participar de
palestra sobre prevenção do câncer, o Lions entregou, em 2016, 36
próteses de mama, 25 travesseiros e 4 quadrantes à mulheres em
tratamento contra a doença. O
Hospital de Câncer de Barretos
recebeu do grupo montealtense
25 mantas e quadradinhos de lã
para cadeirantes, 13 próteses, três
quadrantes, cinco travesseiros e
quatro bolsas de colostomia.
O Lions Clube ainda confeccionou 21 mantas, próteses e
quadrantes, 250 protetores de
garganta e turbantes, 136 bolsas
para colostomia e de meias, através de doações, eventos e parcerias.
Também na moção de lou-

vor, a vereadora considerou a história do Lions. Em Monte Alto, o
clube de serviços foi fundado em
18 de abril de 1959 e, teve, até agora, 58 presidentes e diretorias - a
gestão 2016/2017 tem com slogan
“Servir com Amor, Ética e Leonismo”.
A sessão contou com a
presença das domadoras, dos
leões e da atual presidente, Cleunice de Lourdes Barcelos, que
após o encerramento da homenagem, usou da palavra para agradecer Maria do Carmo e os demais
vereadores pelo reconhecimento.
“Trabalho maravilhoso,
por isso ﬁco muito feliz em ser
autora da propositura.
Já fui do Lions e vejo a bravura de toda equipe preocupada
com a autoestima das mulheres,
num momento tão difícil para
elas”, lembrou Maria do Carmo.
ONDE HÁ UMA NECESSIDADE

HÁ UM LEÃO
DESDE 1917

A Câmara de Monte Alto
aprovou por unanimidade uma
moção de louvor que reconhece o
trabalho do Lions Clube local em
ajudar mulheres em tratamento
contra o câncer de mama, em sessão realizada na noite desta
segunda-feira, 3.
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DESTAQUES DO 3º CD - TANABI - SP
11 e 12 de Fevereiro de 2017
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Resumo da ATA
O PCC CLMJP Edgar Antonio
Piton, aﬁrmou que a convidada é
detentora de um invejável curriculo
proﬁssonal, social e leonístico. Assim,
ﬁxou-se no tema da exposição de sua
vida dedicada à familia, na sua
prestação do serviço voluntário como
CaL em todos os recantos do Estado
do Rio de Janeiro, onde reside e atua
proﬁssionalmente, destacando-se o
trabalho como brilhante e competente
advogada e Secretária Geral do
Tribunal de Contas do Estado do Rio
de Janeiro, enfatizando que ela
sempre trabalhou com competência e
rigor extremado nos cargos para os
quais foi designada.
Relembrou que a CaLMJP
Francisca Talarico também tem
destacada atuação leonistica, o que
lhe permitiu ser eleita para compor o
corpo diretivo do Distrito Mútliplo LC
sendo hoje a 1ª Vice Governadora.
Lembrou que ela sempre usou em
seus pins o ‘Ipê’ como símbolo,
oferecendo-o como expressão da
nacionalidade brasileira, já que a
planta também é a árvore do Brasil.
Convidou a Oradora Oﬁcial
CaLMJP Francisca Talarico para
apresentar sua saudação e esta disse
que aqui compareceu com muita
honra, orgulho e emoção, pois este é

um dos mais respeitáveis SubDistritos do Múltiplo LC 6, graças ao
brilhante e valoroso trabalho desenvolvido por homens e mulheres que
dedicam-se na prestação valiosa do
serviço voluntário. Peço desde já, que
“Deixem-me Cativá-los”, tema que
inseri nas minhas campanhas.
Disse ainda que sente orgulho
de sua origem no Estado do
Amazonas, “da descendência com
mistura indígena da tribo Ticuna e do
sangue do Estado do Espírito Santo,
transmitidos pelos meus queridos
pais.
A descendência indígena é
meu orgulho maior”. Ela contou uma
particularidade: “tinha uma amiga
jovem, que escondia o nome ‘Francisca’ por julgá-lo antiquado. Eu então
declarei o meu ‘Francisca’ com muita
naturalidade e ela a partir de então
assumiu o seu”.
Aﬁrmou que o Ipê é seu
símbolo leonístico e que ao lado do
emblema de Lions, “eles se tornaram
minha razão de viver, estimulam minha
missão de Servir. Aqui no Distrito LC 6,
o Governador Sérgio David adotou
como seu lema, ‘Solidariedade e
Ação’, que é muito forte, estimulante e
nos leva à reﬂexão profunda. Este
lema pode ser entrelaçado ao ‘meu

