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...MAS A MISSÃO CONTINUA!

01

Editorial
E terminou o Ano Leonístico
2016/2017, que foi marcado por muita
SOLIDARIEDADE E AÇÃO. Alias, os nossos
PDGs e o PDG Chiquetto, foram felizes nas
escolhas de seus lemas, pois o leonismo
basicamente precisa ter CRIATIVIDADE e
MOTIVAÇÃO, e sendo VOLUNTÁRIOS DO
SERVIR, necessitamos desta VISÃO,
COMPROMETIMENTO E TRABALHO, para
sermos AMADOS NO SERVIR, sabermos
que o LEONISMO SUPERA DIFERENÇAS E
APROXIMA A HUMANIDADE, neste caso,
aproxima os leões, as companheiras, as
domadoras, os leos, os clubes, para uma
perfeita união onde reina a lealdade, o
respeito, a auto estima, e tudo aquilo que
nos faça trabalhar de MÃOS DADAS PARA
SERVIR.
Neste AL 2016/2017, percebemos
novamente que vivemos um período onde
o Leonismo foi, 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.
Não podemos deixar de registrar
um agradecimento especial a dois companheiros, que na reta ﬁnal do AL 16/17 (BIG) e
no início de nova missão (NOMINATA),
quando enfrentamos tantas diﬁculdades,
pois não é fácil fazer cumprir uma missão
onde dependemos de tantos clubes e
tantos assessores, bem como também de
proﬁssionais (gráﬁca, revisor e mais),
postaram mensagens que nos renovaram,
uma delas, “Alguém fez, e procurou fazer o
melhor.”, e a outra, “Juntos somos mais, a
força do NÓS. Obrigado CCLL verdadeiros
óleo no trabalho de nossas engrenagens!”.
Vencemos as nossas diﬁculdades
e problemas, felizmente, com as bênçãos
de Deus, nosso Grande Arquiteto do
Universo, e com o braço amigo de tantos e
tantos Companheiros (as) e Domadoras,
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. 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, mulher
guerreira que me ensina muito e muito me
incentiva, tanto no leonismo como na
família, e a tantos e tantos que fazem parte
de nossa família. Por isso, continuamos e
estamos aqui.
E aqui no primeiro conselho
distrital LC6, nesta querida Votuporanga, de

t a n t a s l e m b ra n ç a s b o a s , d e t a n t o s
companheiros, de companheiros saudosos,
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 12 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
LEONISMO, fortalecidos como seres
humanos. Ficamos imensamente felizes em
poder ter feito parte desta equipe vencedora que coloca o NÓS SERVIMOS à frente de
suas ações para ajudar o nosso semelhante.
Nossa recepção ao Orador Oﬁcial
Marcos Zanqueta, e vamos todos juntos,
irmanados, fazermos uma verdadeira festa
do Leonismo, nesta querida
VOTUPORANGA, levando também nosso
agradecimento que com certeza, receberemos muito COMPANHEIRISMO, tendo
ORGULHO de ser Leão, e mostrar a HONRA
que temos em acreditar no LEONISMO,
com CRIATIVIDADE E MOTIVAÇÃO, sendo
praticado com SOLIDARIEDADE E AÇÃO.

Expediente
BIG - Boletim Informativo da
Governadoria - Distrito LC-6
GOVERNADOR AL 20016/2017
CLMJ Sérgio David de Sousa / CaLMJ Nilza
Rua 21 de Abril, 205 - Centro
CEP 15120-000 - Neves Paulista - SP
Fone: (17) 3271-1125
E-mail: sedaso@terra.com.br

1º VICE GOVERNADOR LC-6
CLMJ Luiz Antônio Chiquetto / CaL Regina
Rua Floriano Peixoto, 2963 - Vila Marim
CEP 15500-205 - Votuporanga - SP
Fone: (17) 3421-9428 / 99714-9560
E-mail: lachiquetto@hotmail.com

2º VICE GOVERNADOR LC-6
CaLMJ Maria Aparecida Destito Pellizzon
Av. Nove, 47 - Centro
CEP 14620-000 - Orlândia - SP
Fone: (16) 3726-3054 / 99127-7813
E-mail: cidinhapellizzon@netsite.com.br

COORDENADOR GERAL DO DISTRITO
PCC CLMJ Antônio Carlos Bittar / CaLMJ Edileila
Rua Campos Sales, 24-23
CEP 15130-000 - Mirassol - SP
Fone: (17) 3242-1067 / 99771-6646
E-mail: acbittar@terra.com.br

PRESIDENTE INTERNACIONAL
VIP Robert “BOB” E. Corlew / CaL Dianne
Milton, Tennesse, EUA

DIRETOR INTERNACIONAL 2015/2017
Área III
ID CL Ramiro Vela Villarreal / Marry
Clube de Leones San Nicolas de los Garza
México

PRESIDENTE DO CONS. DE GOV. DMLC
CC CL Wilson Roberto Pinto Rodrigues
CaL Elizabeth Marcondes P. Rodrigues
Rua Cel Arbues, 186, apto. 42
CEP 11035-050 - Santos - SP
E-mail: presidentedmlc@gmail.com
CL-SANTOS “Ponta da Praia” LC-5

EDITOR DISTRITAL
CLMJP Antônio Douglas Zapolla / DM Tarcília
Rua General Carneiro, 664 - Centro
CEP 14340-000 - Brodowski - SP
Fone: (16) 3664-2360 / 99148-7497
E-mail: fotodouglas33@gmail.com

CLMJP Antônio Douglas Zapolla
DM Tarcília
Editor Distrital LC-6
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Mensagem do Casal Governador AL 16/17
O AL 2016/2017 chega ao
ﬁm, assim como o mandato deste
Governador do Distrito LC6.
Só temos a agradecer tudo
o que recebemos de cada clube, o
carinho, os abraços, a energia
positiva, os mimos, enﬁm, a
hospitalidade e gentileza durante
todas as nossas visitas.
É hora de dizermos que
muitos momentos e fatos agradáveis estarão para sempre em
nossas memórias.
Os companheiros nos
proporcionaram um ano maravilhoso e inesquecível. Pudemos
viver emoções indescritíveis com
o trabalho que desenvolvem em
suas comunidades. Trabalho
ininterrupto como o das abelhas e
das formigas (não conseguimos
decifrar esse enigma: somos uma
colmeia ou um formigueiro???)
Diante de tanto apoio e
manifestações de aprovação
ganhamos força para fazer o
melhor que pudemos e ﬁzemos
com muito amor, podem ter
certeza disso. Estamos felizes

com os resultados. PDGs,
Presidentes de Clubes,
Assessores e associados: nota mil
– cheios de comprometimento e
também dando o melhor de si,
s e m p re b u s c a n d o a l c a n ç a r
objetivos e metas para engrandecer e fortalecer nosso Distrito.
Esse momento nos lembra
a explicação do “Vôo em V dos
Gansos” que nos ensina a trabalhar em equipe. Os integrantes do
grupo precisam se movimentar,
alternar posições e não podem
ser inertes. Assim saímos da
liderança e vamos ocupar nosso
lugar no “V” com os demais
companheiros, para que um novo
líder assuma a ponta.
Certamente, nosso movimento centenário seguirá seu
vôo, alcançando novos horizontes
e novas metas de serviço voluntário, com seus leões sempre
dedicados e ativos. Nosso novo
Governador AL 2017/2018 – CLMJ
Chiquetto/CaL Regina- sabe que
terá que bater as asas de maneira
forte e ritmada, pois há um

distrito inteiro disposto a segui-lo
– o Distrito mais lindo do Mundo:
o LC6.
Agora, assumindo o
Conselho de Ex-Governadores,
espero poder continuar colaborando com o trabalho incansável
e altruísta, nessa escalada mágica, apoiando sempre as iniciativas
que demonstrarem amor ao
próximo com SOLIDARIEDADE E
AÇÃO.
Como já dissemos antes:
obrigado, obrigado e obrigado!
Grande abraço fraternal
e leonístico a todos.

