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Mensagem do Governador

Gov CLMJ Luiz Antonio Chiquetto
CaL Regina | AL 2017/2018

Estamos no mês de fevereiro e chegando na reta final desta gestão, com
todos os clubes desenvolvendo seus
próprios planos com muito trabalho e
muitas realizações humanitárias. Agradecemos a todos os presidentes de
clubes, assessores, assistentes, coordenadores de região e divisão, LEOs e
todos os associados do Distrito LC 6,
verdadeiros responsáveis pelos resultados positivos até aqui. Pedimos que
continuem nesta luta do bem com mui-

ta CRIATIVIDADE E MOTIVAÇÃO. Vamos
todos unidos pela causa proposta pelo
nosso Presidente Internacional Naresh,
de evoluir no Serviço Humanitário do
Distrito, aumentando o impacto e enfoque nas áreas que abrangem Diabetes,
Visão, Fome, Meio Ambiente e Câncer
Pediátrico.
Falando em fevereiro, lembramos que é o mês destinado a homenagear o trabalho e a missão dos exgovernadores de Distrito. Pois bem, a
capa desta edição do BIG trás as fotos
de todos os PDGs de nosso Distrito.
Estamos no movimento leonístico desde o ano de 1991 e acompanhamos a
caminhada de muitos deles. Todos que
aqui estão, são líderes representativos
de seus segmentos profissionais e capazes para assumir todas as funções e os
cargos previstos em seus Clubes, Distrito e também Lions Internacional. Temos
a convicção de que todo ex governador

ao ser eleito, deu continuidade aos esforços da diretoria anterior, aos seus anseios e à sua vontade de acertar. Vemos
também, aqueles que já não estão entre
nós...Mesmo depois de atravessarem a
última fronteira, mesmo depois do último adeus, aqueles que partiram continuam fazendo parte da vida dos que
ficaram através da saudade.
Parabéns queridos PDGs.
“Não importa o que você seja,
quem você seja ou que deseja
na vida. A ousadia em ser diferente reflete na sua personalidade, no seu caráter naquilo que
você é. E é assim que as pessoas
lembrarão de você um dia.”
Ayrton Senna.
Um grande abraço a todos, sucesso sempre!

Mensagem da 1a Vice Governadora

Namast! O Deus que habita o meu
coração deseja cumprimentar o Deus
que habita em seus corações.
Estamos no meio do ano leonistico
2017/2018 e é uma excelente ocasião
para pensamos, refletirmos e avaliarmos o que fizemos, deixamos de
fazer e o que pretendemos fazer. E a
melhor parte é que nunca estaremos
prontos, finalizados... Haverá sempre
uma campanha, um servir novo para
serem adicionados.
Os nossos Clubes estão de parabéns pois as campanhas foram maravilhosas e demostraram que a criatividade, o amor ao próximo e alegria
no servir foram a tônica.
Portanto, obrigada a cada um de
vocês, que fazem parte da minha vida
e que me permitem engrandecer minha história com os exemplos deixados em mim.
Que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e
que eles possam ser parte das suas
histórias. E que assim, exemplo a
exemplo, possamos nos tornar, um

dia, um imenso “nós”.
Que ano incrível estamos tendo!
Por causa de você, os clubes estão
mais fortes, as comunidades estão
mais saudáveis e o mundo é um lugar
melhor.
Estamos conseguindo concretizar
as cinco metas prioritárias do nosso
presidente internacional: Dr. Naresh
Aggarwal , que são: Transformar o impossível em possível. Transformar esperança em ação. O serviço é a razão
da existência da nossa organização
global. Unidos em serviço. Agora é o
momento de agir. Isto só é possível
graças às vocês: Companheiros, companheiras, Domadora, Leos, Juventude leonistica e leõezinhos.
A Fundação de Lions Clubs International comemora o seu 50º aniversário em 2018. Celebre meio século
de trabalho transformando vidas, peçam aos clubes que façam uma doação durante este ano leonistico. Com
o apoio de LCIF, podemos fazer uma
diferença ainda maior.
Continuem não fazendo somente

a diferença, mas sendo a diferença
em nossas comunidades e assim nosso semelhante poderão sentir a alegria no servir.
Conservem os nossos corações
sempre juntinho dos seus, não se esquecendo nunca de serem felizes.

CaL MJ Cidinha e CL Paulo Pellizzon
AL 2017/2018
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Mensagem do 2º Vice-Governador
Companheiros, Companheiras, Domadoras, Leos e juventude leonística, envio
este primeiro contato em 2018, inicialmente desejando a todos um Ano de muitas
bênçãos e muitas realizações humanitárias, pois certamente quanto mais pessoas fizermos felizes, mais felizes seremos
também, e aproveito para agradecer pelo
maravilhoso 2017 que tivemos em suas
companhias.
Emociona ver o trabalho realizado por
todos os clubes do nosso LC-6, que tem
sido o combustível para que possamos
cada vez SERVIR MAIS nossas comunidades e transformar vidas nesta grande causa
humanitária.
LIONS Internacional neste Ano Leonístico veio com uma nova proposta, onde o
Serviço é a Mola Mestre para impulsionar
os clubes e consequentemente atrair novos associados e formar líderes, servindo
de maneira leve, harmônica, eficiente e
profissional, engrandecendo o trabalho
dos Leões.
Lembrando que agora inicia o segundo
semestre e precisamos de todo gás para
que possamos realizar mais, afinal esta é a
reta final e nossa última oportunidade em
deixar marcas neste maravilhoso AL 20172018.
Avante Leões que ainda temos tempo,
mas ele passa muito rápido.
Penso que um grande desafio nosso
junto ao Distrito é Preparar, Incentivar e
Orientar os Secretários para que TODOS
façam o informe de atividades de serviço

mensalmente em MyLCI, com riqueza de
detalhes onde conste atividades, pessoas
atendidas, número de leões, valores repassados, pois tenho certeza de que muito
mais é feito e não registrado, sendo que
podemos em nossos Distritos ter resultados maiores ainda e deixar registrado para
a história o trabalho de cada clube.
Precisamos ficar atentos com o número
de evasão de sócios e procurarmos saber
quais as causas dessas evasões para tomarmos as ações necessárias para evitá-las.
Durante 100 anos, os Leões serviram
suas comunidades com dedicação e contribuíram para o desenvolvimento e o
bem-estar de milhões em todo mundo.
Para comemorar o nosso 100º aniversário,
pedimos aos Leões do nosso Distrito que
ajudem a alcançar o objetivo do Centennial Service Challenge de atender a mais de
100 milhões de pessoas até junho de 2018.
Seu clube pode fazer a diferença em
sua comunidade e contribuir para o objetivo participando das campanhas do Centennial Service Challenge.
Voce decide quando servir e quais projetos são adequados ao seu clube e comunidade:
1. Envolvendo nossos Jovens – de apoio à
juventude em sua comunidade, ou inspira a próxima geração de voluntários
convidando Leos e outros jovens locais
a servir em um projeto com você.
2. Compartilhando a Visão – evite casos
futuros de cegueira desnecessária
através de exames de visão e even-

A força do Nós!

mestre ainda pudemos ver, que muitos
deixaram o leonismo por este ou aquele
motivo, mas que, com certeza deixaram
suas contribuições a comunidade a que
pertencem. Infelizmente, ainda existem
muitos EU, onde deveriam existir somente Nós, onde o Nós Servimos, ainda
é usado como Nos Servimos, isso mesmo sem acento, com denotação de uso
da instituição em prol próprio.
Neste momento de trabalho em
equipe, temos que valorizar cada vez
mais a nossa garra de Leão, e levar nossa motivação e criatividade para o segundo semestre, e mostrar que juntos
Somos Mais!
Que este segundo semestre, seja
tão produtivo quanto o primeiro, e que
nossos leões continuem contanto com o

CLMJ Gustavo José Gil de Almeida
CaL Maria Machado de Almeida
2º Vice-Governador – LC-6

tos educacionais, Dêo o dom da visão
através de projetos que beneficiam
aqueles que são cegos ou que vivem
com baixa visão.
3. Aliviando a fome – melhores o acesso
a alimentos saudáveis para populações
em vulneráveis em sua comunidade.
4. Protegendo nosso meio ambiente –
proteja e melhore o meio ambiente
para tornar sua comunidade um lugar
mais saudável para viver para todos.
5. Diabetes – promova campanhas sobre
a Diabetes em vossas comunidades
alertando sobre os malefícios desta
doença.
Contamos com o apoio de todos os clubes do nosso Distrito.
Juntos somos mais. A Força do nós ira
prevalecer neste segundo semestre deste
Ano Leonístico
Vamos seguir em frente com criatividade e motivação.
Leonísticamente,