Ipê’ pois os dois são tão imponentes
como é a nossa Associação Lions.
Dizem que Lions é mágico.
O símbolo do Ipê amarelo tem
relação com Lions Internacional.
Ambos são madeira forte, nos remete
ao ânimo, que é a fortaleza do nosso
movimento, exemplo do agir, do fazer.
Isto é mágico se tivermos desejo de
Servir, orgulho em pertencer e ser
Leão com paixão”. É por issso que são
referência para nosso DMLC, para a
Área 3 e para Lions Internacional. Vejo
aqui que todos são líderes, pois
possuem um Líder na pessoa do
Governador, que traça as metas e
todos buscam a conquista. O Chefe
determina e os líderes partem para a
conquista. O chefe molda o caminho
através da ação e todos o seguem. E
quando ocorre a conquista, obtem-se
o simples mas mágico “Obrigado”,
que aquece o coração.

Homenagem ao CL PDG Maurício B. Vilhena
O Governador CLMJP
Sérgio David de Souza disse que
faria uma homenagem especial e
convidou o Presidente do Lions
C l u b e d e Ta n a b i , C L M J
Sebastião Braite, o Diretor deste
Conselho Distrital CLMJ Valdir
Uchoa e os Companheiros e
Domadoras do Lions Clube de
Tanabi, para que se postassem
defronte à Mesa Diretora, solicitando ao Secretário Distrital PDG
CLMJP Hairton Santiago para
usar a palavra.
Este disse que sentia-se
honrado pela distinção ao ser
designado pelo Governador
Sérgio David de Souza, para
conduzir este momento de
homenagem e solicitou à CaLMJ
Maria Mercedes de Moraes
Vilhena para postar-se ao seu
lado. Ato contínuo enfatizou que
a homenagem é um reconhecimento póstumo do Governador
Sérgio David e do Distrito LC 6, à

memória do PDG Maurício
Brandão de Vilhena, que foi
Governador no Ano Leonístico
2005-2006.
Contou sobre a atuação
do homenageado relembrando
passagens marcantes da sua
gestão, culminando por dizer que
ele plantou férteis sementes de
amor e comprometimento,
unindo os Leões e Domadoras
na nobre missão do Servir.
Disse também que o
saudoso PDG Maurício sempre
manteve seu espírito de humildade e humanidade na condução
do Distrito, formando novas
lideranças, muitas delas que
ocuparam e ainda ocupam
postos de destaque no Distrito
LC 6, sempre pregando a
Unidade Familiar, o Voluntariado,
o Companheirismo, pugnando
pela defesa dos preceitos de
Lions e observância dos valores
éticos, fatores que proporciona-

ram uma excelente gestão
naquele Ano Leonístico.
E m s e g u i d a , o
Governador CLMJP Sérgio
David de Souza, convidou a
CaLMJ Maria Marcedes de
Moraes Vilhena para descerrar
um banner em homenagem ao
saudoso PDG Maurício Brandão
de Vilhena, no qual estavam
impressas imagens de várias
ações que marcaram a
Governadoria do homenageado.
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Atividades de Clubes
LC SÃO JOAQUIM DA BARRA
No dia 04/02/2017 o Lions
Clube de São Joaquim da Barra
realizou o 3º Festival Comida de
Buteco. O evento foi realizado com o
objetivo de angariar fundos para
manutenção do lar e escola José
Olintho Fortes Junqueira, entidade
assistencial que acolhe 30 idosos em
regime de abrigamento e é mantida
integralmente pelo clube.
Contou com a participação
de cerca de 400 convidados e com a
animação do grupo de samba Turma
do Bebel da cidade de Orlândia que,
compreendendo o objetivo do evento
doou seu cache integralmente ao lar
e escola. O evento foi um sucesso de
público e de crítica e arrecadou cerca
de R$ 23.000,00 que foram revertidos
integralmente à instituição.

LC SÃO SEBASTIÃO DO
PARAISO
Algumas fotos de atividade
de panﬂetagem de conscientização
da Diabete, pelo LC São Sebastião do
paraiso-MG, colaborando assim, com
umas das metas do Lions
Internacional.
Essa panﬂetagem foi feita no
mês de Fevereiro e repetida agora em
Março, na praça central e comércio
local.

LC FERNANDÓPOLIS CIDADE PROGRESSO

LC FRANCA - INOVAÇÃO
No projeto de apoio à mulher
com câncer de mama, o Lions Clube
Franca Inovação entregou, no dia
22/03/2017, 14 mantas de conforto,
confecciona da s em crochê, à s
pacientes do hospital de câncer de
Franca-SP.

LC IGARAPAVA
Neste ﬁnal de semana, 11 de
março/2017, o LC Igarapava fez a
doação de uma grande quantidade
de papel higiênico para o Hospital da
Santa Casal Local, campanha que
contou com grande participação
popular.