DG CLMJ Sérgio David e CaLMJ Nilza

Mensagem do Casal Governador AL 17/18
Iniciamos o ano leonístico
2017/2018, honrados com a conﬁança
depositada pelos associados para ser o
Governador do Distrito LC-6.
Desejo a todos um ano de muito
sucesso e que possamos realizar juntos o
sonho que nos levou a ser um associado
de Lions Clube Internacional que é o de
servir desinteressadamente a nossa
comunidade para que possamos ter um
mundo melhor. Em Chicago, participamos da Centésima Convenção Internacional, e as primeiras palavras de nosso presidente internacional Dr. Naresh Argawal
foram: “Estamos em uma nova era. Iniciamos o 101º ano de existência do Lions, o
que nunca aconteceu antes, e vocês
Governadores, Presidentes de Clube e
todo associado do Lions Internacional,
ﬁcarão marcados para a história, assim
como aconteceu com Melvin Jones e sua
equipe em 1917.
A Equipe Internacional, sua,

minha, usará a frase universal, NÓS
SERVIMOS, palavra muito fácil de lembrar. Usaremos a força do NÓS, porque
somos uma única família. Somos líderes
em serviço humanitário e neste novo
século devemos continuar a impactar a
comunidade por mais cem anos”. Companheiros, temos metas e objetivos a alcançar, mas só conseguiremos com o trabalho dedicado de cada um.
C o m C R I AT I V I DA D E E
MOTIVAÇÃO, todos os Clubes estão convidados a aceitar o desaﬁo da nova Estrutura de Serviços para coletivamente ajudarmos as pessoas nas áreas de enfoque
propostas por Lions CIube Internacional:
Diabetes, Fome, Câncer Pediátrico, Visão
e Meio Ambiente, além de engajar o Enfoque na Juventude.
Acreditamos e conﬁamos no compromisso dos Leões e Leos do Distrito LC 6 para
juntos elevarmos o nome do nosso movimento ao mais alto patamar neste início

de novo século.
“Você não precisa ser grande
para começar, mas você tem que começar para ser grande.”
Zig Ziglar

CLMJ Luiz Antônio Chiquetto
CaL Regina
Governador AL 2017-2018
Lions Clube de Votuporanga
“Brisas Suaves”
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Mensagem da 1ª Vice Governadora AL 17/18

CaL MJ Maria Aparecida Destito Pellizzon
Colegiado Diamante

Queridos amigos e
companheiros do Distrito
LC 6:
Namastê:
Juntos usaremos a força do
nós. Vamos nos comprometer a agir. Vamos deixar o
mundo um lugar melhor.
Mais um ano se ﬁnda
coroado de êxito, conquista,
companheirismo onde conseguimos alcançar os cumes
de muitas montanhas e tri-

lhamos muitos caminhos ora
retos, ora sinuosas mas com
a ajuda do IPDG Sergio David
e da CaL Nilza que com seu
trabalho e dedicação ultrapassamos todas as barreiras
e mostramos ao mundo leonístico.
Com Solidariedade e
Ação conseguimos muitas
coisas e estamos posicionados a entrar no nosso segundo século de serviços mais
fortes que nunca.
Neste próximo ano leonístico com a matuta do DG
Chiquetto e Cal Regina usaremos a criatividade e motivação para servir em mais
comunidades e ajudar mais
pessoas.
Agora é o momento de
agir. Vamos agir e vamos ajudar. Usaremos a criatividade
e a solidariedade para nos

motivar e tornar as ações
mais eﬁcazes.
Vamos entrar para este
segundo século leonístico de
serviços mais fortes aumentando o impacto humanitário.
Vamos tornar o mundo mais
alegre...mais feliz...e melhor
porque vivemos nele.
Que seus caminhos
sejam semeados de compreensão, disponibilidade e
amor ao próximo.
Ao mundo leonístico, a
força do NÓS SERVIMOS!
Continuem conservando o meu coração sempre
juntinho dos seus.

Mensagem do Casal 2º Vice Governador AL 17/18
Prezados Companheiros,
Companheiras, Domadoras, LEOs e
Juventude Leonística do nosso Distrito, nossa saudação.
Agradecemos a nossa família
pelo apoio, ao Lions Clube de Icém
pela indicação e ao Distrito pela conﬁança depositada nas eleições da XVIII
Convenção do Distrito LC-6 realizada
na cidade de Mirassol-SP.
No momento que nosso país
atravessa uma crise ética, moral, política e econômica, cabe a nós leões
tomarmos uma posição perante a
toda essa situação, através das nossas ações e principalmente dos nossos exemplos de conduta perante as
nossas comunidades.
Quando comemoramos o
centenário da nossa Associação, pre-

cisamos fazer um balanço das nossas
ações.
Precisamos voltar nossas
ações para a juventude futuro do
nosso Brasil e do nosso Lions.
Nosso foco será na dignidade
da criança, no protagonismo juvenil e
na valorização das mulheres, através
dos LEOs, Programa Lions Quest,
Protagonismo Juvenil nas escolas.
Faremos um trabalho em
conjunto com o Governador CLMJ
Chiqueto/Regina, 1ª ViceGovernadora Cidinha Pellizzon, num
planejamento de ações para o Distrito a ser desenvolvido nos próximos
três anos Leonísticos.
Esperamos continuar tendo o
apoio de todos os Clubes do Distrito
para que possamos atingir as metas

do LCI e de nossa Governadoria.
Eu e minha CaL, Maria Machado prometemos cumprir as nossas
obrigações inerentes ao cargo com
respeito, dignidade, solidariedade e
amor sempre tendo como fundamentos os Objetivos e o Código de
Ética do LCI.

CLMJ Gustavo José Gil de Almeida
CaLMJ Maria Machado de Almeida
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Orador Oﬁcial - Marco Zanqueta
É empresário, brasileiro,
diretor de Marketing da Z7 Palestra e Treinamento Ltda, Empresa
focada em Palestra e Treinamentos comportamentais para organizações empresariais.
Formado em Odontologia
em São Paulo pela Universidade
Santo Amaro, e cursos na escola
Integração – São Paulo.
Membro Internacional da
Society Magician, pesquisador da
Arte Mágica em Las Vegas.
Sócio-diretor da Marco
Mágico Ind. e Com Ltda. Empresa
fabricante e distribuidora de artigos de entretenimentos e jogos
lúdicos. Criador da linha de produtos Professional Magic. Fabricados pela Lider Brinquedos, localizada em SP.
Atestado pelo SATED (Sindicato dos Artistas e Técnicos em

Espetáculos de Diversões no Esta- tais onde as diﬁculdades encondo de São Paulo): Número
tradas no trabalho se referem
1588.
muito mais a questões comporEste ano recebeu o
tamentais do que a questões de
Oscar Internacional de
conhecimento ou de habimelhor Mágico da Amérilidades especíﬁcas das
ca Latina pela Internatiopessoas.
nal Magicians Society.
Palestrou e Treinou
M a r c o Z a nexecutivos de granqueta é Palestrante
des empresas, como:
motivacional há 10
• Gerdau
anos. Dedica seus conheci• Votorantim
mentos da arte de falar em
• Correios
público, utilizando seu
• TAM
know how de ator e mágico
• General Motors
proﬁssional há 21 anos para
• Petrobrás
criar suas Palestras motivacionais com a mágica sempre
Participou de Conde um jeito moderno pensangressos Internacionais
do sempre em trazer resultana Holanda, Suécia,
dos permanentes.
China e Inglaterra.
Autor de Palestras e
Treinamentos comportamen-

Mensagem da Mútua Distrital LC-6
Ano leonístico se encerrou e perdemos grandes Leões, companheiras e
Domadoras, mas nos lembraremos sempre
deles tendo a certeza de que estão em um
ótimo lugar ao lado do Criador.
Agradeço a todos pela colaboração para com este Companheiro durante
todo o período que estive a frente da Mútua
Leonística, espero tê-los atendidos em suas
necessidades.
Agora passo a pasta para um Companheiro que com certeza fará um excelente trabalho, dando continuidade no trabalho que vem sendo desenvolvido e a atendendo a todos com a mesma presteza e
pontualidade.
Desejo a todos um Ano Leonístico
de sucesso, repleto de "Criatividade e Motivação" no intuito de melhorar cada vez
mais.

