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JUNTOS SOMOS MAIS

A FORÇA DO NÓS

início de abril, recebi uma correspondência de
Lions Internacional e quando abri, ﬁquei
surpreso ao ver o meu manuscrito. Lá disse
para mim mesmo alguns itens a saber:
-Lembrar que devo realizar treinamento
para os coordenadores de Região e Divisão;
REALIZADO, em todos os encontros distritais
DG Luiz Antonio Chiquetto/CaL Regina.

ve o prazer de passar orientações para cada
um deles referente a cada trimestre.

No úl mo dia do Seminário para os 28

-Lembrar de fazer treinamento para

Governadores eleitos do Brasil, ocorrido no dia

Conselheiros LEO; REALIZADO, em nossa

30 de junho de 2017 em Chicago, recebemos a

instalação foi a oﬁcina que mais recebeu

incumbência do nosso facilitador, o Ex-Diretor

par cipantes e como fruto, fundamos neste

Internacional José Maria Ribeiro Gorgulho, de

ano, o LEO Clube de Cravinhos e temos outros

Portugal, para uma úl ma a vidade; Escrever

em vista.

uma Carta ao Meu Futuro Eu, com a seguinte

-Engajar o LEO junto ao movimento

pergunta: “O que gostaria de lembrar ao seu

leonís co; REALIZADO, o LEO foi tão

futuro Eu, para que possa realizar em 9

par cipa vo durante estes nove meses que

meses?. A resposta deveria ser manuscrita em

contribuíram com a aquisição de três tulos

poucas linhas, sendo distribuído papel

Melvin Jones para LCIF fortalecendo as

mbrado e envelope oﬁcial de LCI. Todos os

campanhas do Distrito LC 6
-Movimentar a Equipe Distrital e todos os
Clubes em prol a sociedade; REALIZADO, as

GDEs responderam, inclusive eu. Confesso que
nem me lembrava mais, porém, agora, no

Namaste:
O Deus que habita em meu

horizontes. Vamos con nuar

campanhas de arrecadação de óleo usado,
diabetes, câncer pediátrico, visão, fome e meio
ambiente já ultrapassaram em duas ou mais
metas do centenário.
-Impactar as pessoas através da liderança
movimentando o Distrito; REALIZADO, nossos
treinamentos de liderança, distribuição de
conhecimento pelo Guia do Leão, capacitação
dos líderes através das nossas EDPLs, curso
Juba Nova e Juba Média prepararam nossos
futuros líderes impactando através do
conhecimento.
E ﬁnalmente, Impactar novos públicos com
a marca LIONS; REALIZADO, fundamos o Lions
Clube São José do Rio Preto Le cia Arroyo e
estamos preparando espaço para mais alguns.
Acredito que possa dizer com sen mento de
Leão que é o nosso cargo maior, que com a
C r i a v i d a d e e M o va çã o d e ste a n o,
alcançamos nossos obje vos.
“A vida só pode ser compreendida, olhando-se
para trás; mas só pode ser vivida, olhando-se
para frente”

duradouras. Neste ano a LCIF comemora seu

traçando nosso caminho

cinquentenário. Nós já começamos o alicerce

coração cumprimenta o Deus

O LCI Adiante coloca a

para a inovação, devemos convertê-la em

que mora em vossos corações.

inovação à frente dos Leões.

ação.

E isto é apenas o começo!

A inovação é um estado de espírito. É o

A inovação move a humanidade, nos

A tecnologia é o componente-chave para a

compromisso de encontrar novas maneiras

permi ndo seguir adiante, sonhar alto e

inovação, mas os Leões são a verdadeira força

de resolver problemas an gos. Ela requer que

realizar mais. O mesmo é verdadeiro para os

por traz disso. Os Leões de todo o mundo

vejamos os desaﬁos como oportunidades, E

Leões.

estão encontrando soluções inovadoras para

sonhemos ainda maior do que antes.