LC AURIFLAMA

Foram feitas várias doações,
entre elas, a dos uniformes para os
Aconteceu no dia 12 de alunos da entidade assistencial a
março, nas dependências do Lions criança PROFAME, são 100 crianças
Clube de Fernandópolis Cidade atendidas pela entidade.
Progresso e contou com a presença
de mais de 200 pessoas.
Além do carro chefe do almoço Leitoa Recheada, foi servido também
salada verde, arroz branco, feijão
gordo, feijão tropeiro, mandioca e
carne de porco frita.

LC AURIFLAMA
Coleta de 15.000 caixas de
leite para confecção do forro do pátio
da escola, coordenado pela CaL Maria
Machado de Almeida, presidente do
LC de Icém, com a participação de
1.100 alunos, 80 professores e 30
LC NHANDEARA
Dia 04/03/2017 promoveu a funcionários da Unidade Escolar.
8ª Peixada Serteneja.
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LC TAQUARITINGA

LC MONTE AZUL PAULISTA

LC INDIAPORÃ

os gráﬁcos são da prestação
de contas de 2016, que a diretoria
executiva efetuou prestação de
contas para o LC de Taquaritinga.

Projeto Adote uma Árvore,
cada arvore adotada é uma imensa
alegria para nos, o LC Monte Azul está
adotando uma praça onde está
sendo plantado várias espécies de
árvores.

Atenção ao Idoso (dinâmicas,
sorteio de brinde e jantar)
Presença de 110 idosos
cadastrados nos programas sociais
do município.

Hospital de Olhos
Manoel Dante Buscardi
www.hospitaldeolhostq.com.br

Atividades dos LEOS Clubes
LEO Votuporanga

LEO Poloni

LEO Taquaritinga

O LEO Clube de Votuporanga
realizou mais uma das campanhas
propostas no plano de gestão do
Distrito LEO LC6 no AL 2016/2017, de
Alivio a Fome, em duas etapas. A
primeira etapa, aconteceu no dia 11
de Fevereiro e teve como objetivo a
arrecadação de alimentos não
perecíveis em um supermercado da
cidade. A segunda parte, realizada no
dia 06 de Março, consistiu na entrega
de mais de 5 caixas de alimentos á
entidade "Irmão Mariano", mais
conhecida como "Cuim" pela sociedade. Durante a entrega, os associados do clube foram recebidos pelas
crianças assistidas pela entidade e
conversaram com os responsáveis
pela direção da mesma sobre
campanhas futuras. Ambas as etapas
deste bela campanha foram um
sucesso e esperamos poder ajudar
esta entidade tão maravilhosa mais
vezes.

O LEO Clube de Poloni,
realizou plantio de árvores de Ipê em
um espaço cedido pela prefeitura da
cidade. As árvores foram plantadas
em parceria com o Leões, tendo em
vista também para cumprir a campanha do Lions Centenário.

No dia 8 de abril de 2017,
sábado, o LEO Clube de Taquaritinga
realizou uma arrecadação de produtos de limpeza em dois mercados da
cidade em prol da APA (Associação de
Proteção aos Animais), que passa por
necessidades no momento. Também
foi realizado, no mesmo dia, um
pedágio solidário na principal rua do
centro de Taquaritinga para comprar
a ração especial dos cachorros da
APA. Ao ﬁnal das campanhas, os
s ó c i o s q u e d e l a p a r t i c i p a ra m ,
levaram as doações de ração e
produtos de limpeza para o centro da
APA. Foram arrecadados o equivalente a dois carrinhos de produtos e
65kg de ração.

LEO Ouroeste
Na manhã do dia 18 de
Fevereiro (sábado) membros do LEO
Clube de Ouroeste estiveram no CCI
(Centro de Convivência do Idoso)
oferecendo um café da manhã,
juntamente um bingo e encerrando
com Forró. Agradecemos aos responsáveis e a todos os envolvidos.
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LEO Fernandópolis
“Cidade Progresso”
No dia 05 de Fevereiro de
2017, o LEO Clube de Fernandópolis
"Cidade Progresso", junto com o
Rotaract e Interact de Fernandópolis,
realizaram uma visita ao Parque
Residencial São Vicente de Paulo. Os
clubes de serviços uniram-se para
uma tarde de descontração e divertimento para os idosos que ali estavam.

LEO Passos

LEO Matão

A campanha visou transmitir
sentimentos de aconchego, paz,
alívio, amizade e motivação no
simples gesto do abraço em desconhecidos que muito elogiaram nossa
ação. Diversas pessoas de várias
idades, sexo e etnia ﬁzeram parte da
campanha, que todos os meses, no
último domingo, se divertem com a
família na antiga estação de trem da
cidade, realizando um grande
piquinique, com exibições culturais,
danças de capoeira, shows, pintura
facial, etc.