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:
92 - GUARIBA - CL ACHILES PACIFICO NETO - 01/07/2016
93 - BATATAIS - CLMJ SILVIO ANTONIO MACEDO TAHAN - 27/05/2016
94 - ORLANDIA - CaL CENIRA APARECIDA PEREIRA BERGAMO - 10/09/2016
95 - DUMONT - CL ANTONIO CARLOS FABIO - 24/10/2016
96 - SERTAOZINHO CENTENARIO - CLMJ ROBERTO RODRIGUES - 08/11/2016
97 - CATANDUVA - CL JULIO RAMOS - 29/11/2016
98 - NHANDEARA - CaLMJ MARIA AUREA DA SILVA BRESEGHELLO - 06/12/2016
99 - GUAIRA AGUAS CORRENTES - CL JOSE ALENCAR MUZA NOGUEIRA - 21/12/2016
100 - PALMEIRA D'OESTE - CL REINALDO CASTELLANI - 02/01/2017

"Não existe nada mais forte, que o
coração de voluntário!”
Pearl Harbor

101 - ITUVERAVA - CL ECYR ALVES FERREIRA - 03/01/2017
102 - RIBEIRAO PRETO CAMPOS ELISEOS - DM ALZIRA FREGONESI - 22/01/2017
103 - SAO JOSE DO RIO PRETO - CaL LETICIA DE LORENZO ARROYO - 04/01/2017
104 - ALTINOPOLIS - CL APARECIDO PAULINO DOS REIS - 04/02/2017

Abraços e a disposição!

106 - GUAIRA - CaLMJ LEONOR DE OLIVEIRA SOUZA - 17/02/2017
105 - FERNANDOPOLIS CIDADE PROGRESSO - CL CELIO BUSATO DOS SANTOS JUNIOR - 30/01/2017
107 - FERNANDOPOLIS - CL JAYME SESBASTIAO MIGLIORINI - 16/03/2017
108 - NOVO HORIZONTE - CaL CLAUDIA PEREIRA GAVIRA - 28/07/2016

CLMJ Glauber Gomes da Silva

109 - NHANDEARA - CL JOSE CASSIANO DA SILVEIRA - 16/06/2017
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Mensagem da Presidente do Conselho de
Governadores do Distrito Múltiplo LC
“Cada tempo que
iniciamos é ter a chance de
fazer novos amigos, ajudar
mais pessoas, aprender e
ensinar novas lições, vivenciar outras dores e suportar
velhos problemas. Sorrir
novos motivos e chorar
outros, porque, amar o
próximo é dar mais amparo,
rezar mais preces e agradecer mais vezes”
E ora se inicia um novo
ano no Leonismo, com
novos Governadores motivados e ansiosos pelas
lições, pelos sorrisos e pelo
trabalho a ser realizado.
Novos líderes dispostos a
construir e reconstruir os
valores da solidariedade, do
crescimento, do companheirismo e do amor, oferecendo o que há de melhor
dentro de cada um.
Uma árvore forte
cresce a partir da semente
em duas direções. Antes de
crescer em direção ao céu,
faz brotar dentro do solo
suas raízes. As raízes ancoram e nutrem a árvore, para
que esta possa então crescer alta e grandiosa. Assim,
vocês Governadores devem
estar preparados para que
os Clubes e o seu Distrito
permaneçam com as raízes
fortes e bem nutridas, valorizando as capacidades e
habilidades de cada

Companheiro (a) e estando
integrado com a equipe que
você montou.
Nós e somente nós
somos responsáveis pela
atuação e o destino dos
Lions Clubes.
Mantenham os companheiros envolvidos pelo
conhecimento e pelas atividades realizadas. Ouçam
suas idéias, ajuste-as aos
objetivos e planejamento de
seu Distrito e faça com que
se sintam necessários.
Cative-os!!
O crescimento quantitativo e qualitativo dos
quadros de associados
também é extremamente
importante. Cabe a você
identiﬁcar homens e mulheres dispostos a servir e
simplesmente convidar,
dizendo-lhes quem somos:
“Voluntários para servir suas
comunidades, atender às
necessidades humanas,
fomentar a paz...”.
Somente com uma
sólida base de Comprometimento, Disciplina e
Preparação é possível alcançar conquistas duradouras e
eu tenho a convicção de que
vocês, COLEGIADO
CENTENÁRIO, serão capazes
de realizar essa expectativa.
Que o AL 2017/2018,
a n o q u e c e l e b ra m o s o
Centenário de LIONS e

iniciamos os trabalhos do
Segundo, nos traga a união
em torno do DMLC e que
esta resulte na descoberta
dos caminhos que nos
levarão ao fortalecimento
da amizade e do SERVIR, a
ﬁm de que a Missão de Lions
se cumpra e seu emblema,
que orgulhosamente ostentamos, signiﬁque sempre o
símbolo da esperança, da
solidariedade, de resultados, de comprometimento e
de amor.
Desejamos um ano de
muito sucesso e realizações
a todos vocês, COLEGIADO
CENTENÁRIO, e que trabalhemos lado a lado, unidos
no caminho do SERVIR e na
busca por um mundo mais
humano.
“UBUNTU”: “EU SOU
PORQUE NÓS SOMOS”.

Cc CaL Francisca Talarico
AA CaL Ana Carolina Talarico
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Mensagem CLMJP PCC Antônio Carlos Bittar
CL Luiz Antonio Chiquetto e
CaL Regina Mara Barrenha Chiquetto;
Os anos já se passaram em
muito desde que nos conhecemos.
Sempre caracterizada por
uma amizade e companheirismo o
mais sólido possível.
Formulo a você uma grande
gestão contando com nosso apoio
irrestrito.
Desejo felicitar a todos pela
liderança a frente do nosso Distrito LC
6, com seu perﬁl e qualidade administrativa no que demonstrou como
presidente do seu clube, a frente de

outras entidades que atuou e já como fortalecido, com muita “ Criatividade
Vice Governador.
e Ação”.
Além de sua visão Leonistica
nós conﬁamos em seu conhecimento
Abraços
da vida, acredito que todos juntos
caminharão para um ano extraordinário, unidos e comprometidos em
Servir.
Agregando ainda mais o nosso
distrito do qual nosso casal IPDG
Sergio/ Nilza, ﬁzeram com muito
trabalho e muita amizade.
Para o Governador Chiquetto
todo o sucesso na sua jornada em prol
CLMJP PCC Antônio Carlos Bittar
de um Movimento e um Distrito
CaLMJ Ediléia

Um momento mágico de amor
Estamos a viver em sua
plenitude as comemorações de
nosso centenário e a participar
de um momento mágico de
amor ao nosso movimento
leonístico, que se expressa,
sedimenta e atomiza na sua
inegável e incomensurável
grandeza.
E dentro desta perspectiva exsurge em nosso Distrito
LC-6 o casal Governador, CL
Luiz A. Chiquetto, sereno e
tranquilo, mas que sabe como
percorrer o caminho para o
êxito de sua gestão, sempre ao
lado da Cal Regina, alegre e
percuciente, que sabe como
acompanhá-lo e dar diguinidade e nobreza à caminhada. Daí
o tema objetivo, que regerá o
ano leonítisco: “ação e criatividade”.

A propósito, a palavra
ação, de origem grega (“praxis”)
tem uma interligação com a
palavra criatividade de origem
latina (“criatus”), a signiﬁcar em
livre interpretação a capacidade humana para o impulso em
sua evolução, que desperta
idéias e envolve a imaginação.
Não por acaso, cabe a inspirada
sentença: “As idéias precedem
os fatos: semeando idéias,
germinarão fatos.” (M.
Taniguchi). Ou ainda, a picardia
do Barão de Itararé: “Não é
triste mudar-se de idéia; triste é
não ter idéias para mudar.”
Está aí, em apertada
síntese, trata-se de uma estrada
de mão dupla (ação e criatividade), que nos levará ao leonismo
do porvir, com muito companheirismo e muito serviço

humanitário, em união, além de
inúmeras vicinais do mundo
digitalizado que se abre e
abarca os horizontes de nossa
existência. Tudo, com “força,
garra e gana” e também “a
estranha mania de ter fé na
vida”, como nos esina o imenso
Milton Nascimento, em “Maria,
Maria”.
É isso aí, querido Casal
Governador: vai que dá!