Mensagem da Coordenadora Geral
Ao final de mais um semestre de
trabalho, o que podemos fazer é olhar
e ver o que foi realizado. E como foram feitas atividades. Nossos clubes
demonstrando o verdadeiro leonismo,
empenhando-se nas mais variadas frentes de trabalho e melhorando cada vez
mais a qualidade de vida de nossas comunidades!
Nossa governadoria, apoiando e levando conhecimento e treinamentos
aos leões de todas as regiões e divisões,
não tem medido esforços em capacitar
nossos leões e futuros líderes! A liderança sendo cada vez mais preparada, e
permitindo ao leonismo o crescimento
de leões de qualidade. Neste final de se-

auxílio e trabalho de toda a Staff da Governadoria para que ao final deste Ano
Leonístico, possamos dizer, “Fizemos a
Diferença”

CaL Alessandra Zotarelli Gomes da Silva.
Coordenadora do Distrito LC-6 – AL 2017/2018.
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Mensagem Presidente do Conselho Ex Governadores
Ao deixarmos 2017 para trás, automaticamente, fazemos uma reflexão,
um balanço do ano que se findou –
dos planos que foram feitos, objetivos
almejados, metas alcançadas e as não
atingidas, sonhos realizados e os não
realizados... Começamos 2018 planejando novamente, com novos sonhos
e os antigos não esquecidos, porém
com a certeza de um saldo positivo
nas realizações que estiveram dentro
de nossas possibilidades. Conseguimos muitas vitórias e conquistas em
família, com amigos e Companheiros
sempre ao nosso lado.
Vivemos momentos difíceis, onde
a dor da perda foi imensa, porém o
sentimento de amor e solidariedade
que demonstraram nossos Companheiros nos trouxeram imenso conforto. Aproveitamos a oportunidade para
agradecer as mensagens de carinho e

as orações que nos foram oferecidas.
Esse apoio recebido nos mostra o
porquê Lions completou 100 anos. São
100 anos de amor ao próximo, 100
anos de dedicação, 100 anos de companheirismo e 100 anos de realizações
humanitárias, acima de tudo.
Muitas de nossas ações têm um fim
em si mesmas, por isso a importância
de documentarmos nossas atividades.
É dessa maneira que construímos nossa história e baseados nesse passado
é que precisamos planejar nosso próximo século de trabalho – de ano em
ano, apoiando os presidentes de Clubes e Governadores do Distrito.
Como presidente do Conselho de
Ex-Governadores me coloco a disposição de todos os PDGs, Governador,
Presidentes de Clubes e associados
para novas ideias, propostas e sugestões para que possamos nortear nos-

so trabalho e deixar nosso Distrito LC6
em um patamar de sucesso, que indicará grandes realizações e mudanças
para um mundo melhor, a cada ano,
pois assim sendo, dentro dos próximos 100 anos, teremos um mundo
pleno de paz, harmonia e união – esse
é o grande sonho dos Leões com muita SOLIDARIEDADE E AÇÃO!
Grande abraço fraternal e leonístico a
todos

IPDG CLMJP Sergio David | CaLMJ Nilza

MÚTUA DISTRITAL LC-6 AL 2017/2018
Quando a morte chega e nos rouba um ente querido, facilmente nos entregamos à dor. Mas por
muito que custe aceitar nós devemos confiar nos desígnios e planos de Deus, mantendo a fé e a
esperança.
A melhor forma de honrar a pessoa que se foi é seguindo a vida e recordando sempre de quem partiu. Reviver lembranças, contar suas histórias e orar pelo ente querido.
Lembre-se, enquanto viver em seu coração, na sua saudade quem se foi nunca desaparecerá por
completo.
CLMJ Sebastião Ventura / Ana Maria
Fica aqui os nossos sentimentos.
Assessor de Mútua AL 2017/2018
NÚMERO MÚTUA
ACUMULADO
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

QUANTIDADE PAGA
CIDADE
COMPANHEIRO(A) LEÃO
A.L. 2017/2018
01
GUAIRA
CL JOSÉ DOS SANTOS MENINO
02
RIBEIRÃO PRETO CENTRO
CL JACOB JOVINO TOMAZELLA
03
TAQUARITINGA
CL SÉRGIO PRANDINI
04
S.SEBASTIÃO DO PARAISO
CL OLAVO BORGES
05
SERTÃOZINHO
CaL EUNICE JARDINI ASSAN
06
SERTÃOZINHO
CL EUCLIDES LOVATO
C.L.M.J ANTONIO PEREIRA DA COSTA
07
POTIRENDABA
08
IGARAPAVA
C.L. JOSÉ GUIDO PRADO
DM VERA LÚCIA LUCHETTI OLIVATO
09
IPUÃ
10
S. SEBASTIÃO DO PARAISO C.L.M.J.P.D.G BENEDITO NOGUEIRA DE SOUZA
11
RIBEIRÃO PRETO CENTRO
DM MIRNA MICHELUTTI CANDIA
12
GUARIBA
C.L. EDUARDO GRASSI
13
SERTÃOZINHO
C.L. JOSÉ GERALDO GATTO

DATA DO
ÓBITO
12/07/2017
29/07/2017
10/08/2017
30/07/2017
27/08/2017
22/09/2017
03/11/2017
30/10/2017
09/10/2017
04/11/2017
09/11/2017
03/12/2017
03/01/2018
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2º RGD em São Joaquim da Barra

Nos dias 18 e 19 de novembro foi realizado em São Joaquim da Barra, a 2ª Reunião
do Gabinete e Conselho Distrital do AL17/18
do Distrito LC-6, tendo como Diretor do CD, o
CLMJ WASHYNGTON AUGUSTO FERNANDES /
DM CLAUDIA REGINA, e presidente do clube,
o CLMJ CARLOS ALBERTO CONTIM BORGES /
DM VALÉRIA.
Foi um encontro marcante, que com certeza ficou na memória de quem esteve presente.
No período da manhã, as 10h, com a presença ilustre da Presidente do Conselho de
Governadores do DMLC, Francisca Talarico e

sua filha Ana Carolina, tivemos a reunião dos
Ex-Governadores nas dependências do Hotel
Mauad.
Enquanto a reunião corria, fomos convidados a conhecer o orquidário Galápagos de propriedade do Welington José Fernandes, irmão
do nosso diretor da 2ª Reunião do Gabinete
Distrital, CL Washyngton Augusto Fernandes.
Tivemos o prazer de conhecer uma belíssima
coleção e ver uma orquídea rara de sua coleção particular, com valor aproximado de R$ 35
mil. Diga-se de passagem quem mais gostou
desta preciosidade foram nossos companheiros Willian Diez do LC Sertãozinho Centenário
e a CaL Dayana do Lions Clube de Altinópolis.

No mesmo horário tivemos uma reunião
informal com os coordenadores de região e divisão, juntamente com a Coordenadora do Distrito LC-6, CaL Alessandra e o secretário distrital CL Glauber. Nossos coordenadores fizeram
questão de discutir as conquistas, dificuldade
e parceria com a Governadoria para evolução
do Distrito neste Ano Leonístico, deixando resumida a apresentação das informações ao
Governador Chiquetto.
No período da tarde, tivemos a reunião do
Conselho distrital, onde foram apresentadas e
aprovadas as contas do trimestre pelo secretário do Distrito CL Glauber, vez que nosso tesoureiro CL Antonio Carlos Girotto, passou por
cirurgia e não pode estar presente, e nosso
Segundo Tesoureiro, CL Luiz Capela, se encontra em momento de zelo com sua esposa CaL
Cláudia Capela, e foram motivo de orações por
todos os companheiros. Com a presença da CC
Francisca Talarico, Presidente do DMLC, após
as apresentações de costume a reunião encerrou-se pontualmente as 16h.
Após este horário tivemos a reunião do
Governador do Distrito com os Coordenadores de Região e Divisão, que apresentaram um
resumo das suas áreas, e lançaram juntamente com a Governadoria a Campanha - “ Qual o
seu prazer em Ser LEÃO?” que pede aos companheiros, histórias de motivação, histórias
onde o Leão faz a diferença. Nesta oportunidade algumas histórias foram contadas, o que
levou vários companheiros as lágrimas.
Uma das marcas da Governadoria do
AL17/18, mais uma vez foi plenamente respeitada, a do HORÁRIO, que foi cumprido em
todos os momentos, e não foi diferente na
noite do companheirismo, realizada na sede
do LC São Joaquim da Barra, com a presença