No dia 25 de Março o Leo
Clube de Matão teve a honra de
empossar 21 novos companheiros,
nunca na história do nosso clube
houve uma festiva de posse com uma
quantidade tão grande de novos
associados. Foi uma noite agradável,
contando com a presença dos
familiares dos empossados, de todos
os Conselheiros, da diretoria do Lions
Clube patrocinador e muitos associados. Marcaram a presença também o
Lions e Leo Clube de Potirendaba.

LEO Auriﬂama
No dia 05 de março de 2017,
o LEO Clube de Auriﬂama realizou a
Campanha de Proteção ao Meio
Ambiente, com a coleta do lixo
d e s c a r t a d o i r re g u l a r m e n t e n a
estrada rural que dá acesso aos
ranchos, próximo ao Rio Tietê. Foram
coletados 680 (seiscentos e oitenta)
quilos de lixo da estrada rural e
aﬁxadas placas de conscientização
para o correto descarte do lixo. Para
ﬁnalizar a respectiva Campanha, os
Companheiros LEO, realizaram o
plantio de mudas de árvores, contando com o apoio do Lions Clube de
Auriﬂama.

LEO Palmeira D’Oeste
No dia 17 de março o LEO
Clube de Palmeira D'Oeste juntamente com o Lions Patrocinador
realizaram o plantio de mudas de
a r v o re n a E . M D i s n e i A n t o n i o
Monzani, com a também presença
do casal governador do Distrito LEO
LC-6 AL 16/17 CMJ Sergio David de
Souza/CaL Nilza.

LEO Potirendaba
No dia 11 de fevereiro de
2017, foi realizada pelo LEO Clube de
Potirendaba a visita ao Lar São
Vicente de Paulo com temática
carnavalesca. Além de alegrar os
idosos com marchinas de Carnaval,
foi realizada a comemoração dos
aniversariantes do mês de fevereiro.

LEO Nhandeara
No dia 25 de março, dia do
circo, o LEO Clube de Nhandeara com
parceria com os Doutores da Alegria
do LC de Nhandeara, estiveram na
Escola Infantil Nahar Soubhia, no
qual visitaram as crianças nos
períodos da manhã e tarde com
apresentações, brincadeiras, teatro e
outros entretenimentos. As crianças
abrilhantaram a simbolica passagem
dos palhaços e participaram com
muita alegria do dia de
Comemoração a arte circense.
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Visitas do Casal Governador
CLMJ Sérgio David de Sousa | CaLMJ Nilza
30 de Janeiro de 2017
Visita Oﬁcial ao LC Santa Fé do Sul

21 de Fevereiro de 2017
Visita Oﬁcial aos LLCC Votuporanga

10 de Março de 2017
Visita Oﬁcial ao LC Ribeirão Preto (58 anos)

LC Votuporanga, LC Brisas Suaves, LC Grandes Lagos e Lc Abilio Calile

22 de Fevereiro de 2017
Visita Oﬁcial ao LC Fernandópolis ‘Cidade Progresso’

11 de Março de 2017
Visita Oﬁcial ao LC Miguelópolis

04 de Fevereiro de 2017
Visita Oﬁcial ao LC Guaíra Águas Correntes

17 de Março de 2017
Visita Oﬁcial ao LC Palmeira D’Oeste
23 de Fervereio de 2017
Visita Oﬁcial ao LC Catanduva

09 de Fevereiro de 2017
Visita Oﬁcial ao LC Brodowski (40 anos)

18 de Março de 2017
Visita Oﬁcial ao LC São José do Rio Preto - Sul

05 de Março de 2017
Visita Oﬁcial ao LC Poloni

14 de Fevereiro de 2017
Visita Oﬁcial ao LC Sertãozinho (50 anos)

24 de Março de 2017
Visita Oﬁcial aos LLCC Franca

14 de Fevereiro de 2017
Visita Oﬁcial ao LC Sertãozinho Centenário

09 de Março de 2017
Visita Oﬁcial ao LC Dumont

(LC Centro, LC Cidade Nova, LC Imperador, LC Inovação e LC Sobral)
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Visitas do Casal Governador
CLMJ Sérgio David de Sousa | CaLMJ Nilza
25 de Março de 2017
Visita Oﬁcial ao LC Altinópolis

01 de Abril de 2017
Visita Oﬁcial ao LC São Simão

08 de Abril de 2017
Visita Oﬁcial ao LC Monte Alto

31 de Março de 2017
Visita Oﬁcial ao LC Cravinhos (53 anos)