CL Edgar A. Piton
Assessor Distrital LCIF
Assessor Assuntos Jurídicos
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Leões do Distrito LC-6 realizaram a Convenção
do Centenário

Com participação de 503 Convencionais, o Distrito LC 6 da Associação
Internacional de Lions Clubes realizou
nos dias 6 e 7 de Maio de 2017, a sua XVIII
Convenção Distrital denominada “Convenção do Centenário”, em homenagem
aos 100 anos de fundação de Lions Internacional. As atividades começaram no
dia 6 às 10h00 no prédio da Câmara Municipal de Mirassol, com a Reunião do Conselho de Ex-Governadores quando entre
outras atividades administrativas, foi
eleito o seu novo Presidente para o Ano
Leonístico 2017-2018, o atual Governador CL Sérgio David de Souza para a
sucessão do IPDG CL José Mário Bazan. O
mandato começará em 1º. de Julho e se
estenderá até 30 de Junho de 2018.
Ainda no dia 6, aconteceu a Reunião do Conselho Deliberativo e Consultivo do Distrito LC 6 também no plenário da
Câmara Municipal. Foram aprovadas
pelos membros do Conselho as Atas
apresentadas pela Secretaria Distrital,
referentes ao 3º Conselho Distrital ocorrido em Tanabi, a homologação de Resoluções do Governador, aprovadas a prestação da conta ﬁnanceira da Governadoria
e da Mútua Leonística e o balancete trimestral e as solicitações de subsídios
pelos Lions Clubes do LC 6, junto à LCIF.
As Comissões Técnicas designadas para atuar na XVIII Convenção também aprovaram Moções e validaram
documentos que habilitam os candidatos
para serem votados para os cargos de
Governador, Primeiro e Segundo Vice
Governadores.
O Governador CL Sérgio David
de Souza presidiu a reunião e demonstrou sua satisfação por liderar o Distrito
LC 6, dizendo que “todos os nossos atos
tanto administrativos como ﬁnanceiros,
estão sendo executados com total transparência e auditados pela Comissão de Finanças. Se não fosse a estatística negativa do
quadro de associados no Distrito, eu diria
que tudo é felicidade.”
A evasão de associados tem
incomodado todos nós, mas tenho certe-

za que no ﬁnal do mandato teremos o
quadro positivo pois desenvolvemos
junto aos Lions Clubes um grande esforço para recompor nossa estatística”.
O Governador disse que estava
se despedindo do Conselho Distrital “pois
esta é nossa última reunião do Ano Leonístico. Agradeço todo o apoio que foi
prestado pelos Coordenadores de Região
e Divisão e os membros do Gabinete
Distrital, os Presidentes de Lions Clubes,
que sempre se mostraram ativos auxiliando-nos na caminhada árdua para escalar novas montanhas, como pediu nosso
Presidente Internacional Bob Corlew” O
PID CL Fábio de Almeida também dirigiuse aos membros do Conselho, agradecendo o apoio que o Distrito LC 6 dá à
LCIF. “Como Curador da nossa Fundação,
acompanho maravilhado as generosas
doações dos Leões do LC 6.
Sabemos que o Brasil vive
momento difícil em sua economia e isto
tem prejudicado o aumento das doações.
Mas somos gratos, por vocês estão trabalhando com muita dedicação.
O Distrito LC 6 tem sido contemplado com a liberação de subsídios pedidos pelos seus Lions Clubes e assim, é
preciso que as doações continuem para
que novos projetos possam ser aprovados no novo Ano Leonístico”.

A reunião do Conselho Distrital
contou com a presença do Diretor da XVIII
Convenção, PCC CL Antonio Carlos Bittar,
do PID Fábio de Almeida e sua esposa a
CaL Anita Papazian de Almeida, e dos
PDGs José Carlos Stipp (Distrito LC 2) e
Luis Carlos Peçanha (Distrito LC 11), que
pediram apoio para suas candidaturas
pela disputa ao cargo de 2º Vice Coordenador do Conselho de Governadores do
DMLC na XVIII Convenção que será realizada no ﬁnal de Maio em Águas de Lindóia.
À noite, na sede social do Lions
Clube de Mirassol, foi realizada a sessão
solene de instalação da XVIII Convenção
Distrital presidida pelo Governador Sérgio David, com expressiva participação de
Leões, Domadoras e Convidados, dentre

os quais o PID Fábio de Almeida, o DG do
Distrito LC 8 CL Antonio Montanhez os
PDGs Ricardo Komatsu (LC 8), José Carlos
Stipp (LC 2) e Luiz Carlos Peçanha (LC 11).
O Patrono da Convenção, PDG
CL Eládio Arroyo Martins, agradeceu a
indicação do seu nome pelo Governador
Sérgio David, dizendo que estava emocionado com o carinho e a homenagem. Ele
relatou passagens vividas no seu mandato durante o AL 1968-1969, dizendo-se
“muito feliz por ter fundado 23 Lions
Clubes, quase todos ativos até hoje”.

No Domingo, 7 de Maio, 503
Convencionais, dos quais 131 Delegados
dos Lions Clubes, reuniram-se no salão
de eventos do Clube Monte Líbano para a
grande festa da Convenção do Centenário, organizada pelo Lions Clube de Mirassol tendo a frente o seu Presidente e Diretor da XVIII Convenção, PCC CL Antonio
Carlos Bittar.
A festa começou com a entrada
das Bandeiras de Mirassol, Estado de
Minas Gerais, Estado de São Paulo, Lions
Internacional e do Brasil, levadas solenemente pelos atiradores do Tiro de Guerra
de Mirassol e saudadas com muita alegria

pelos Leões e Domadoras. A saudação
protocolar à Bandeira Brasileira foi feita
pela CaL Edileila Imbernom Bittar, do LC
de Mirassol. O CL Lázaro Laércio Pinto
Tavares, do LC Mirassol, convidado pelo
Governador Sérgio David de Souza, fez
emocionante Invocação à Deus e a Oração das Domadoras foi feita pela Domadora Cristina Rossato, do LC Jaboticabal.
Na sua fala o Governador Sérgio
David, emocionado, disse que “o Distrito
LC 6 realiza hoje o principal evento do Ano
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Leonístico 2016-2017, que é a sua XVIII
Convenção do Centenário. Aqui tudo é alegria e emoção. Coroamos nosso trabalho
realizado até aqui, com muito comprometimento e sacrifício, mas não esmorecemos
nunca. Ainda convivemos com o espectro do
quadro negativo de associados nos Lions
Clubes, mas conclamo todos nós para revertermos esta estatística que tanto nos incomoda. Vamos trabalhar até o último dia do
mandato, para vencer este desaﬁo”.
Durante a Assembleia Plenária,
o Orador Oﬁcial da Convenção, PID CL
Fábio de Almeida, fez detalhada exposição do trabalho humanitário que LCIF
desenvolve ao redor do mundo enfatizando que “as necessidades são muitas e
para viabilizarmos os projetos comunitários, precisamos das doações dos Leões e
Domadoras, isto não pode parar, precisamos do engajamento de todos os Companheiros”.
Ele também fez entrega de placas de Reconhecimento a Companheiros
de Melvin Jones e entregou Certiﬁcados
de Reconhecimento do Presidente Internacional Bob Corlew a vários Leões do
Distrito LC 6.
Outro ponto de destaque e de
emoção que levaram às lágrimas, não só
os orgulhosos pais, CLMJ Glauber e CaL
Alessandra, bem como a seleta platéia,
foi a entrega do Título de Companheiro
Melvin Jones ao jovem Artur Z. Gomes da

Silva, do Lions Clube de Nhandeara, o
primeiro CLEO a receber essa honraria,
mostrando assim que no Leonismo
temos jovens que sabem honrar a Liderança, Experiência e Oportunidade.
Os Delegados dos Lions Clubes
elegeram para o cargo de 2º. Vice Governador, o CLMJ Gustavo José Gil de Almeida (LC Icém), para 1º. Vice Governadora a
CaLMJ Maria Aparecida Destito Pellizon
(LC Orlândia) e para Governador, o CLMJ
Luiz Antonio Chiquetto (LC Votuporanga
Brisas Suaves). O mandato dos eleitos
para o Ano Leonístico 2017-2018 começará em 1º. de Julho de 2017 e se encerrará
em 30 de Junho de 2018.
Após a Assembleia Plenária os
Convencionais foram recepcionados
pelos Companheiros do Lions Clube de
Mirassol com saboroso almoço, desfrutado em alegre ambiente de companheirismo e confraternização.
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Homenagem ao CLMJP Sergio David de Souza
CaLMJ Nilza – Governador AL2016/2017 – LC-6