de mais de 100 companheiros, onde pudemos
conhecer nosso Palestrante, Aluísio Elias Xavier Ferreira, (LULA FERREIRA), de Franca, que
nos mostrou um pouco do conteúdo da sua
palestra do domingo.
Frise-se que nesta noite também houve a
troca de mimos e a entrega de um presente
especial a CC Francisca Talarico, ao casal Governador Chiquetto e ao nosso palestrante
Lula Ferreira, feito artesanalmente pelo CL TONINHO, Antonio Fernandes Oliveira, associado
fundador do LC SÃO JOAQUIM DA BARRA (
24/08/1969), que do alto de seus 90 anos de
idade, ainda é um profissional mestre da arte
da marcenaria. Com uma decoração impecável e um ótimo buffet, servido pelos companheiros de São Joaquim da Barra a noite encerrou-se de forma maravilhosa.
No domingo, com a presença de 298 companheiros vindos de 42 clubes e 4 LEOs, tivemos o café da manhã e o credenciamento, no
auditório Arthur Parada, onde foram arrecadados 660 litros de óleo usado que foram posteriormente trocados por 105 quilos de arroz
para o Lar Escola José Olintho Fortes Junqueira, lar de idosos que o Lions Clube de São Joaquim da Barra é mantenedor.
Neste bela manhã, acompanhado dos
companheiros do São Joaquim da Barra, nosso
Governador Luiz Chiquetto, teve o prazer de
plantar uma árvore, em frente ao auditório.
Vale destacar que foram entregues 150 orquídeas floridas para quem aderiu a entrega de
óleo usado, ficando assim uma belíssima recordação aos companheiros que colaboraram
com o meio ambiente.
O hasteamento das bandeiras e a plenária
iniciaram-se no horário previsto, e puderam
ser acompanhadas pelos companheiros no
seus desenrolar, com as devidas apresentações das contas do distrito e todo protocolo
da assembleia, tendo a presença marcante da
CC Francisca Talarico e sua filha Ana Carolina, a
mesa de trabalho.
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Após a parte protocolar foram entregues
pelo nosso IPDG Sérgio David de Souza, as
premiações recebidas pelos clubes, vindas de
Lions Internacional, recebida com muito entusiasmo pelos clubes e companheiros merecedores de reconhecimento.
A palestra de nosso orador, Lula Ferreira,
teve como tema o seu trabalho como treinador da seleção brasileira, e tantos títulos
conseguidos durante a sua carreira, que ainda
hoje é forte a frente da seleção Francana de
basquete. Foi show a integração e exemplos
do leonismo comparado a equipe de basquete, trabalho, o entusiasmo, a criatividade e
motivação necessário para o sucesso! Com o
final da plenária se aproximando, foi realizado
o sorteio de um título Melvin Jones, fruto da
arrecadação feita com a doação de R$10,00
do Pin Internacional, e o pingente disponibilizado a todos os companheiros, desde o início
da gestão do Governador Chiquetto. Com o
entusiasmo em alta o palestrante Lula Ferreira

também colocou para sorteio uma camiseta
da equipe francana de Basquete. A camiseta
e o título Melvin Jones, acabaram ficando na
cidade de São Joaquim da Barra, vez que no
sorteio realizado pelo CL Glauber com o auxílio do CL Hespanhol, que não participou do

sorteio, contemplaram a esposa e o próximo
presidente do LC de São Joaquim da Barra, CL
Almir Françolim Tomazini e SM Shirley.
Com o encerramento no horário previsto,
até um pouco antes, marca registrada deste

Ano Leonístico no comando do DG Luiz Antonio Chiquetto, os companheiros dirigiram-se a
sede do LC São Joaquim da Barra, receberam
em suas mesas 63 mudas de árvores, onde
puderam saborear do bom companheirismo e
uma almoço maravilhoso.
Durante o almoço foram comercializadas
várias orquídeas, e toda a renda foi revertida a
caixinha de doações para LCIF, que ao final da
gestão será contabilizada e toda doação será
revertida em títulos de Melvin Jones. Esta caixinha foi presente do CL Paulo Rogério e sua
CaL Paulinha do Distrito LC-5, que tem por finalidade coletar qualquer valor de doação, vez
que a cada aproximadamente R$ 3,50 é equivalente a uma dose vacina contra o sarampo.
Nos tradicionais prêmios que são oferecidos
em distritais, a Caravana mais distante foi
PALMEIRA D´OESTE; Caravana mais numerosa
foi LC MIRASSOL; caravana mais animada LC
ORLÂNDIA e o LEÃO MADRUGADOR foi o CL
SÉRGIO LUIZ BROZEGUINI, do LC BRODOWSKI.
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Homenagem Especial Ex-Governador: Uma Força no Lions
Homenagem Distrito LC-6

Tenho ouvido alguns comentários entre
companheiros, com referência ao posicionamento de ex-governadores na sua vida
leonística pós governadoria. Esses “críticos”
entendem que eles devem “retornar à planície leonística”, após o seu mandato, deixando
a área livre para o governador em exercício e
o indicado. Chegam a pensar, e alguns a dizer, que os ex-governadores gostam muito de
“aparecer” o que, convenhamos não é verdade, sendo, sobretudo, injusto tal conceito.
Simplesmente, ocorre o fato de que eles vibram com a causa leonística e, por isso mesmo, participam intensamente dos debates
e sempre respondem de forma positiva aos
convites para apresentar teses e trabalhos,
alicerçados em seus conhecimentos e experiências sobre os assuntos específicos de Lions,
uma vez que muito estudaram e foram até
preparados para tal cargo. É preciso que se dê
uma certa ênfase à figura do ex-governador
reconhecendo neste companheiro, antes de
tudo, um leão que, por mais de um ano, se dedicou em regime “full time” à administração
de seu distrito, com muitos sacrifícios pessoais, familiares e financeiros. Ser ex-governador
é muito mais difícil que governador. Explico:
para o desempenho do mandato, o governa-

dor se preparou para tal e também programou a sua vida particular e profissional para
aquele ano de dedicação integral, enquanto o
ex-governador o será sempre, comparecendo
a cada ano e sem qualquer espécie de ajuda
financeira, às assembléias, fóruns, Conselhos
Distritais, Convenções Distritais, Convenções
do Distrito Múltiplo LC e até de Convenções
Internacionais. O enorme investimento: de
tempo, trabalho, saúde, aprendizado, dinheiro, alegria, tristeza, tensão, emoção, decepção, representado pela doação de um ano
inteiro de sua vida servindo como governador,
não deve ser jogado fora ou permanecer sem
uso. Ele tem de ter retorno, como se fosse um
capital investido. A partir do momento em
que, voluntariamente ele aceita uma indicação e passa a exercer um cargo dentro do seu
distrito, ele deve assessorar o governador e
suplementar os esforços deste em tarefas de
difícil execução, principalmente no trabalho
de fortalecer os clubes fracos, infundindo entusiasmo aos clubes, utilizando a experiência
adquirida no passado, a serviço do futuro de
nosso distrito. A filosofia de Lions está impregnada pelo ideal de servir, repleta de ensinamentos éticos, incentivando respostas honestas às perguntas simples e profundas, contidas
nos ensinamentos leonísticos. Cumpre ao ex-

governador utilizar a experiência adquirida no
passado, a serviço do futuro. Para que jamais
possa pairar, dentre os demais leões de nosso
distrito, a mais leve suposição de que a tarefa do ex-governador terminou. O obsoleto, o
omisso, o desinteressado, o desinformado, o
acomodado são qualificativos que em hipótese alguma se coadunam com a atualização, a
participação, o interesse, a informação e a atividade que caracterizam os ex-governadores.
O ex-governador é o veículo catalisador do
entusiasmo, da coragem e do idealismo dos
milhares de companheiros do leonismo brasileiro, aguardando confiantes, a oportunidade
de demonstrar sua fé no futuro do Lions e o
reconhecimento do ideal de servir!

CL PAULO FERNANDO SILVESTRE
IN MEMORIAN(Junho/2012

ORADOR OFICIAL Prof. Leandro Arthur Pinto
Doutorando e Mestre em Engenharia Elétrica pela Unesp de Ilha Solteira; Especialista em Gestão de Pessoas e Finanças e Graduado em Administração pelas Firb de Andradina.
Atua nas seguintes instituições: Elektro Redes e professor nas instituições – Fatec de Jales; Faculdades Integradas Rui Barbosa de Andradina; Escola Técnica Estadual de Andradina; Faculdades Integradas Urubupungá
de Pereira Barreto.
Autor dos livros: Terceirização Estratégica e Liderança uma Abordagem Prática.
Título da Palestra: Desenvolvimento Profissional: Foco Motivacional ao Voluntariado.
Temas Abordados: Perfil do Voluntario, Habilidades Favoráveis ao Voluntariado, Empreendedorismo, Espírito
Transformador, Novas Demandas Sociais, Transformações das Empresas e Instituições.

Torne-se parte da história de LCIF
A Fundação de Lions Clubs International comemora o seu 50º aniversário em 2018. Celebre meio século
de trabalho transformando vidas, pedindo aos clubes que façam uma doação durante a época de festas.
Incentive os Leões a nos ajudar a atingir a nossa meta de US$ 30 milhões para o combate ao sarampo até
o final de 2017/2018, ou apenas fazer uma contribuição geral. Cada dólar ajuda a fazer do mundo um lugar
melhor. Certifique-se de repassar o website do 50º aniversário de LCIF aos clubes ainda hoje!
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Capacitação LCIF

O Distrito LC-6, através do Assessor
Distrital de Subsídios de LCIF o CL RONALD
EDUARDO TRISTÃO, associado ativo do LC
MATÃO, esteve no dia 18 de novembro, Sábado, em BOTUCATU (Distrito LC-3), dando
exemplo de companheirismo e de comprometimento sério e responsável para com o

movimento Leonístico.
Ressalte-se que o CL RONALD participou do Instituto Regional de Liderança-IRLL
e também do Curso Leão Orientador e tem
cumprido com louvor o seu compromisso de
levar o conhecimento adquirido a onde for
preciso .