Qualquer pessoa pode par cipar de

os problemas comunitários. Os Clubes estão

Quando ﬁzermos

serviços comunitários, mas os Leões fazem

abraçando novas causas como diabetes,

isso, não há limites

muito mais do que isso. Nosso serviço

garan ndo que os Leões con nuarão a estar à

para o que podemos

constrói comunidades mais fortes. Devemos

frente dos maiores desaﬁos mundiais.

alcançar através da

sempre procurar por novas ideias, as quais

A LCIF vai con nuar a ser a força motriz

nos levam além da nossa atual maneira de

para o nosso serviço, oferecendo subsídios

pensar e realizar as coisas. Estas novas ideias

q u e t ra ze m e s p e ra n ç a e m u d a n ç a s

são como brisas refrescantes que nos
impulsionarão para além dos nossos atuais

Força do Nós. Pois....

CaLMJ Maria Aparecida Destito Pellizzon e AA CL Paulo
Al 2017/2018 – Colegiado Diamante

“Um sonho que se sonha só é somente um sonho.

Companheiros, Companheiras,
Domadoras, Leos e juventude leonís ca,
entramos no úl mo trimestre deste Ano
Leonís co e devemos concentrar nosso foco
nas metas estabelecidas pelo nosso
Governador Luiz Antonio Chiqueto.
Lions Internacional neste Ano Leonís co
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,
h a r m ô n i ca , eﬁ c i e nte e p ro ﬁ s s i o n a l ,
engrandecendo o trabalho dos Leões.
Lembrando que agora inicia o úl mo
trimestre e precisamos de todo gás para que
possamos realizar mais e assim deixar nossas
marcas neste maravilhoso AL 2017-2018.
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.
Seu clube pode fazer a diferença em sua
comunidade e contribuir para o obje vo
par cipando das campanhas do Centennial
Service Challenge.
Você decide quando servir e quais projetos
são adequados ao seu clube e comunidade:
1-Envolvendo nossos Jovens – dê apoio à

Com muita alegria chegamos em nossa
XIX Convenção da União "A Força do Nós",
hora de reaﬁrmar-mos nossos próximos
dirigentes, e o des no do Distrito LC-6.
Neste momento aproveitamos para fazer
uma reﬂexão do período de trabalho desta
governadoria, e nos sen mos realizados
em ver tantas conquistas.
O Plano de trabalho do Governador Luiz

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-Compar lhando a Visão – evite casos
futuros de cegueira desnecessária através de
exames de visão e eventos educacionais, Dê 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 male cios desta doença.
6-Realize Campanhas de esclarecimento
sobre o Câncer Pediátrico.
Contamos com o apoio de todos os clubes
do nosso Distrito na eleição para 1º ViceGovernador.
Juntos Somos Mais. A Força do Nós ira
prevalecer neste Ano Leonís co.

Chique o, da CaL Regina e de toda Staﬀ, foi
e ainda esta sendo cumprido a risca.
Neste momento usamos a dinamica de
nossa CaL Regina, e usamos seu exemplo
para agradecer o apoio de todos:
Mãozinha esquerda para cima:
•Batendo com 1 dedinho da mão direita,
agradecemos a todos os clubes que tão
bem nos receberam, e trabalharam
incansávelmente!
•Batendo com 2 dedinhos, agradecemos
os presidentes de clube, pelo compromisso
e trabalho realizado neste ano leonís co,
vocês foram demais!
•Batendo com 3 dedinhos, agradecemos
nossos assessores, assistentes,
coordenadores de região e divisão, que
entenderam e atenderam a todas as
solicitações do Distrito LC-6 prontamente,
e ﬁzeram a diferença neste ano leonís co!
•Batendo com 4 dedinhos, agradecemos
nossos líderes, nossos PDGs pelo apoio e