Emocionante!!!!!
Assim pode ser denominada a visita
do DG AL 2016/2017 Sergio David de Souza ao
Lions Clube de Neves Paulista, o Clube do qual
faz parte. A última visita de seu AL.
A começar dos preparativos, onde a
CaLMJ Nilza colocou na mesa principal um
enfeite que ganhou em uma de suas visitas ao
LC Guaíra, da pequena Isadora Lagassi.
Trata-se de dois bonecos que
representam o casal Sergio e Nilza, vestidos
com o tradicional uniforme azul e branco. Ele
com alguns cabelos (brancos) e ela de salto alto
e blusa de paetê.
O Presidente do LC Neves Paulista,
CL Abílio Pavan Junior agradeceu ao casal por
levar o nome do nosso clube e da nossa cidade
por muitos lugares em que visitou. Disse sentirse honrado por receber 400 pessoas na
plenária da 1ª Reunião do Conselho Distrital
2016/2017 e parabenizou-os por todos os
trabalhos realizados por essa Governadoria.

O PDG CLMJ Hairton Santiago do LC
José Bonifácio, secretário do Distrito neste AL,
agradeceu pela conﬁança nele depositada
como secretário, e também pela companhia
em todos os eventos que participaram juntos.
Entregou ao casal um certiﬁcado com o nome
de todos os associados de seu clube, enaltecendo o serviço desinteressado e o trabalho
dessa Governadoria.
A CaLMJ Luzia Watanabe, secretária
do LC Neves Paulista, que recebeu seu
certiﬁcado de ﬁliação de 10 anos no Leonismo,
aﬁrmou com felicidade:
"Acredito que vocês não quiseram ser
os melhores, mas sim, que deram o melhor de si,
para que nosso Distrito mantivesse a tradição de
Companheirismo e bons trabalhos realizados em
prol da comunidade. Foi um ano de aprendizado,
de novos amigos, novos desaﬁos, e tenho certeza
que tudo foi válido, pois sob a batuta da magia,
praticou-se muita solidariedade e ação!
Deram mais um passo na escalada da montanha
do leonismo.”
Emocionada, agradeceu por eles
fazerem parte do seu pequeno grande clube!

Como reconhecimento pelo trabalho
desenvolvido, e com a ajuda do CLMJP Antônio
Douglas Zapolla, entregou-lhes um Certiﬁcado
de Mérito Leonístico por terem honrado com
o compromisso assumido com a Associação
Internacional de Lions Clubes, e pelo serviço
desinteressado de procurar dar um mundo
melhor a todos, e conforme disseram na
mensagem inicial de mandato, provaram que
“o caminho não existe, pois é caminhando que
se faz o caminho”, e este caminho, percorrido
em todos os clubes do Distrito LC-6 e tantos
outros, será sempre lembrado com um
importante legado do centenário do Lions
Internacional, provando que com
SOLIDARIEDADE E AÇÃO, o leonismo será
sempre uma ﬁlosoﬁa de vida digna daqueles
que provam que NÓS SERVIMOS. E tudo isso
conquistado com um sorriso, um aperto de
mão, um abraço, que foram gestos que ﬁzeram
a diferença e que independeram de crise
ﬁnanceira e/ou política.
O CLMJ Governador Sérgio David,
emocionado, agradeceu :
Esse momento nos lembra a
explicação do “Vôo em V dos Gansos” que nos
ensina a trabalhar em equipe. Os integrantes
do grupo precisam se movimentar, alternar
posições e não podem ser inertes. Assim
saímos da liderança e vamos ocupar nosso
lugar no “V” com os demais companheiros,
para que um novo líder assuma a ponta.
Certamente, nosso movimento
centenário seguirá seu vôo, alcançando novos
horizontes e novas metas de serviço voluntário, com seus leões sempre dedicados e ativos.
Nosso novo Governador AL 2017/2018 – CLMJ
Chiquetto/CaL Regina- sabe que terá que bater
as asas de maneira forte e ritmada, pois há um
distrito inteiro disposto a segui-lo – o Distrito
mais lindo do Mundo: o LC6.

À meia noite, como havia prometido,
caso o Distrito fechasse o AL com saldo positivo
de associados, o CL Sergio David, soltou fogos
de artiﬁcio e o casal retirou o paletó azul do
uniforme, encerrando as atividades como
Governadores e dando boas-vindas ao AL do
CLMJ CHIQUETTO, deixando claro que isso não
é uma despedida, pois eles continuam
atuantes no leonismo, mas isso é sim, o
término de um ano totalmente dedicado ao
Leonismo.
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Atividades de Clubes
LC POLONI
No mês de abril participou da
Festa da Nações de Poloni que foi
realizada de 28 a 30 de abril trabalhando na Barraca Japonesa e
também ﬁzemos a doação de 100
litro de óleo de soja a casa assistencial
de Poloni "Casa da Sopa" e 100 litros
de óleo ao Lar Vicentino de Paula de
Monte Aprazível.
No mês de maio doação de
tecidos a Pastoral da Criança e
participamos da festa do dia das
mães dessa pastoral.
No mês de junho a Feira da
L u a n a P ra ç a M a t r i z s e r v i n d o
Yakissoba.
No mês de julho doações de
leite e achocolatados e cobertores ao
asilo Lar Vicentino de Paula de Monte
Aprazível e Lar Vicentino de Paula de
Macaubal e ao Cras do município de
União Paulista que atende as famílias
carentes desse município.

LC RIBEIRÃO PRETO
CAMPOS ELÍSEOS
Realizou-se em Ribeirão
Preto, no dia 09 de junho de 2017, na
Escola Jaime Monteiro de Barros, Rua
Pirassununga, 1100, Jd. Aeroporto,
mais uma atividade de serviços
sociais e comunitário do Lions Clube
de Ribeirão Preto Campos Elíseos.
Palestrante: Nossa Cal Paula
Cristina Murtha, Psicóloga formada
há 29 anos pela USP Ribeirão Preto,
funcionária no Hospital Santa Tereza
de Ribeirão Preto há 20 anos,
Especialista em saúde Mental e
Saúde Pública.
Te m a e p ro p o s t a a t u a l :
“Conscientização e prevenção às
doenças sexualmente transmissíveis
e gravidez precoce na adolescência”
está estruturada na realização inicial
de uma dinâmica visando a quebra
de gelo e sensibilização para a
palestra com a apresentação de
slides.
Participaram 150 alunos de
11 a 15 anos, sendo 30 destes ﬁzeram
parte da dinâmica proposta.

LC PONTAL
Promoveu no dia 16 de julho,
a 1. FESTA DO PORCO E COSTELA NO
ROLETE, com sucesso total, com a
casa cheia e ótima renda para ser
revertida em ações sociais.
O LC atualmente presidido
pelo CL JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO,
contando com a colaboração dos
companheiros, promoveu na tarde
de 27/06, sábado, a campanha do
AGASALHO, recebendo apoio da
população que atendeu ao pedido do
clube, que visa oferecer a quem
precisa, além do calor humano,
também o agasalho para enfrentar o
frio. O projeto contou com o apoio do
CENTRO DE ENSINO INTEGRADO
SONHO MEU OBJETIVO COLÉGIO
INTEGRADO SER ESCOLA SEMPRE VIVA
Além dos postos de arrecadação, os companheiros também foram
à luta, visitando as casas dos moradores da cidade, e conseguindo grande
quantidade, fazendo da campanha a
prova de que " O FRIO NÃO SERÁ
FORTE DO QUE O NOSSO CALOR
HUMANO."

LC ALTINÓPOLIS
Promoção de Esﬁras
realizado dia 05/05/2017 com toda
renda revertida ao senhor João
Banquieri por conta de cirurgia de
prótese ortopédica a ser realizada e
também para a compra de cadeira de
rodas, doada a uma pessoa necessitada da comunidade altinopolense.