Foi um dia de grande aproveitamento
para o Distrito LC-3, que conseguiu através
da experiência adquirida e da constante ligação com LCIF, que poderá também conseguir
elaborar projetos de venham de encontro às
necessidades de cada comunidade que conseguir elaborar um projeto completo.

Capacitação

metimento sério e responsável para com o
movimento leonistico.
Ressalte-se que o CL RONALD participou
do Instituto Regional de Liderança e tem
cumprido com louvor o seu compromisso
de levar o conhecimento adquirido onde for
preciso.

Foi um dia de grande aproveitamento
para o Distrito LC-3, que conseguiu através
da experiência adquirida e da constante ligação com LCIF, que poderá também conseguir
elaborar projetos de venham de encontro às
necessidades de cada comunidade que conseguir elaborar um projeto completo.

O Distrito LC-6, através do Assessor
Distrital de Subsidios de LCIF, CL RONALD
EDUARDO TRISTÃO, associado ativo do LC
MATÃO, esteve no dia 18 de novembro, sábado, em BOTUCATU (Distrito LC-3), dando
exemplo de companheirismo e de compro-

Andamento dos Subsídios Aprovados:
Projetos aprovados do LC de Jaboticabal U$ 57.000 cuja o Subsidio de LCIF já está na disponível na Conta da Governadoria do
Distrito LC6 aguardando apenas que o Hospital Maternidade inicie a execução da reforma dos Setores que irão atender as gestantes
de 12 a 13 anos para efetuar o pagamento das Notas Fiscais.
O Subsidio aprovado para o LC de Monte Alto de U$ 66.000 LCIF está aguardando o valor de Contra partida no Valor total de
R$75.000,00 para só depois depositar o valor acima citado na conta da Governadoria ;
A APAE de Monte Alto juntamente com o LC de Monte Alto e toda comunidade se mobilizaram e estão desenvolvendo uma campanha para arrecadar os fundos da Contra Partida e já conseguiram R$36.179,37 (51,68%) trabalho este que está mobilizando toda
cidade de Monte Alto e toda região .
Ressaltamos que este é o verdadeiro sentido dos Projetos de LCIF cujo seu objetivo visa envolver o maior numero de pessoas e
Clubes de Lions possíveis criando assim uma rede
De solidariedade fazendo assim desse mundo um lugar melhor
CENTRO DE EQUOTERAPIA APAE DE MONTE ALTO, FAZENDA A DIFERENÇA NA VIDA DAS PESSOAS COM A AJUDA DE LIONS CLUB
INTERNACIONAL FOUDATION .
O Subsidio Aprovado pelo LCIF (a quantia máxima é de US$ 66.000,00) (Sessenta e seis e mil dólares americanos)
Irá possibilitar um aumento no atendimento um número estimativo de pessoas a serem atendidas de 2.000 pessoas por ano , que
serão atendidas por profissionais envolvidos: Fonoaudióloga, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Psicólogo, Pedagogo e Assistente Social, totalizando 12.000 mil atendimentos.
Com esse projeto da Equoterapia da APAE de Monte Alto você poderá contribuir para que dezenas de crianças e jovens tenham a
glória de andar e de se locomover com mais facilidade.
Alguns pacientes talvez não consigam chegar a tanto, mas vão se desenvolver, acordar para uma nova vida e levar um pouco de
alegria ao cotidiano difícil das famílias de portadores de necessidades especiais.
Imagine quanta gente vai começar a sorrir com esse novo projeto! Quanta esperança será espalhada entre os novos pacientes,
que esperam há anos por essa oportunidade!
A Equoterapia emprega o cavalo como agente promotor de ganhos no nível físico e psíquico. Esta atividade exige a participação
do corpo inteiro, contribuindo, assim, para o desenvolvimento da força muscular, relaxamento, conscientização do próprio corpo e
aperfeiçoamento da coordenação motora e do equilíbrio.
A interação com o cavalo, incluindo os primeiros contatos, os cuidados preliminares, o ato de montar e o manuseio final desenvolvem, ainda, novas formas de socialização, autoconfiança e autoestima. Fonte: Associação Nacional de Equoterapia, ANDE www.
equoterapia.org.br
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ATIVIDADES DOS CLUBES DO LC-6
Campanha da gelatina

LC GUARIBA

Editou livro especial de culinária em
comemoração aos 50 anos do LC Palmeira
d’Oeste e aos 25 anos do Leo Clube Palmeira d’Oeste. Contém receitas simples,
saborosas e testadas.

AURIFLAMA
Campanha da gelatina em prol ao
Hospital de Câncer de Barretos, agora
HOSPITAL DE AMOR, onde os parceiros
Unifev de Votuporanga, Lions Clube
Nhandeara, Lions Clube de Votuporanga Brisas Suaves e nossa Amiga e Colaboradora Fabiana de Nhandeara conseguiram 15 mil caixas de gelatina para
este hospital. Nosso Governador e CaL
Regina estiveram presentes junto com
coordenador do curso de Direito, André
Herrera e o Presidente da Unifev Celso
Luiz para prestigiar mais uma bela ação
em conjunto que deu certo e que se
Deus quiser ano que vem será melhor.
Parabéns a todos os envolvidos.

LC SERTÃOZINHO

O Lions Clube de Sertãozinho fez
uma importante doação á Santa Casa
local (Hospital e Maternidade São
José): a doação de 10 camas hospitalares ,inclusive para UTI e também de
poltronas para acompanhantes. Vale
enfatizar que o clube as havia recebido
em mau estado e elas foram totalmente restaurados pelo trabalho de nosso
Leão de Juba Larga ,CL Antônio Fernando Assan... a doação teve cobertura da
imprensa falada, escrita e televisiva (
emissora local) a fim de dar visibilidade
ao trabalho do Lions na comunidade.

Campanha de arrecadação de leite do
Lions Clube de Guariba realizada sempre
no final do ano (2017) e direcionada ao
Hospital do Câncer de Barretos ( HOSPITAL
DE AMOR) . Foram doados e entregues
nesta data 1.128 litros.

Região D

Fechando o ano com chave de ouro,
graças a uma campanha que contou com a
colaboração dos clubes da Divisão D, coordenada pelo CL LUIZ CARLOS HESPANHOL
e DAYANA BOTEIA BARBALACO ( Região e
Divisão ) fez a doação, no dia 22 de dezembro, mais de uma tonelada de macarrão
para o hospital de câncer de Barretos (
HOSPITAL DE AMOR ) e isso só é possível
graças a solidariedade dos amigos e CICLO
que se unem para ajudar ao próximo

PALMEIRA D´OESTE

Durante o feriado de Finados (02/11)
o Lions Clube de Auriflama realizou Exames de Diabetes e Pressão Arterial no
cemitério municipal da cidade vizinha de
Guzolândia onde foram realizados 375
Exames. Fez a doação de 15 cestas de Natal para as comunidades de Auriflama e
Guzolândia-SP.

Lc Orlândia

No dia 18/12 o Lions Clube de Orlândia
se fez presente no Lar Frederico Ozanam,
entidade parceira que acolhe nossos idosos
que necessitam de atenção e carinho especiais. Momentos de muita emoção, com
alunos de escola de música participando
de coral, e a presença do tradicional Papai Noel distribuindo presentes aos vovôs
e vovós. Muito importante a lembrança
dos nossos idosos. Na tarde 22/12/2017
o LIONS Clube de Orlândia esteve presente no Hospital Beneficente Santo Antônio,
juntamente com o Papai Noel, visitando os
internos, com especial atenção às crianças
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e recém nascidos, com distribuição de presentes e doces. Emoção pura, muita fraternidade e companheirismo.

LC VOTUPORANGA ABILIO CALILLE

O LC VOTUPORANGA ABILIO CALILLE,
atualmente dirigido pelo CL MARIO MOTOI UTSONONOMIYA, e que foi fundado
em 04/10/2011, fez hoje, dia 21/12, doação, 1400 fraldas geriátricas para Asilo dos
Velhinhos de Votuporanga, numa atitude
das mais dignas e humanas que tanto irá
ajudar o Asilo.

LC BRODOWSKI

Lions clube de Franca Sobral mais uma
ação de solidariedade.
Entrega de 120 quilos de alimentos ao
IANSA instituto de solidariedade na luta
contra o câncer.
O lema e a missão deles .”Serem o
porto seguro das pessoas em tratamento
e suas familias, acolhendo-as com muito
respeito, dignidade, amor e alegria.

mos deixar de colaborar”, enfatiza o CL
Valdir Uchôa, presidente do Lions Clube.
A direção da Santa Casa reconhece a
importância da campanha. “Precisamos
muito de iniciativas como esta. Com estas doações estamos conseguindo manter a qualidade da prestação dos serviços
de saúde”, comemora a administradora
da entidade, a DM Lilian Alexandre.