01 de Abril de 2017
Visita Oﬁcial ao LC Orlândia

10 de Abril de 2017
Visita Oﬁcial ao LC São José do Rio Preto - Centro

LIONS QUEST
Melhor construir crianças do que reparar adultos.
jovem. Pensando nisso o DISTRITO LC6
no ano leonístico do CLMJ DG Sergio
David e CaL Nilza tem apoiado com
muita SOLIDARIEDADE e AÇÃO, depositando em cada clube uma oportunidade de maior entendimento sobre o
programa LIONS QUEST.
Temos conquistados ainda
mais adeptos ao programa LIONS
QUEST mediante a oportunidade dos
clubes implantarem junto a sua sociedade uma ferramenta educadora que
tem o intuito de agregar valores a formação da criança e do jovem.
O programa hoje com a nova
tradução tem a oportunidade de ser
inserido desde o primeiro ao nono ano
da grade curricular do aluno. Trata-se
de um material didático, rico de temas
de importância na formação do caráter
dos novos cidadãos, esse que são tratados em sala de aula junto com o educador e ainda tem lição de casa que
envolve a família da criança e do

Hoje o maior desaﬁo para os
clubes é obter o apoio junto a sociedade e aos órgãos públicos, visto que o
programa necessita de alguns requisitos para que tenha êxito em sua plena
implementação, por esses motivos nós
LEÕES precisamos nos unir a fortalecer
a introdução e a perenidade do programa LIONS QUEST em nossos municípios, pois assim poderemos tornar mais

fácil a implantação em novos locais e
dar para a sociedade um resgaste aos
valores que decorrente ao novo modelo de família foi deixado de lado.
Temos orgulho em dizer que
Guaíra, Matão, Palmeiras do Oeste,
São Jose do Rio Preto e ICEM tem trabalhado continuamente no propósito de
levar uma oportunidade de ajudarmos
junto a sociedade a formação desses
futuros cidadãos que terão o entendimento e a importância de nos cuidar
no futuro, pois eles serão nossos futuros LEÕES de hoje.
Somos em 63 clubes, imaginem se pelo menos a metade tiver tido
a oportunidade de levar à sua comunidade o que é LIONS QUEST.
Eu acredito em cada um de vocês.

CL Marcos Giovani Lagassi
LC Guaira
Assessor Lions Quest LC6
A.L. 2016/17
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O “Bullying” no Leonismo

O “bullying” é todo ato de
violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem
motivação evidente, praticado por
indivíduo ou grupo, contra uma ou
mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e
angustia à vítima, em uma relação de
desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas.
Esta é, em síntese, a deﬁnição desse ato ignóbil.
Diante do avanço tecnológico, foi criado o “cyberbullyng”, que é o
ato de depreciar, enviar imagens
invasivas da intimidade, fornecer ou
adulterar fotos e dados pessoais que
resultem em sofrimento ou com o
intuito de criar meios de constrangimento psicológico ou social.
Aqui no Brasil o “bullying”
ganhou notoriedade na rede de ensino, envolvendo alunos a partir das
salas de aula, de onde mais de 90%
dos casos são registrados.
A situação nas escolas era
tão alarmante que, através da lei n.º
13.185/2016, o Governo Federal instituiu o “Programa de Combate ao
Bullyng”.
Os objetivos da lei são: combater o “bullying” em toda sociedade;
capacitar docentes e equipes pedagógicas para implementação das
ações de discussão, prevenção, orientação e solução do problema;
implementar campanhas de consci-

entização; instituir
práticas de orientação dos pais, familiares e responsáveis
diante da identiﬁcação das vítimas e
agressões; dar
assistência psicológica, social e jurídica às vitimas e aos
agressores.
Apesar da
maioria dos casos
de “bullying” ocorrerem na rede de
ensino, isto não
quer dizer que os
mesmos não sejam
registrados e existam fora da esfera
escolar.
Existem, sim! A própria lei
acima mencionada deﬁne que um
dos seus objetivos é prevenir e combater o “bullying” em toda sociedade.
Ele existe na indústria, no comércio,
nos sindicatos, nas repartições públicas e nas instituições como um todo.
E no leonismo, existe “bullying”? Claro que existe! E, embora
possa não parecer, os casos não são
poucos. Diﬁcilmente algum Companheiro, Companheira ou Domadora
deixou de ouvir, entre nós, algumas
das seguintes expressões: “Aquele ali
só aparece em festas”; “Fulano deixa
entrar no clube somente quem ele
quer”; “Cicrano só vive cobrando os
demais mas não faz nada”; “Apesar
de ter deixado a presidência, ele quer
continuar mandando”; “Lá vem o
companheiro que só vai levando na
onda”; “Aquele CL salta de galho em
galho e se dá bem em qualquer situação”; “Fulano urra, dá patadas, ameaça mas não é de nada”; “A única coisa
que aquele companheiro faz é dar
bronca”; “Aqui no clube aquele CL se
ajeita de acordo com seus interesses”; “Cicrano é um desagregador”;
“Fulano está deixando de vir às reuniões porque é um acomodado”;
“Somente porque foi governador do
distrito ele quer continuar mandando”; “Aquele CL parece técnico de
futebol, que só manda fazer mas não