LC ORLÂNDIA
No dia 05 de julho, o LC de
Orlândia se fez presente em
LC TANABI
Catanduva, fazendo a entrega de 23
Em julho/2017, doando 40 mantas e um gorro à Associação
jogos de lençóis para iniciar uma Sempre Viva de apoio à mulher com
grande Campanha em prol a Santa câncer de mama.
Casa de Tanabi.
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LC INDIAPORÃ

LC POTIRENDABA

LC CRAVINHOS

Fundado em 17 de dezembro
de 1983, portanto prestando serviço
já há 34 anos.
Entre as principais atividades,
destaca-se:
Evento: Atenção ao Idoso
(dinâmicas, sorteio de brinde e jantar)
Presença de 110 idosos
cadastrados nos programas sociais
do município.

No dia 30/01/2017, o LIONS
Clube de Potirendaba efetuou a
doação de alimentos e produtos de
limpeza ao Lar São Vicente de Paulo,
de Potirendaba.
Os produtos foram arrecadados em ações junto aos associados
do LIONS e as Amigas Voluntárias do
LIONS.

Nos dias 12, 13 e 14 de maio,
aconteceu, na cidade de Cravinhos, a
1ª Festa das Nações em prol das
entidades assistenciais da cidade
realizada pela Prefeitura Municipal de
Cravinhos e Secretaria Municipal de
Cultura.
Por meio de serviço desinteressado e voluntário, o Lions Clube de
Cravinhos, juntamente com o Rotary
C l u b d e C ra v i n h o s e a s L o j a s
Maçônicas, Pátria e Família e
Esperança, colaborou com a venda de
bebidas em todos os dias da festa e
toda a renda foi revertida para as
entidades.
Durante a festa, o LC de
Cravinhos distribuiu panﬂetos sobre
o "Movimento Maio Amarelo" o qual
visa a conscientização das pessoas
para um trânsito melhor e mais
seguro.
O Lions Clube de Cravinhos
parabeniza a Prefeitura Municipal de
Cravinhos e a Secretaria Municipal de
Cultura pela maravilhosa festa
realizada, promovendo o lazer, a
solidariedade, a cultura e, o mais
importante, ajudando as entidades
de Cravinhos e, agradece ao Rotary
C l u b d e C ra v i n h o s e a s L o j a s
Maçônicas, Pátria e Família e
Esperança, pela união de servir
desinteressadamente. Em especial,
parabeniza as entidades belo belíssimo trabalho realizado frente às
barracas de comidas típicas, servindo
pratos deliciosos e saborosos.

LC AURIFLAMA
Festa do Peão de Auriﬂama Os companheiros desempenharam o
trabalho na bilheteria da festa com a
doação do cachê recebido para a
Santa Casa de Auriﬂama no valor de
R$ 2.000,00;
Encontro de Bandeiras de
Santos Reis - Os companheiros
trabalharam para organizar e servir o
almoço para os participantes da
tradicional festividade popular da
cidade, onde foram servidas cerca de
2.000 refeições;
Quermesse da APAE - Os
companheiros colaboraram nas
vendas dos convites e com o trabalho
no dia da festividade, a qual contribui
para o bom andamento da entidade;
O LC realizou durante a visita
do Casal Governador do Distrito LC-6
no dia 17/11/2016, o plantio de
árvores com as crianças da entidade
PROFAME (Proteção a Família e ao
Menor) e também em frente a sede
social do Lions Clube.

LC SERTÃOZINHO
Palestra “Meio Ambiente” na
EME “Cidade Bellini”; Arrecadação de
78 garrafas Pet de lacres de latas de
alumínio. Doados ao Hospital. Do
Câncer de Barreto; Serviços voluntários prestados em almoço e leilão em
prol da APAE; Doação para o Asilo
"São Vicente de Paulo" de 6 pacotes
de fraldas geriátricas com 26 unid.
cada.

LC BATATAIS
Doação na Associação Divina
Misericórdia (Capitão Ferreira)
13 lençóis
01 fronha
01 toalha de mesa
01 toalha de banho
01 cobertor
5k de arroz
08 pacotes de macarrão
01 Kg de molho de tomate
01 L de óleo
Doação no Asilo São Vicente
25 Lençóis de algodão Santista
12 Fronhas
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LEOS Clubes
Durante o mês de maio, o Gabinete do Distrito LEO LC-6, realizou reuniões para fundações de LEO Clubes,
que serviram como base para explicar aos jovens, o grande signiﬁcado do movimento LEOístico, onde pelo qual,
todos encantaram-se.
Com o sucesso dessas reuniões, foi realizada a fundação de 2 LEO Clubes, sendo eles: Monte Azul Paulista II e
Icém Centenário, e a reativação do LEO Clube de Guaíra. O gabinete distrital parabeniza os 39 associados fundadores
do LEO Clube de Monte Azul Paulista II e os 31 asssociados fundadores do LEO Clube de Icém Centenário.

Mensagem da Presidente do Distrito LEO LC-6
Gostaria de agradecer a conﬁança em mim depositada, por todos os clubes
deste distrito. Espero que eu e meu gabinete conseguimos atender as expectativas
depositadas nesse AL que encerra. Sei que conﬁaram no meu potencial e acreditaram
que eu podiria melhorar o nosso amado Distrito LEO LC-6, e espero ter feito tudo o que
estava em meu alcance.
Agradeço todo apoio e empenho de todos os clubes, meu gabinete e assessorias, pois tenho certeza que trabalhamos com muito amor para buscar a excelência.
Iniciamos a gestão com um sonho, e eu ACREDITEI que conseguiriamos realiza-lo. Hoje,
temos mais 3 clubes para o nosso estimado Distrito LEO LC-6!
Agradeço muito a governadoria pelo total apoio que tivemos, pela ajuda e por
todas as conversas em busca do melhor para o nosso Distrito. Deixo aqui minha eterna
gratidão ao meu eterno casal governador, CLMJ Sérgio e CaLMJ Nilza, obrigada por deixar
eu fazer parte deste AL junto com vocês, no qual levarei para sempre em meu coração.
E não poderia deixar de agradecer pelos Assessores LEO, em nome da CaL
Claudia, pois eu não poderia estar melhor acompanhada senão fossem com vocês,
colocaram-se a disposição de todo o Distrito, e ﬁzeram um belíssimo trabalho. Meu
muito obrigado a todos vocês!

Um grande beijo!
LEOísticamente,
CLEO Lauane Gomes Fantini
Presidente do Distrito LEO LC-6
AL 2016/2017

LIONS QUEST
Dia dia 6 de julho em São José do Rio
Preto foi dado mais um passo em direção à
expansão do Programa LIONS QUEST em nosso
Distrito LC-6.
Estamos novamente dando uma
oportunidade à sociedade para que juntos
trabalhemos para resgatar valores que foram
perdidos, fortalecer nossas crianças e jovens
para tornarem se pessoas de boa conduta, que
sejam crianças e jovens preparados para as
adversidades atuais, sejam cidadãos que
amem o próximo, que respeitem as diferenças,
que não sejam direcionados a práticas
indesejadas como droga, bullying, tabagismo,
bebida, prostituição e outros males, ou seja,
darmos a eles ensinamentos que contribuam
para a formação do carácter.
O Distrito LC-6 representado pelo DG
CLMJ Chiquetto teve a nobreza em dar ao
maravilhoso Distrito a oportunidade para os LC
enviarem para a capacitação as pessoas que
querem fazer a diferença. Pessoas essas que ao

concluírem seu treinamento terão compreendido o quanto LIONS QUEST vem a somar no dia a
dia desses maravilhosos proﬁssionais.
LIONS QUEST funciona desde de que
tenha a peça fundamental que são os professores, ainda mais se tiverem sidos treinados com
as habilidades desse maravilhoso programa
sócio emocional de Lions.
Quero imensamente agradecer a
cada clube que acredita no resultado de LIONS

QUEST e que façamos de nosso slogan uma
oportunidade para contribuir junto a sociedade. “Melhor construir crianças do que reparar
adultos. Sabemos que temos muito trabalho
pela frente mas também temos ciência de que é
possível, apenas precisamos persistir, termos
LEÕES nos ajudando e pessoas de bem que
querem fazer o bem.
Eu acredito.
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Visitas do Casal Governador
CLMJ Sérgio David de Sousa | CaLMJ Nilza
22 de Abril de 2017
Visita Oﬁcial ao LC Taquaritinga

27 de Abril de 2017
Visita Oﬁcial ao LC S. Sebastião do Paraíso (MG)

03 de Maio de 2017
Visita Oﬁcial ao LC Jales

23, 24 e 25 de Maio de 2017
3ª Reunião Conselho de Governadores do DMLC

26, 27 e 28 de Maio de 2017
XVIII Convenção do DMLC

23 de Abril de 2017
Visita Oﬁcial ao AcampaLEO em Fernandópolis

05, 06 e 07 de Maio de 2017
XVIII Convenção do Distrito LC-6 (Mirassol)

18 de Junho de 2017
Visita Oﬁcial ao LC José Bonifácio - Reunião Adm.