Lc Monte Alto

LC POLONI

Campanha de lacres do Lions Clube de
Monte Alto responsável Marruco e José
Carlos 16 galões de 20 litros de lacres num
total de 380.000 mil lacres

O Lions Clube de Poloni ,fundado
em16 de abril de 2013, em parceria
com o LEO Clube de Poloni arrecadou
enorme quantidade de alimentos junto
ao Rally dos Amigos de Monte Aprazível
os quais foram doados para o APAE de
Poloni.

LC TANABI

LC NHANDEARA
Mantendo a sua tradicional campanha
da distribuição de bolas, balas, pirulitos e
doces, no dia 23/12/2017, com a especial
colaboração do TRENZINHO MAXIMUS
percorreu ruas centrais e da periferia da
cidade, doando mais 1.600 bolas, com a
presença do PAPAI NOEL
É gratificante saber também que centenas de crianças puderam levar para casa
uma simples bola que talvez a família não
tivessem condições e oferecer aos seus filhos.
Durante o período, visitou também a
APAE, ASILO LAR DA FRATERNIDADE e Escolas Municipais, fazendo várias doações.

LC FRANCA SOBRAL

O Lions Clube de Tanabi está realizando uma campanha para arrecadar
lençóis para a Santa Casa da cidade. Já
foram doados 82 jogos de lençóis neste Ano Leonistico. Todos sabem que as
Santas Casas tem passado por dificuldades financeiras e, sensibilizados, o Lions
resolveu iniciar esta campanha. Estes
lençóis servirão para atender a grande
demanda da entidade, que conta com
210 leitos. Estes lençóis foram adquirimos com recursos do Clube e também
com doações da comunidade. A ideia é
tornar esta campanha permanente, pois
esse material tem vida útil curta, uma
vez que o processo de lavagem é muito rigoroso, com o uso de produtos que
fazem com que os lençóis logo percam
qualidade. “A Santa Casa presta serviço
muito importante na cidade. Não pode-

No dia 03 de dezembro de 2017, foi
realizado o 1° Encontro das APAEs / Lions
Clube de Nhandeara.
Participaram as APAEs de Suzanápolis,
Santa Fé do Sul e Nhandeara.
O evento contou com duas modalidade
de esporte - futsal e vôlei, masculino
e feminino.
A comunidade compareceu e apoiou.
Também esteve no local o Prefeito josé
Adauto Borini, o presidente da Câmara
Antônio Zocal, o assessor do Dep Estadual
Carlão Pignatari Jr Nascimento e o
nosso Governador Chiquetto /
Regina.
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Lions Clube e Leo Clube de Ouroeste
DESFILE CIVICO: 22 ANOS

Ouroeste tem esse nome devido a
suas terras serem férteis e estar localizada na região noroeste do estado de São
Paulo. Foi fundada em 27 de janeiro de
1952 por João Velloso, proprietário da
Fazenda Velloso, então situada no município de Guarani D’Oeste. Em 1990, foi
elevada à distrito de Guarani D’Oeste.
Tornou-se município autônomo em 27
de dezembro de 1995.
Considerada a cidade mais bem sustentável do grande interior paulista, com
um índice de vida bem alto, comparando-se ao da cidade de Paulínia, cidade
da Região Metropolitana de Campinas,

que tem o IDH mais alto do estado, na
cidade de Ouroeste esse índice evoluiu
nos últimos anos devido à instalação de
uma multinacional na região. Ouroeste é
um bom lugar para se viver.
O Lions Clube, fundado em
30/06/2003, atualmente presidido pelo
Casal CL JOSÉ CARLOS ALVES GUIMARÃES / GISELE APARECIDA e Leo Clube
de Ouroeste, marcaram presença no
desfile cívico em comemoração ao 22º
aniversário de emancipação política de
Ouroeste, aproveitando a oportunidade
para mostrar a toda comunidade que o
Lions Internacional através dos leões ao
redor do mundo mudam vidas há 100
anos através do serviço humanitário.
E o Lions Clube de Ouroeste a 14 anos
vem desenvolvendo esses serviços para
a comunidade de Ouroeste através de
bancos de cadeiras de rodas, participação nas ações desenvolvidas pela saúde,
idosos, crianças, meio ambiente, chegada de Papai Noel, onde há necessidade
há um leão.
A noite foi marcada também pela
presença marcante do Governador do
Distrito LC6 CLMJ Luiz Antonio Chiquetto/Cal Regina, que fez uma entrega de
uma placa à prefeita de Ouroeste Dra.
Lívia Luana pelo trabalho até aqui realizado por essa cidade. E o secretário do
distrito LC6 2017/2018 CLMJ Glauber
Gomes da Silva e CaL Alessandra, Coor-

denadora Geral LC-6, registraram esses
momentos e nos alegraram com suas
presenças.
Para finalizar membros do Lions Clube entregaram uma placa de homenagem ao então Governador do Distrito.
Dia 27 de dezembro de 2017 vai ficar
marcado na história do Lions clube de
Ouroeste.
O Leo Clube de Ouroeste também

participou do desfile junto ao Lions e
abriu o Desfile participando de uma
apresentação da história de Ouroeste no
carro alegórico do museu Água Vermelha um dos museus mais importantes do
Estado de São Paulo.
Obs: Vejam todas as fotos registradas através do link :
https://photos.app.goo.gl/hoxWStmamE1wJnFS2
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2º Comitê Consultivo LC-6

O governador de distrito reconhece
as suas habilidades de liderança. Como
líder da divisão, cada CL oferece apoio
aos clubes de qualidade dentro da sua
área garantindo que os clubes atendam
às necessidades dos associados e de suas
comunidades, que estejam funcionando
em conformidade com o estatuto e normas da associação, estando cientes do
apoio fornecido pelo distrito em busca da
excelência e crescimento contínuo. Como
presidente de divisão, o CL é um membro
da equipe de liderança do distrito, que
também inclui a GMT-D e a GLT-D sendo
elo vital entre os clubes da divisão e o distrito e motiva, orienta e se comunica com
os clubes, incentivando-os a apoiarem os
programas e atividades do distrito. Mantém a equipe de líderes distritais informados sobre as atividades dos clubes e
transmite as preocupações e desafios que
os clubes possam ter. No papel de presidente de divisão, atua como dirigente
A-1
A-2
A-3
B-1
B-2
C-1
C-2
D-1
D-2
D-3
E-1
E-2
E-3

22/11/2017
06/12/2017
28/11/2017
21/11/2017
20/11/2017
24/11/2017
07/11/2017
20/11/2017
22/11/2017
29/11/2017
21/11/2017
02/10/2017
29/11/2017

administrativo e deve se reportar ao governador do distrito ou ao presidente de
região (conforme for o caso). As suas responsabilidades principais são: • Apoiar o
desenvolvimento de clubes na sua divisão
• Fomentar os propósitos da associação •
Atuar como presidente do comitê consultivo do governador de distrito na divisão
e organizar as reuniões deste comitê •
Juntamente com o Coordenador da GMT
de Distrito, desempenhar um papel ativo
no desenvolvimento do quadro associativo, inclusive na extensão de novos clubes
• Em conjunção com o Coordenador da
GLT de Distrito, desempenhar papel ativo
em apoio às iniciativas de liderança, informando os Leões sobre as oportunidades
de desenvolvimento da liderança na divisão, distrito ou distrito múltiplo • Desempenhar outras funções e atuar como for
requerido pela Diretoria Internacional e
determinado no manual de dirigentes distritais e outras diretivas

LC Palmeira D`Oeste
LC Fernandópolis Cid. Prog.
LC Nhandeara
LC Mirassol
LC São José do Rio Preto Centro
LC Monte Azul Paulista
LC Taquaritinga
LC Rib. Preto Ipiranga
LC Cravinhos
LC Rib. Preto Jardim Paulista
LC Ituverava
LC São Joaquim da Barra
LC Franca Sobral

Atestando o alto grau de comprometimento no dever assumido, e provando
a força da equipe de trabalho deste AL
2017/2018, tão bem administrada pelo
PDG LUIZ ANTONIO CHIQUETTO, todas
as Divisões, através de seus Coordenadores de Divisão, realizaram o 2º Comitê
Consultivo, onde o foco sempre foi o fortalecimento do leonismo, a troca de informações e comunicados, com todos se
motivando em conjunto, e que contando
com a retaguarda dos Coordenadores de
Região (A: CaL Sileide Crespilho Bosco; B:
CaL Eudóxia de Lourdes Castello Braite; C:
CLMJ Gustavo José Gil de Almeida; D: CL
Luiz Carlos Hespanhol e E: André Viveiros
Corona), obtiveram êxito quase total nesta missão de unir cada vez mais, os clubes
do LC-6, para que as metas traçadas pelo
Governador e por Lions Internacional fossem sendo cumpridas, e criando também
atividades que ajudem suas comunidades
em suas necessidades básicas.