pega no batente”, e por aí vai...
Este é o “bullying” silencioso
ou quase anônimo, dito por alguém
como se não quisesse nada, muitas
vezes em tom de brincadeira, que se
utiliza da fragilidade ou descompromisso de outra pessoa para subestimá-la sem causa aparente, muitas
vezes pelo simples prazer de ver o
outro humilhado. Mas o pior de tudo,
em nosso movimento, é o “bullying”
imoral e desonesto.
É aquele praticado por um
Companheiro que, na individualidade, agride moralmente outro Companheiro, ameaça-o sem motivo justiﬁcável, abala-o psicologicamente,
denigre sua família, abusa do uso de
palavras ofensivas e depois, publicamente, sai dizendo e invoca a tese
que precisamos ter ética no leonismo.
Este é o “bullying” praticado
por aquele que agride gratuitamente
e machuca alguém. É o “bullying”
praticado pela ação repetitiva com a
intenção de machucar o outro, seja
verbalmente ou ﬁsicamente.
Precisamos eliminar a prática do “bullying” que ainda existe no
leonismo, para salvaguardar nosso
próprio movimento.
O que fazer para evitar? Conversar e escutar atentamente e com
respeito; reconhecer e valorizar
ações; estimular lideranças. Não
podemos ﬁngir que a situação não
existe. Precisamos acabar com a intolerância.
A intolerância é uma atitude
mental caracterizada pela falta de
habilidade ou vontade de reconhecer e respeitar diferenças e opiniões,
ou seja, as pessoas não respeitam as
diferenças ou as opiniões dos outros.
Repito, com a devida vênia,
que precisamos acabar com o “bullying” que ainda existe no leonismo, e
isso só depende de cada um de nós!

PDG Antônio Domingos Andriani
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Tendências de Liderança
INFORMAÇÕES E DICAS DE LCI PARA OS LEÕES
•Centro Leonís co de
Aprendizagem:

•Materiais de treinamento e
Os pacotes de inscrição aos Ins tutos recursos:
Regionais de Liderança Leonís ca de Com treinamento especializado para
2017-2018 já estão disponíveis. Os presidentes de divisão e de região,
Distritos Múl plos e Únicos estão dirigentes de clube e muito mais.
convidados a solicitar ﬁnanciamento
•Webinários de liderança:
em um montante de até US$ 10.000
Sessões
intera vas on-line
para quem es ver solicitando pela
primeira e segunda vez e de até US$ preparadas para se trocar
7.500 para aqueles que já realizaram 3 informações e as melhores prá cas
ou mais ins tutos em apoio aos relacionadas aos assuntos de
esforços de treinamento local de liderança.
lideranças.
Para receber informações detalhadas,
inclusive o formulário de solicitação de
ﬁnanciamento, envie um e-mail à
GLT@lionsclubs.org. Para se qualiﬁcar
à consideração, todos os formulários
de Solicitações de Financiamento para
Ins tuto Regional de Liderança
Envolva-se!
Leonís ca devem ser recebidos pela
Divisão do Desenvolvimento de Mantenha-se envolvido e
Liderança no mais tardar até 30 de compar lhe o seu conhecimento
abril de 2017.
tornando-se um mentor!

• Programa de Mentor
Informações sobre o
mentoreamento de novos líderes
para que mantenham a tradição de
Aprimore as suas habilidades e serviço dos Leões.

incen ve o desenvolvimento
dos outros!

Mantenha ou aumente as suas
habilidades de liderança com diversos
módulos de treinamento oferecidos
pela Divisão do Desenvolvimento da
Liderança

• Apresentações para
compromissos de orador
Acesse h ps://goo.gl/bwTLEm para
ver apresentações desenvolvidas por
proﬁssionais para reuniões de clube,
eventos distritais e outras funções

Gostaríamos de saber
o que você pensa!
O nosso obje vo com as Tendências
de Liderança é oferecer a você
informações e dicas que possam ser
usadas nos seus esforços para o
desenvolvimento de liderança. Se
você ver alguma sugestão ou um
assunto especíﬁco que deseje ver
abordado em uma futura edição,
entre em contato conosco. s seus
comentários são bem-vindos através
do e-mail glt@lionclubs.org.