25 de Abril de 2017
Visita Oﬁcial ao LC Ituverava

26 de Abril de 2017
Visita Oﬁcial ao LC Guará

26 de Abril de 2017
Visita Oﬁcial ao LC Ipuã

19 de Maio de 2017
Visita Oﬁcial ao LC Cajuru

20 de Maio de 2017
Visita Oﬁcial ao LC Pontal

30 de Junho de 2017
Encerramento do Ano Leonístico 2016-2017
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Concurso de Eﬁciência Leonística
O concurso de eﬁciência leonística “CEL” 16/17 teve maior participação dos clubes em relação ao ano anterior,
isto graças as instruções da equipe EDPL que fez um bom trabalho de orientação aos clubes que buscaram
capacitação.
A EDPL tem a função de orientar os clubes do que fazer, como fazer e se coloca à disposição para
esclarecer dúvidas durante todo o al, ela só não pode fazer aquilo que é o dever dos clubes, que são os trabalhos propostos pela governadoria que dão origem às pontuações nas planilhas do concurso.
Todos os pontos obtidos pelos clubes participantes, foram lançados pelos seus próprios
secretários de acordo com as regras do concurso, esta assessoria apenas fez a veriﬁcação dos
lançamentos nas planilhas, para que não houvessem distorções.
Muito obrigado aos clubes que participaram do concurso, colaborando com a governadoria e prestando contas dos trabalhos leonísticos executados durante a gestão 16/17.
CL José Antonio Rossato
Assessor do Concurso de Eﬁciência - “CEL”

CLASSIFICAÇÃO DO LLCC NO “CEL” - AL 16/17
01 - Brodowski
02 - Jaboticabal
03 - Matão
04 - Potirendaba
05 - Guariba
06 - Cravinhos
07 - Palmeira D’Oeste
08 - Votuporanga
09 - Ribeirão Preto Centro
10 - Ribeirão Preto Campos Elíseos
11 - Batatais
12 - Auriﬂama
13 - Nhandeara
14 - Monte Azul Paulista
15 - São Joaquim da Barra
16 - Franca Centro
17 - Mirassol
18 - Orlândia
19 - Votuporanga Brisas Suaves
20 - Taquaritinga
21 - Guaíra
22 - Fernandópolis
23 - Monte Alto
24 - Franca Imperador
25 - Ouroeste
26 - Barretos
27 - Passos
28 - Ribeirão Preto Jardim Paulista
29 - Franca Sobral
30 - Catanduva

276.800
237.250
195.800
193.800
190.850
189.250
169.300
157.750
155.700
152.900
152.300
146.650
145.100
134.100
130.900
129.900
125.900
125.200
117.600
110.700
100.650
95.700
82.750
82.400
73.150
70.150
62.500
53.850
51.750
42.100

Acesse: lionsclubedebrodowski.com.br
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Projeto: Leonismo para a Infância
Projeto
O projeto Leonismo para a infância tem
como objetivo atrair as
crianças participantes
de Lions Clubes a
entenderem e gostarem do movimento Leonistico e LEOistico, a
coletânea de histórias
de Melvin e Leo tem por
objetivo despertar nas
crianças a partir do ato
de contar histórias uma
compreensão mais simples e divertida do movimento em si, a ideia surgiu com a implantação
de uma página reservada apenas para a
infância na revista Big
distrital, que já é encaminhada aos Leões e
domadoras do distrito,
as crianças então também teriam um espaço
especial para eles.
Sabemos que é na
infância que adquirimos os mais lindos
sonhos e vivemos as
mais fantásticas experiências, as crianças
tem o poder de tornar
real tudo aquilo que

imaginam e vivenciar
aquele momento de
maneira única e maravilhosa, é a partir da imaginação que a criança
desenvolve sua maneira de ver o mundo, e é
claro que os contos de
fadas e histórias infantis tem muito a acrescentar nisso, sabendo
disso e constantemente vendo o crescimento
da participação de
pequenos Leãozinho
no Lions clube seguido
pelo exemplo dos país,
a ideia de criar um espaço interativo a despertar nas crianças o desejo de aprender sobre
nosso movimento e
gostar das práticas Leonisticas vem com
um ar suave e
simples nas
histórias de
Melvin e
Leo, dois
amigos,
Melvin um
Leãozinho
e Leo um
garotinho
jogador de Bei-

sebol vão trazer as crianças os exemplos e as
práticas de companheirismo despertando
neles a vontade de ajudar o seu próximo e de
forma educativa aprender sobre o Leonismo.
No centenário o
desejo de engajar mais
jovens ao movimento
tem por objetivo atrair
também a infância Leonistica

C.Leo Ana Beatriz Guidoni
Leo Clube de Nhandeara
Distrito Leo LC-6 AL 2017/2018
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“Primeira história”
As Histórias de Melvin e LEO
O Livro da Amizade
Hoje nós vamos conhecer a
história de dois amiguinhos, que iram
mostrar a vocês a força de uma amizade e como ela ajudou o mundo a se
tornar um lugar muito melhor, Tudo
começou a muitos anos atrás, mais
para contar essa história vou chamar
duas pessoas que sabem bem como
tudo começou.
Melvin- ai Bia obrigado já não
via a hora de começar essa história
(Risadas), Leooo!
LEO- Oii Melvin já estou aqui!
Melvin- Vamos Leo a gente
precisa contar nossa história para os
nosso novos amiguinhos, eles já estão
ansiosos para saber como nos conhecemos.
LEO- é mesmo Melvin, mais
antes vamos nos apresentar para eles.
Melvin- Oii Galerinha meu
nome é Melvin e eu sou um Leãozinho,
sou o Leãozinho mais conhecido do
mundo.
LEO- Oii Amiguinhos eu sou o
LEO, Tenho 8 anos e sou um pequeno
jogador de Beisebol.
Melvin-Conta pra eles como se
joga isso Leo!
LEO-É fácil gente o Beisebol é
aquele jogo que usa um taco de madeira e você rebate uma bolinha com ele,
eu aprendi a jogar com meu tio Leão
Jim da Pensilvânia, aliás foi lá que eu
conheci o Melvin.
Melvin- É Mesmo Leo, e é por