CL João A Paulo Silva Silveira
CLMJ Luiz Carlos Domingues
CL Edelson Luiz Martinussi
CaLMJ Luzia Katsuko Watanabe
CL Claudecir de Assis G. da Silva
CL Jair Antonio de Souza
CL Ronald Eduardo Tristão
CL Willian Diez
CaL Silvia Helena Campos Samara
CaL Dayana Boteia Barbalaco
CL Marcos Giovani Lagassi
CL Luiz Fuchiwaki
CL Adriano Migane Teixeira
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Instruções Leonisticas
A instituição LIONS sobrevive a um
longo tempo graças a juventude que entra
para os clubes. Nesses trinta e sete anos
de LIONS, adquiri muita experiência, mas
posso garantir que a participação do jovem é de fundamental importância na sub
existência do clube.
O jovem, respaldado na experiência
dos mais vividos.
Juntos formam uma força extraordinária no “SERVIR”.
Nada melhor do que uma campanha
Leonística preparada e projetada por alguém com uma larga experiência. Junto a
força e a vontade do jovem na busca do
melhor SERVIR a jornada fica mais dinâmica e alegre.
A juventude é contagiante e a experiência da tranquilidade, quem ganha é o“SERVIR”.
Temos que investir mais no jovem Atrai
-lo para o clube, isso é simplesmente, ga-

rantir a continuidade do clube, fortalecer
e ter sucesso nasatividades.
O mudo esta em constantes mudanças
e as gerações são sempresuperadas pela
geração futura; é por isso que temos necessidades deaprimoramentos.
Os jovens estão vivendo o mundo deles e nós mais experientes somos ou
seremos superados por eles. Assim
sendo nada melhor se juntarmos a experiência o juba larga com a força e vontade
dos jovens na busca pelo melhor “SERVIR”.
E agora que sabemos da importância
do jovem na vida do LIONS, é importante
que não fiquemos só no saber; é preciso
agir.
Prepare uma campanha voltada para o
jovem. Leve a ele a motivação e o conhecimento, a necessidade da comunidade e
dê a ele a oportunidade, inclua-o de alguma forma em uma campanha especifica.
Quem sabe vamos despertar nele a vonta-

de de participar e adentrar no nosso clube.
Você tem que agir agora, se não a outra geração chega e supera essa. Vamos
nos mobilizar e mesclar a experiência e
JUVENTUDE.

CLMJ NELSON AGOSTINHO
Associado Fundador do LC Brodowski

30º Concurso do Cartaz Sobre a Paz
O Concurso do Cartaz sobre a Paz foi
criado em 1988 para dar aos jovens a
oportunidade de expressarem seus sentimentos em relação à paz mundial e compartilharem sua visão do mundo. Aproximadamente 350.000 crianças de 75 países
participam anualmente do concurso.
Os Lions clubes patrocinam o concurso, aberto a crianças entre 11 e 13 anos de
escolas locais ou grupos de jovens organizados, como os Escoteiros e Clubes de Meninos e Meninas. O concurso oferece aos
Leões a chance de interagir com jovens
das suas comunidades, iniciando-os na
compreensão internacional, assim como

oferecendo aos Leões um veículo para obter publicidade positiva dos seus clubes.
O tema proposto para este AL
2017/2018 foi O FUTURO DA PAZ, e o vencedor após julgamento feito pela Assessoria da Governadoria (CaL Maria Aparecida Neves Damasceno), patrocinado pelo
LIONS CLUBE DE MIRASSOL ( Presidente
CaL DULCE THEREZA ORSI AMENDOLA) foi
o aluno JOÃO PEDRO DE SOUZA SANTOS,
da Escola Municipal Anísio José Moreira,
que em sua declaração afirmou “ A IGUALDADE DE DIREITOS NA MANUTENÇÃO DA
PAZ”.
Obs.: Por determinação da Assessoria e da Governadoria, o cartaz vencedor
será apresentado durante a plenária do
3º Gabinete Distrital, em AURIFLAMA.

Ganhadores do Concurso

2º Lugar :
IGOR DA SILVA ARAUJO
EE Orestes Ferreira de Toledo
LC PALMEIRA D´OESTE – SP
3º Lugar
ANGELA MARIA DOS S. CARVALHO
Fundação Educacional
LC TANABI

4º Lugar
FLÁVIA DOS SANTOS MARTINS
CE SESI 346
LC RIBEIRÃO PRETO CENTRO
5º Lugar
LETICIA TANIGUTHI SANTANA GIANSANTE
CE SANTA CRUZ
LC GUAIRA

“O desenvolvimento
pessoal é uma árvore
que necessita ser regada
constantemente com
estudos e multiplicidade
de experiências. Infeliz
daquele que se acomoda
com o que já conquistou.”
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Mensagem do Distrito Leo LC-6
LEO Clube de Palmeira D’ Oeste

Nos dias 9 e 10 de Dezembro de 2017, o
LEO Clube de Palmeira D’Oeste juntamente
com o LIONS Patrocinador e o Fundo Social
de Palmeira D’Oeste esteve presente no 1°
Motocross do Município, onde foram responsáveis pela Praça de Alimentação do
Evento.

LEO Clube de Fernandópolis

No dia 30 de dezembro, o Leo Clube de
Fernandopolis “Cidade Progresso” fez sua
última Campanha do ano de 2017, doando cestas básicas para 4 famílias. Às cestas
foram adicionados refrigerantes, uma caixa
de bombom e 2 quilos de carne, com o intuito de trazer alegria para o final de ano de
quem precisa.

LEO Clube de Votuporanga

No dia 18 de dezembro foram entregues os doces e brinquedos arrecadados
pelo LEO Clube de Votuporanga. A entrega
foi feita no Lar Irmão Mariano e deixou o
Natal e fim de ano de muitas crianças mais
feliz! Nosso agradecimento aos associados
do clube e à própria comunidade que doou
os presentes!

LEO Clube de Ouroeste

O LEO Clube de Ouroeste em parceria
com o LIONS Clube e Prefeitura Municipal
de Populina e Ouroeste, realizou a entrega
de bolas para as crianças nos dias 23 e 24
de Dezembro, não só as bolas mas também
foi distribuído pipoca e algodão doce e que
contou também com brinquedos infláveis
para a diversão das crianças

LEO Clube de Icém

O Leo Clube de Icém realizou a campanha de Natal com um grande gesto de
amor,fizeram algo em prol daqueles que os
levaram alegria e arrancaram sorrisos.Então eles organizaram uma surpresa para os
idosos do Abrigo São Francisco de Assis de
Icém, onde deram a eles presentes.

LEO Clube de Passos

A campanha se resume na entrega de
panfletos no centro da cidade para a arrecadação de brinquedos que serão entregues
nos hospitais da cidade no dia 25 de Dezembro com auxílio de um Papai Noel.

LEO Clube de Taquaritinga

O FutLEO é um evento esportivo realizado pelo LEO Clube de Taquaritinga, o evento

consiste em disputas esportivas das modalidades de futebol mini campo (masculino)
e de queimada (feminino) contando com a
participação de entidades filantrópicas de
jovens do município

LEO Clube de Auriflama

Campanha de Natal. Confeccionamos
mais de 1000 unidades de sacolinhas com
balas, pirulitos, pipocas, chocolates e outros
doces, estas entregues na nossa cidade por
todos os bairros, dando preferência ao bairro Cachopa “esse feito por inteiro”, por ser
um bairro mais pobre.

LEO Clube de Matão

O LEO Clube de Matão realizou uma
campanha de natal que consiste em adotar cartinhas que crianças carentes deixam
no correio com seus pedidos de natal para
que o Papai Noel atenda. O clube adotou 9
cartinhas, onde as crianças pediam roupas,
brinquedos, sapatos, alimentos e fraldas.

LEO Clube de Mirassol

Durante o mês de Novembro, realizamos a campanha do Meio ambiente, na
qual, fizemos o recolhimento de materiais
Recicláveis nas ruas da nossa cidade assim
levantamos fundos para realizar a campanha de natal.A campanha de natal foi realizada para cerca de cinco mil crianças de
Mirassol e foram distribuídas Pipoca, Refrigerante e Algodão Doce gratuitamente,
além de shows de duplas regionais e o parque de diversão totalmente gratuito (uma
parceria que foi feita com o fundo social,
através de uma lei municipal que obriga a
todos os parques de diversão há terem um
dia totalmente gratuito para as crianças carentes) também tivemos apoio dos comerciantes que contribuíram com doações.

LEO Clube de Potirendaba

Campanha de fim de ano. Distribuição
de 300 cestas de Natal relizada em parceria com o grupo “Amigos da Alegria”, que
idealizou o projeto e convidou o LEO Clube
de Potirendaba para participar. Quando unimos forças com parceiros conseguimos realizar grandes feitos. Este foi um deles.