A grandeza é uma estrada que
conduz ao desconhecido.
-Charles de Gaulle
ONDE HÁ UMA NECESSIDADE

HÁ UM LEÃO
DESDE 1917

Ins tuto Regional de
Liderança Leonís ca

Cursos on-line sobre Liderança, Como
Gerenciar Pessoas, Conquista de
Resultados e Comunicação.
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A vida é feita de momentos
E devemos viver intensamente cada um dos nossos momentos. Porque
nenhum deles retornará e nada nos restará senão o arrependimento, se
deles não soubermos desfrutar.
Desfrutamos, portanto, de cada uma das nossas alegrias; ou das nossas
tristezas.
E por isto existem momentos que se cristalizam em vossa memória; e se
tornam como ilhas no tempo, às quais retornamos sempre, através das
nossas lembranças.
Certo é que todos têm as suas ilhas no tempo.
É no presente que vivemos e cada dia nos traz a oportunidade de um
novo momento, que se pode tornar uma nova ilha. Não nos isolemos,
portanto.
Porque aquele que se perde no passado, perde também o presente e
com ele a possibilidade de construir um novo futuro.
E este é o momento de homenagearmos os nossos PDGs, do LC-6 e de
todos os distritos, aqueles abnegados companheiros e suas companheiras, que se entregaram de corpo e alma, durante um ano inteiro, na
esperança de levarem a verdadeira mensagem do leonismo, do companheirismo, da amizade e do serviço desinteressado.
E que depois de viverem 365 dias de momentos certamente inesquecíveis, vivem agora momentos de gratidão por tudo que receberam e deram
também, vivem agora, momentos de colaboração, momentos de dividirem experiências, momentos de colheita do que foi plantado, e que a
colheita seja farta e boa, aproveitada em todos os momentos.
E, aﬁnal, a vida é feita de momentos.

Pessoas servidas:

100.000.000
Desaﬁo de Serviços do Centenário
ENGAJANDO
OS JOVENS
Pessoas
beneﬁciadas

25.983

33.068.117

clubes que
engajaram jovens

ALIVIANDO
A FOME
Pessoas
beneﬁciadas

21.524.920

19.814
clubes que aliviaram
a fome

PROTEGENDO
O MEIO AMBIENTE
Pessoas
beneﬁciadas

29.576.505

De vivermos novos momentos.
-

-17 – 1999/2000 )

Edição
Especial

19.020

Fevereiro/2017

G
D
P
uma força
do leonismo
“Legado do Centenário”

clubes que protegeram
o meio ambiente
COMPARTILHANDO
A DÁDIVA DA VISÃO
Pessoas
beneﬁciadas

15.830.458

20.231
clubes que compartilharam
a dádiva da visão

Atingimos a meta! O desaﬁo continua!

2a. REUNIÃO DO DMLC - CAXAMBU-MG
16 a 18/02/2017
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Mirassol
Mirassol é um município brasileiro
do interior do estado de São Paulo, Região
Sudeste do país. Localiza-se a uma latitude
20º49'07" sul e a uma longitude 49º30'30"
oeste, estando a uma altitude de 587 metros.
A cidade tem uma população de 57.390
habitantes (IBGE/2014) e uma área de 243,2
km². Mirassol se localiza no norte do estado, a
453 km da cidade de São Paulo e a 15 km de
São José do Rio Preto.

História
Foi fundada em 8 de setembro de
1910 por Joaquim da Costa Penha e Victor
Cândido de Souza. Seu nome então era "São
Pedro da Mata Una", devido ao padroeiro
escolhido: o santo apóstolo Pedro. Em 27 de
novembro de 1919 é elevada a distrito,
mudando o nome para a forma atual.
Foi estabelecido oﬁcialmente como município
em 23 de dezembro de 1924, desmembrado
de Rio Preto. A instalação municipal veriﬁcouse no dia 11 de março de 1925.[7] Em 1933, a
cidade contava com os distritos de Mirassol,
Barra Dourada, Nipoã, Ruilandia, Vila Poloni,
Iaci e Bálsamo.
Não se sabe a origem exata da mudança do
nome, porém é do conhecimento popular que
tal nome está relacionado a grande quantidade, e a beleza dos girassóis encontrados na
localidade. Contudo, conforme fontes oﬁciais,
o nome Mirassol se deve ao fato de que o
centro da cidade é considerado um dos pontos
mais altos da região, podendo-se vislumbrar o
nascer e o por-do-sol ao horizonte.
Fundada a cidade, no âmago da ﬂoresta, e
escolhido o seu padroeiro, deu-se-lhe o
primitivo topônimo de "São Pedro da MataUna". Durante dois anos, conservou-se a
denominação.
A respeito da origem do topônimo
Mirassol, a versão mais aceita é a seguinte:
Passava certa feita o fundador a
cavalo pelo Largo da Capelinha, onde se
cultivavam roças de arroz, quando um dos
enxadeiros chamou-lhe a atenção para a
existência, no local, de uma touceira de plantas
esguias, de cerca de dois metros de altura, e no
topo das quais desabrochavam grandes ﬂores
redondas, de cor amarelo-ouro. O passante, ao
divisar as ﬂores, exclamou: "- É girassol…
O roceiro retrucou: - Não é não, seu capitão. O
nome dessa ﬂor é Mirassol…”