isso que estamos aqui hoje.
LEO- Eu e o Melvin tivemos a
ideia de começar a fazer um livro da
amizade, aonde vamos contar a vocês
todas as nossas melhores histórias.
Melvin- Isso mesmo Leo, e
para isso amiguinhos, precisaremos
da ajuda de vocês, sabe todas aquelas
revistas que o papai e da mamãe trazem pra casa, sabe aquelas revista
bonitinhas que eles ganham no Lions,
bom lá mesmo será nosso cantinho de
histórias.
LEO- e para começar hoje vou
contar a vocês como eu e o Melvin nos
conhecemos, bom foi em um dia bem
ensolarado e eu….
Melvin-Nãoooo Leo me deixa
contar primeiro como tudo começou,
eu tenho que contar a eles que sou um
Leão muito sabido e que quando te
conheci logo te chamei para ser meu
amigo, e me ajudar nos trabalhos
voluntários lembra.
LEO- é mesmo Melvin já estávamos esquecendo de dizer que nós
somos dois amigos voluntários, nós
ajudamos as pessoas que precisam,
então hoje eu vou deixar você contar
essa história Melvin.
Melvin- Muito obrigado Leo,
bom pessoal como o Leo disse nós
somos dois amigos voluntários, ajudamos as pessoas que mais precisam,
hoje existem pessoas como nos em
todo o mundo, são nossos amigos
Leões e Leos.
LEO- Tudo começou no treino
do tio Leão Jim lá na Pensilvânia lembra Melvin?
Melvin- Lembro sim LEO, bom
pessoal tudo começou quando eu fui
visitar o Lions Clube da Pensilvânia e
conheci o tio Leão Jim, ele era treinador
e me disse conhecer um garotinho
muito especial que gostava de jogar
Beisebol,disse também que treinava
vários garotos muito especiais e de
bom coração, foi então que eu quis
conhecer eles e fui a um treino. Quando cheguei logo fui muito bem recebido, o primeiro que veio me conhecer
foi o Leo, ele havia percebido o quando
ﬁquei empolgada com o treino deles e
resolveu me convidar para jogar um
pouco.
LEO- lembra Melvin você morreu de medo de n conseguir acertar a
bola (Risadas)
Melvin- é mesmo Leo, e então

eu fui jogar com eles, mais eu ﬁquei
com tanto medo que assim que a bola
veio eu joguei o taco e pulei no chão, a
bola foi parar do outro lado e eu ﬁquei
todo cheio de areia do campo, e então
o Leo me ajudou e assim ﬁcamos
muito amigos, ele me ajudou a se
levantar e a me recuperar do susto e
até me ensinou a jogar.
LEO- Depois disso o tio Leão
Jim quis formar um clube de amigos
com os meninos do Beisebol para ser
voluntários e ajudar as outras pessoas,
foi a partir da minha ajuda ao Melvin
que formamos nosso primeiro clube
de voluntários chamado LEO Clube em
homenagem aos pequenos Leões
bondosos que somos, e desde então
eu e o Melvin não nos desgrudamos
mais.
Melvin- Mais a história do
clube pessoal é algo para contarmos
outro dia certo LEO? Bom pessoal essa
foi a história do dia que nos conhecemos, e a primeira história do nosso
livro de amizade, na próxima espero
vocês para contar como fundamos
nossos clubes e como nossos trabalhos voluntários já ajudaram muitos
amigos nossos.
LEO-Esperamos vocês na próxima amiguinhos, um grande abraço.
Melvin- E um grande Rugido
de Leão Rãaaaaar, tchau amiguinhos
até a próxima História.
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Votuporanga
Votuporanga é um município brasileiro situado
na região noroeste do estado de São Paulo. A
cidade foi fundada em 8 de agosto de 1937.
Localiza-se a uma latitude 20º25'22" Sul e a
uma longitude 49º58'22" Oeste, estando a uma
altitude de 525 metros. Sua população em 2014
de acordo com o IBGE, é de 91.278 habitantes.

A Estrada de Ferro Araraquara encontra-se
sobre o "espigão divisor de águas", entre as
Bacias Hidrográﬁcas do Rio São José dos
Dourados e do complexo Turvo-Grande.

História

Clima

A área atual do município, de início, pertencia à
Fazenda Marinheiro de Cima, de propriedade
de Francisco Schmidt. Após sua morte, os
herdeiros, endividados, entregaram as terras à
empresa Theodor Wille & Cia Ltda. A propriedade foi, então, dividida em glebas e os terrenos
vendidos a preços baixos. Pouco a pouco
formou-se o povoado, até então, pertencente
ao distrito de Vila Monteiro, atual Álvares
Florence, e à comarca e município de Monte
Aprazível.

O clima de Votuporanga é o tropical com
inverno seco (Aw na classiﬁcação de Köppen)
com temperatura média compensada anual de
23,5 °C, tendo a média das máximas de 30 °C e
a média das mínimas de 19 °C. A precipitação
pluviométrica média é de 1 230 mm/ano,
concentrados entre outubro e abril. O tempo
aproximado de insolação é de 2 530 horas
anuais, com umidade relativa do ar é de 66%,
podendo, principalmente no inverno, ﬁcar
abaixo dos 20%.

O nome escolhido, Votuporanga, foi uma
indicação de Sebastião Almeida de Oliveira,
tabelião de Tanabi. No dia 8 de agosto de 1937,
a cidade foi fundada. Nessa mesma data, foi
celebrada uma missa pelo padre Isidoro
Cordeiro Paranhos. Em 1945, a vila tornou-se
distrito, município e sede da comarca, em
decreto único.

Segundo dados do Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET), desde 1976 (a partir de
1º de outubro) a menor temperatura registrada
em Votuporanga foi de 1 °C em 26 de junho de
1994, e a maior atingiu 40,6 °C em 17 de
outubro de 2015, superando os 40,2 °C
registrados em 16 de outubro de 2002. O maior
acumulado de precipitação em 24 horas foi de
179,6 mm em 29 de outubro de 1994. Outros
grandes acumulados foram 162,6 mm em 2 de
janeiro de 2007, 115,1 mm em 27 de dezembro
de 1978, 112 mm em 8 de março de 1983, 109,6
mm em 19 de fevereiro de 2007, 109 mm em 2
de dezembro de 1977, 105,4 mm em 18 de
janeiro de 1980 e 104 mm em 29 de janeiro de
2008. O menor índice de umidade relativa foi
registrado em setembro de 2004, de 10%, nos
dias 26 e 28 daquele mês.

O primeiro prefeito foi Francisco Villar Horta.
No mesmo ano, veio o desenvolvimento com a
Estrada de Ferro Araraquara. Também foram
construídas, posteriormente, a Santa Casa de
Misericórdia e a contemporânea Igreja de
Nossa Senhora Aparecida. Já na década de
1970, a Rodovia Euclides da Cunha, SP-320, que
liga Votuporanga à capital do Estado, foi
pavimentada. Houve ainda a criação da
fundação educacional da cidade (atual
UNIFEV). Na década de 1980, a cidade tomou
impulso industrial, através do setor moveleiro,
de implementos rodoviários e metalurgia.

Economia
Votuporanga teve em 2009 um PIB de R$ 1
138,017 mil. O PIB per capita da cidade em 2009
era de R$ 14 001,37. O setor terciário é o mais
relevante no município, correspondendo à
77,5% do PIB. A Indústria é responsável por
20,3% do PIB e a agropecuária, 2,1%.
A cidade tem uma relevante indústria
moveleira, sendo considerada um polo do
setor.
Votuporanga possui cerca de 210 indústrias de
móveis.

Hidrograﬁa
Os componentes principais da rede hidrográﬁca são o Rio São José dos Dourados e os

Córregos do Marinheirinho, Boa Vista,
Paineiras e Queixada.

Saúde
Votuporanga possui 2 hospitais: a Santa Casa
d e M i s e r i c ó rd i a e a C a s a d e S a ú d e e
Maternidade "Nossa Srª Aparecida". Ambos
hospitais possuem um departamento de
emergência. Há também o Mini-Hospital
"Fortunata G. Pozzobon", uma UPA 24 horas
(que trabalha em conjunto ao SAMU), o
Consultório Municipal "Jerônimo Figueira da
Costa Neto", 6 unidades básicas de saúde, 5
unidades de saúde da família e outras
unidades.
A cidade também conta com o Centro de
Zoonoses Municipal "Danilo Alberto Galera".

Educação
No ensino superior, a cidade possui o Centro
Universitário de Votuporanga (UNIFEV), que
conta com cursos como Medicina, Engenharia
(s) e Direito. Possui também a Faculdade
Futura, a Faculdade de Teologia e Ciências[28] e
o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) com os
cursos superiores de Engenharia Civil, Análise e
Desenvolvimento de Sistemas e Licenciatura
em Física, e cursos técnicos: Técnico em
Ediﬁcações, Técnico em Mecânica e Técnico em
Eletrotécnica.

Transporte
Estação Rodoviária
Aeroporto de Votuporanga
Passa pela cidade a Estrada de Ferro
Araraquara
Rodovias
Rodovia Euclides da Cunha - SP-320
Rodovia Péricles Bellini - SP-461
Rodovia Miguel Jabur Elias - SP-479