LEO Clube de Monte Azul Paulista II

O LEO Clube realizou uma campanha na
qual foi vendido escondidinho para arrecadação de fundos para a confecções de cestas básicas que foi entregue para as famílias
mais carentes da cidade.

Primeiramente, gostaria de agradecer
todo o apoio que o gabinete do Distrito LEO
LC-6 vem recebendo desta governadoria.
Estamos muito felizes em podermos contar com companheiros Leões que apoiam
o movimento LEOístico. Espero que este
sentimento de amor por LEO Clubes se propague por todo o Distrito LC-6 e que esta
união se fortaleça a cada passo dado. Hoje,
venho expressar minha grande felicidade.
Neste AL, pelo excelente e constante empenho da assessora distrital de LEO Clubes,
CaL Cláudia Bellini, e de todos os demais assessores adjuntos, conseguimos uma grande vitória: a reativação do LEO Clube de Mirassol. É uma imensa felicidade para toda a
família LEOística, e por isso, faço questão de
cumprimentar especialmente ao Lions Clube de Mirassol, pela dedicação e por acreditarem em nós. Vocês conquistaram nossos
corações! Por fim, agradeço vossa atenção.
Nós, do Distrito LEO LC-6, estamos à disposição de todos, para mantermos LEO e Lions
unidos, pois, sem união não há movimento,
e sem movimento, não há mudança.
LEOísticamente,
C.LEO Renata Vendramini Caldeira
Presidente do Distrito LEO LC-6 AL
2107/2018

O dia 13 de janeiro é marcado pelo aniversário do Melvin Jones. E é com esse entusiasmos que apresentamos à vocês o site
Mundo LEO. Vamos construir este mundo
juntos!
Link: www.mundoleo.com.br
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PROJETO DISTRITAL: SERVIÇO DE APOIO À
MULHER COM CÂNCER DE MAMA – AL 2017/2018

Assessora distrital de desenvolvimento e participação da mulher no leonismo: calmj floripes marilei barcelos braga – região c
Assistentes:
Região a: cal alessandra zotarelli gomes da silva
Região b: calmjp heloisa d. Cattelan santiago
Região c: cal sandra mara maia carvalho
Região d: calmj eleni a. Segatto girotto
Região e: calmj suzana margareth a. De freitas
Objetivo geral: contribuir para a melhoria da
autoestima de qualidade de vida física, emocional e
social de mulheres com câncer de mama.
Como surgiu o projeto?
Conteúdo: O projeto surgiu a partir do conhecimento da ong “associação sempre viva” de
catanduva realizado pela presidente sônia spósito
ceneviva que realizam um trabalho de apoio às mulheres com câncer de mama, independente da fase
de tratamento.
A associação conta com 50 voluntárias mastectomizadas ou não, que dedicam o seu tempo confeccionando próteses mamárias externas de polietileno e travesseiros para descanso do braço, que são
entregues gratuitamente à população de catanduva
e até para outros estados.

Como o projeto foi introduzido nos lions clubes do
distrito lc6?
No al 2016/2017, sendo convidada para a assessoria distrital de desenvolvimento e participação
da mulher no leonismo, entramos em contato com
a presidente da associação, da qual fizemos uma visita que nos rendeu muitos frutos como: a parceria
com o distrito lc6 para a entrega de próteses mamárias externas de polietileno gratuitamente às 63
cidades do distrito lc6.
Sendo este um ano muito importante para o
início deste projeto onde 101 pessoas foram beneficiadas com as próteses.
Neste al 2017/2018 estamos dando continuidade ao projeto: “serviço de apoio à mulher com
câncer de mama”, em nome de lions clube, fazendo
a entrega a todas as mulheres do distrito lc6 que
precisarem de próteses mamárias externas de polietileno gratuitamente.
Mulheres que não tiveram condições financeiras de fazer a cirurgia plástica (remodelação do
seio), receberão de acordo com o nº do soutien a
prótese mamária de polietileno.
Se a retirada do seio for apenas um quadrante,
também receberá a prótese menor.
Se a cirurgia for recente ou se houver ainda
inchaço do braço, receberão também o travesseiro
para ser colocado debaixo do braço para amenizar
dores e cansaço.
Como poderá receber a prótese em sua cidade?
Deverá ser feito o cadastro de cada pessoa.
Para o preenchimento do cadastro deverá levar
um documento com foto e cópia de um comprovan-

te de endereço atualizado. Caso a pessoa não puder
comparecer pessoalmente deverá trazer um documento que comprove a cirurgia ou ainda a pessoa
poderá ser visitada por companheiras – domadoras
do clube.
A ficha de cadastro deverá ficar registrada no
clube e uma cópia enviada para o pedido da mesma
(assessora ou assistente). O prazo para entrega será
no máximo dentro de um mês.
Trabalhos extras que poderão ser confeccionados
Poderá ainda o clube confeccionar mantas de
lãs para serem doadas aos cadeirantes (mulheres
ou homens) de asilos, apaes, casas de repouso, hospitais, etc. Também protetores de garganta (confeccionado em crochê), para quem fez traqueostomia;
bolsas para colostomia, meias de lã, turbantes e
também um modelo de chapéu em crochê, feminino, que poderá ser usado por crianças ou adultos.
Com base no modelo, fazer apenas as adaptações
de tamanho.
Também fará parte do projeto a confecção de
mantinhas e enxovais de bebê.
Todos terão a oportunidade de confeccionarem
e entregar as doações em sua própria cidade ou outros locais que houver necessidade.
Divulgar o evento, fotografar e encaminhar
para a assessora ou assistente de sua região.
Como poderá retribuir a quem tanto te ajudou?
Em contrapartida, sendo grande o número de recebimentos de próteses, podemos ajudar a associação
que está nos auxiliando enviando trabalhos de artesanatos (quadros, trabalhos em madeira, guardanapos,
bordados, crochê, etc), para que a ong possa vender
em sua feira local.
A sua criatividade vale muito e estará auxiliando quem também te ajudou.

Observação importante:
1. A entrega de próteses e os trabalhos realizados
deverão ser fotografados, revelados e encaminhados para a assessora ou assistente distrital
da sua região.
Caso seja divulgado na mídia (jornais, revistas,
etc) deverá enviar um exemplar completo (não
poderá ser recortado), pois será utilizado na
elaboração do álbum “pena de ouro”.
Caso seja divulgado em rádios locais ou tv, pedir
uma declaração em folha timbrada, como foi
enviado a todas as cidades.
2. As próteses serão entregues gratuitamente,
mas o gasto da postagem será por conta do
clube responsável pelo pedido. Contato: whatsapp: (16)99767-6740
3. De acordo com o concurso de eficiência valerá
pontuação como consta na planilha de eficiência como segue abaixo:
4. Concurso Pena de Ouro e divulgação no BIG do
Distrito LC-6.
4.1 Por materia, com detalhamento do evento e fotos enviada por EMAIL para o email:
lc6big@gmail.com.
4.2 Por Materia impressa em jornal, com JORNAL INTEIRO ORIGINAL enviado via correio, ou entregue para o editor do Pena de
Ouro - CaL Floripes Marilei Barcelos Braga -Rua José Rossi, 120 JD Novo Paraíso
15910-000 Monte Alto-SP.
4.3 Por declaração de Rádio, de transmissão
efetuada e registrada, enviada para o editor do Pena de Ouro- CaL Floripes Marilei
Barcelos Braga -Rua José Rossi, 120 JD
Novo Paraíso 15910-000 Monte Alto-SP.
5. Campanha de valorização da mulher, por caso
atendido com Próteses e outros informados a
Assessora da Mulher do Distrito e registrado
em Ata do Clube.

Entrega de Próteses às cidades
Cidade
Monte Alto

Próteses e
Quadrantes Travesseiros
01

-

Imperador,
Inovação, Centro,
Cidade Nova/)

47

25

Jaboticabal

01

-

Franca (Sobral,

Passos

42

-

Pedregulho

02

01

Total

93

26

*Pedidos parciais até o presente momento

CaLMJ Floripes Marilei Barcelos Braga
Assessora Distrital de Desenvolvimento e
Participação da Mulher no Leonismo

17

Visitas do Governador

08 de Novembro de 2017
Visita Oficial no LC Palmeira D´Oeste.

16 de Novembro 2017
Visita Oficial no LC Ipuã.

09 de Novembro de 2017
Visita Oficial no LC Potirendaba.

10 de Novembro 2017
Visita Oficial no LC Rib. Preto Campos Eliseos.

24 de Novembro de 2017
Visita Oficial no LC Rib. Preto Jd. Paulista e Ipiranga.

29 de Novembro de 2017
Visita Oficial no LC Jales.

30 de Novembro de 2017
Visita Oficial no LC Auriflama.