Economia
Mirassol foi fundada em 1910. Por volta de
1913, começaram a surgir, ao longo dos
espigões, grandes cafezais e culturas de alguns
cereais. Inúmeros estrangeiros e habitantes de
outros estados aﬂuíram para a região.

A industrialização da cidade se deu a
partir de 1917, quando Feliciano Sales Cunha,
abre uma picada para um canto da cidade,
sentido São José do Rio Preto, e monta uma
serraria. Por volta de 1920, a industrialização
de Mirassol ganha uma nova força, com a
fabricação de carros movidos a gasogênio
pelas famílias Tomé, Cica e Vita. No mesmo
período instala-se em Mirassol a senhora Farid
Dalul, que abriu o bazar Casa Verde, estabelecimento que foi crescendo e passou a ser uma
casa de tecidos, depois loja de móveis e, mais
tarde, transformou-se na fábrica de móveis
Casa Verde.
O Setor terciário é o mais relevante
da economia de Mirassol, com 68% do PIB. A
Indústria corresponde a 30,1%. A Agropecuária
corresponde a 1,8% do PIB.[9]
A cidade tem uma relevante indústria
moveleira.

Demograﬁa
Mirassol possuía em 2010, de acordo
com o Censo do IBGE, 53 792 habitantes. De
acordo com o mesmo Censo, a cidade conta
com 52 433 habitantes na zona urbana e 1 359
na zona rural. Com 243,2 km² de área
territorial, Mirassol tem uma densidade
demográﬁca de 221,2 habitantes por km².[3]
Na Estimativa de 2011 do IBGE, a cidade conta
com 54 211 habitantes.

Vista de Mirassol.
Em 2010, a população mirassolense
era composta por 26 402 homens e 27 390
mulheres.[12] No mesmo ano, a população era
formada por 40 977 brancos (76,1%), 10 256
pardos (19%), 2 309 negros (4,3%), 219
amarelos (0,4%) e 31 indígenas (0,06%).[13]
O Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal (IDH-M) de Mirassol, medido em
2000 pelo PNUD, é de 0,822.
Dados do Censo - 2010
•População total: 57.390
•Urbana: 52.433
•Homens: 26.402
•Mulheres: 27.390

Área da unidade territorial: 243,2 km²
Densidade demográﬁca (hab./km²): 221,2
Taxa de alfabetização: 95,5%
Dados do Censo - 2000
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 8,96
Expectativa de vida (anos): 75,42
Taxa de fecundidade (ﬁlhos por mulher): 1,76
Geograﬁa
A cidade possui o Parque Natural da Grota,
com uma área de 20,34 hectares e um dos
últimos fragmentos de mata estacional
semidecidual da região noroeste do Estado.

Cultura
O Museu "Jezualdo D'Oliveira",
fundado em 1945 e localizado na Rua Rui
Barbosa, centro da cidade, tem como acervo
material trazido da Itália pelos pracinhas
brasileiros, material da Revolução
Constitucionalista de 32, mais de mil documentos, fotos e peças históricas e fósseis.
A Casa da Cultura (antigo Cine São
Pedro) foi projetada por Ramos de Azevedo e
sedia exposições de arte (fotos, telas),
palestras e solenidades cívicas e exibições de
ﬁlmes.
A Festa de São Pedro, padroeiro de
Mirassol, ocorre anualmente no mês de junho,
com diversas atrações. A festa iniciou-se em
1912, no dia do padroeiro, com a celebração de
uma missa, celebração essa que se repetiu nos
anos seguintes, até 1914, quando também se
realizou um leilão de prendas. A partir de 1920,
adotou-se a forma atual, ﬁnalizando, no último
dia do mês, com uma queima de fogos de
artifício
Em março, é realizada a Festa de São José, na
Paróquia Nossa Senhora do Carmo. A Paróquia
Santa Rita de Cássia celebra a festa da
Padroeira (Santa Rita) durante o mês de maio.
Em novembro, tem início a Festa de Santa
Luzia, organizada pela Paróquia Santa Luzia.
A cidade possui uma arena para
Festa de Peão, construída no ﬁm da década de
1990.