02 de Dezembro 2017
Visita Oficial no LC Monte Alto.

09 de Dezembro 2017
Visita Oficial no LC Batatais.

12 de Janeiro 2018
Visita Oficial no LC Igarapava.

13 de Janeiro 2018
Visita Oficial no LC Altinópolis.
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Editorial
Ao começarmos os trabalhos de mais
um Boletim Informativo da Governadoria (BIG), nesta 3ª. Reunião do Gabinete
Distrital LC-6, dias 3 e 4 de fevereiro de
2.018, justamente no mês sinto-me honrado, e a mesmo emocionado.
Ao longo de minha vida Leonística,
e lá já se vão 41 anos, fundador que fui
do LC Brodowski, em 09 de fevereiro de
1.977, tive o privilégio sadio de trabalhar
com 38 destes valorosos companheiros
que se dedicaram com amor e denodo
para o serviço desinteressado e para o
companheirismo, ocupando cargos de
relevância, o que me dá a certeza de que
cumpri e estou cumprindo fielmente o
juramento solene que prestei naquele
dia 09/02/1977, ao lado de meu padrinho, o saudoso CL Romeu Salvador de
Martino, do LC Batatais. Sempre procurei
exercer estes cargos, especialmente o de
editor de boletim, com responsabilidade,
isenção, comprometimento e dedicação.
http://www.lionsclubedebrodowski.
com.br/curricululeon.htm
Tenho a consciência plena e tranquila
de que se não fiz mais, certamente não
o foi por falta de boa vontade e respeito
ao leonismo e aos companheiros. Com
isto, consegui amigos/companheiros no
Distrito todo, que hoje posso dizer que é
a minha família. Erros posso ter cometido, e certamente os cometi, mas jamais
deliberadamente, jamais faltando àquilo
que mais prezo que é o COMPANHEIRISMO, o respeito com qualquer membro
de nossa associação internacional.
Deixo aqui registrado este meu agradecimento a todos estes PDGs que confiaram e confiam ainda no meu trabalho
e da minha domadora Tarcília, pois me
fizeram crescer como pessoa, como ser
humano, que me ensinavam, ano após
ano, a ter respeito, ética e bom senso, o
que procuro praticar e honrar até hoje.
Peço desculpas ao meu DG, aos clubes e companheiros, por estar abordando no início deste editorial, algo pessoal,
mas me sinto na obrigação de homenagear e agradecer a todos. Agradecer ao
CLMJ LUIZ ANTONIO CHIQUETTO, atual
DG, que me permitiu continuar nesta

caminhada Leonística, fazendo cada vez
mais novos companheiros, novos amigos, os quais, respeitamos com muito
carinho.
O LC Auriflama (22/04/1995) está de
parabéns por mais uma vez receber o
Distrito LC6, e sob a direção do CL JOSÉ
HADAD, diretor desta distrital, estará
oferecendo a todos o maior carinho, e
fazendo o leonismo ser cada vez mais pujante, forte e certamente com CRIATIVIDADE E MOTIVAÇÃO, honrará a tradição
do distrito, considerado um dos melhores do DMLC.
Vamos todos aproveitar esta oportunidade para fortalecemos este leonismo
alicerçado no serviço desinteressado e
no companheirismo, e sempre sabendo
praticar o que no AL 2010/2011, o PDG
Mauricio de Souza, nos ensinou com
muita sabedoria, e contribuindo para
que o nosso movimento seja cada vez
mais formado por verdadeiros leões,
companheiras e domadoras, agora ainda
mais forte com o crescimento dos LEOS
CLUBES, quando ele afirmou que o LEONISMO SUPERA DIFERENÇAS E APROXIMA A HUMANIDADE.
Que tenhamos um ótimo Gabinete
Distrital sob a direção do DG LUIZ ANTONIO CHIQUETTO, que vem provando
a sua competência com o trabalho realizado, o respeito nas distritais com relação ao horário, e mostrando que quando
abraçamos um ideal que já completou
100 anos, e tendo a noção correta da
CRIATIVIDADE E MOTIVAÇÃO, estamos
fazendo o verdadeiro LEONISMO, aquele
que aprendemos através do CÓDIGO DE
ÉTICA e dos PROPÓSITOS DOS LIONS.
Um grande abraço a todos, e sucesso
total ao nosso casal DG LUIZ ANTONIO
CHIQUETTO / CaL REGINA.

Expediente
GOVERNADOR AL 2017 / 2018
CLMJ LUIZ ANTONIO CHIQUETTO – CaL REGINA
Rua Sergipe, 4.087 – Patrimonio Vellho
15.505.160 – VOTUPORANGA - SP
Fones : 17-3421-9482 – 17-99714-9560
Email: lions lc6@gmail.com
1º Vice Governador LC-6
CaL MARIA APARECIDA DESTITO PELLIZZON
Avenida 9, nº 47 – CENTRO
14620.000 – ORLANDIA – SP
Fones : 16-3726-3054 – 16.99127-7813
Email: cidinhapellizzon@netsite.com.br
2º Vice Governador LC-6
CL GUSTAVO JOSÉ GIL ALMEIDA / CaL Maria
Machado
Rua Clarindo Neves, 756
15.460-000 – ICEM – SP
Fones : 17.3282-2056 – 17-99774-5320
Email: gus_gil@hotmail.com
COORDENADORA GERAL DO DISTRITO LC-6
CaL ALESSANDRA ZOTARELLI GOMES DA SILVA /
CLMJ GLAUBER
Rua Roraima, 5.450 – Parque Residencial do Lago
15.501-025 – VOTUPORANGA – SP
Email: coordenadorlc6@gmail.com
Presidente Internacional
Dr. NARESH AGGARWALL
NOVA DELHI – INDIA
Diretor Internacional de 1º. ano (2017/2019) –
AREA III
ID NICOLÁS JARA ORELLANA
CaL Margarita
Quito, Equador
Quito Eugenio Espejo Lions Club
PRESIDENTE DO CONSELHO DE GOVERNADORES
DMLC
CC CaL FRANCISCA RODRIGUES TALARICO
AA CaL ANA CAROLINA TALARICO RODRIGUES
LC RIO DE JANEIRO / MARACANÃ
Avenida Rui Barbosa, 300-901 - Flamengo
22.250.000 – RIO DE JANEIRO – RJ
Fones : 21-2551-8633 – 21.99622-7482
Email: franciscatalarico@hotmail.com
ASSESSOR DISTRITAL DA REVISTA BIG
CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA
DM TARCILIA
Rua General Carneiro, 664 – Centro
14.340.000 – BRODOWSKI – SP

CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA/DM TARCÍLIA
Editor LC-6 – AL2017/2018

Fones : 16.3664-2360 - 16.99148-7497
Email: lc6big@gmail.com.br
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População Total: 14.202
Urbana: 12.948
Rural: 1.254
Homens: 7.187
Mulheres: 7.015
Densidade demográfica (hab./km²):
32,72
Taxa de Alfabetização: 92,6%
Dados do IBGE - 2000
Mortalidade infantil até 1 ano (por
mil): 14,28
Expectativa de vida (anos): 72,09
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 1,96
Auriflama é um município brasileiro do
estado de São Paulo. Localiza-se a uma
latitude 20º41’08” sul e a uma longitude 50º33’17” oeste, estando a uma altitude de 482 metros. O município tem
uma população de 14.897 habitantes
(estimativa IBGE/2014).[2] A Microrregião de Auriflama tem 48.586 habitantes (estimativa IBGE/2014).
Possui uma área de 434 km².

História

Por volta de 1935, o sertanista João
Pacheco de Lima iniciou as primeiras
picadas para formação do povoado nas
terras que ficaram conhecidas por Vila
Pacheco. Dois anos depois, um pequeno número de habitantes levantou um
cruzeiro, e o Padre Agostinho dos San-

tos Pereira celebrou a primeira missa
na povoação, que passou a se denominar Áurea, mais tarde Auriflama, em
homenagem à filha do fundador.
As férteis terras de Auriflama atraíram
muitas famílias, destacando-se as de
Joaquim Graciano de Paiva, e os irmãos
Valdevino Nery dos Reis, José Joaquim
Nery e Antônio Joaquim Nery (que
mais tarde mudou-se para Andradina,
de lá para Planalto e finalmente em
São Paulo), Osório Messias de Almeida
e Filadelfo Rodrigues de Souza, entre
outros, que auxiliaram na definitiva implantação da comunidade.

Geografia

Demografia[editar | editar código-fonte
Dados do IBGE - 2010

Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH-M): 0,787
IDH-M Renda: 0,734
IDH-M Longevidade: 0,785
IDH-M Educação: 0,842
(Fonte: IPEADATA)
Hidrografia[editar | editar código-fonte]
Rio Tietê
Rio São José dos Dourados
Córrego do Barreiro
Rodovias[editar | editar código-fonte
SP-310 - Rodovia Feliciano Salles Cunha
SP-463 - Rodovia Elyeser Montenegro
Magalhães
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