Vamos seguir em frente com Cria vidade e
Mo vação.
Finalizo minha mensagem ao Distrito com
estas frases escritas pelo Padre Antonio
Vieira:
“Sempre há alguma coisa no mundo para
se fazer e melhorar”
“É a intenção que faz a ação.”
“O valor não está naquilo que fazemos,
mas na maneira como fazemos...”
“É muito bom ser importante, porém, é
muito mais importante ser bom.”
Leonísticamente,
CLMJ Gustavo José Gil de Almeida e
CaLMJ Maria Machado de Almeida
2º Vice-Governador – LC-6

compreensão no cumprimento de todas as
metas da Governadoria!
•Batendo com 5 dedinhos, e assim
ﬁnalizando com um belíssima salva de
p a l m a s , a g ra d e c e m o s a t o d o s o s
Companheiros, Companheiras,
Domadoras e domadores, e a juventude
LEO, por nos proporcionar um ano incrível
de realizações, com conhecimento e
reconhecimento pelo trabalho de cada um
de vocês!
S e r C o o rd e n a d o ra n e ste a n o d o
Centenário com o apoio de cada um de
vocês foi realmente ﬁrmar a tema de nosso
Governador
“Juntos Somos Mais" isso é "A Força do
Nós" , trabalhar com "Cria vidade e
Mo vação!”
CaL Alessandra Zotarelli Gomes da Silva
Coordenadora Geral do Distrito LC-6
Presidente do LC Santa Fé do Sul Estância Turística

MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE
EX - GOVERNADORES - AL 2017/2018
A violência que hoje toma conta dos
espaços ocupados por seres humanos se
contrapõe a paz tão desejada por esses
mesmos seres humanos. O mês de abril
nos traz a lembrança dos 50 anos da morte
de um líder que muito valorizou a paz:
Mar n Luther King – foi assassinado em 03
de abril de 1968.
Ele que pregava a convivência pacíﬁca e
deixou claro que ser pacíﬁco, é diferente de
ser passivo, recusava qualquer forma de
violência e não admi a o ﬁm da esperança,
da fé e do amor entre todos os homens do
planeta. Deixou um legado que nos ensina
a não desis r de nossos ideais, porem sem
impor e sem passar por cima do ideal de
nenhum dos nossos semelhantes. Lendo
sua história, penso que seria um Leão de
grande juba.
Conviver com a diferença, combater

todo e qualquer po de preconceito, viver
plenamente a concepção da igualdade, da
irmandade e da solidariedade, também
são passos que nos levam em direção a tão
sonhada paz. Essa é uma das grandes
bandeiras do nosso movimento leonís co.
Como Presidente do Conselho de ExGovernadores do DLC6 (CEG), venho incitar
todos os Leões para essa reﬂexão: a onda
de violência que nos cerca não pode nos
tornar indiferentes a ponto de acomodar
nosso olhar e não enxergarmos o nosso
semelhante que sofre violência, seja ela
sica ou por qualquer po de
discriminação. Precisamos abrir nossos
olhos e não deixar de estranhar, de se
incomodar, tentar entender coisas que
acontecem no dia a dia e ter a capacidade
de agir, de mudar situações que trazem
infelicidade: o abandono, a fome,

necessidades suprimidas...e outras tantas
formas de violência velada. Precisamos
lutar pela paz, pela não violência. É o
grande desaﬁo que vivemos no momento
para tornar o mundo melhor. Leões
precisam ser exemplos.
Grande abraço fraternal e
leonis co a todos.

IPDG CLMJP Sergio David/ CaLMJ Nilza

CLMJ Sebastião Ventura / Ana Maria
Assessor de Mútua AL 2017/2018
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LC Monte Azul Paulista
LC Franca Centro
LC Cajuru
LC Pontal
LC Pontal
LC Taquari nga

DM Dirce Gil O. Roncada
CL Pedro João Ardenghe
CL Angelo Guido Schiavina o
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CL José Paulo de Almeida
CaL Marlene Guas
CL João Salomão
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CL José Carlos Manfrin
CLMJ Antonio Pilo Gibertoni
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01/04/18

3º RGD DO DISTRITO LC-6

Sediada pelo Lions Clube de Auriﬂama, sob
a coordenação do Diretor Geral CLMJ José
Aparecido Adad, a 3ª RGD aconteceu nos dias
03 e 04 de Fevereiro de 2018. Uma verdadeira
celebração do companheirismo, onde no
sábado a programação aconteceu na Estância
Princesinha com reunião do conselho de
governadores às 10h, onde na oportunidade
o clube anﬁtrião presenteou os ExGovernadores com uma bolsa especial do
evento em homenagem ao mês de fevereiro
que se comemora o mês dos ExGovernadores. Um delicioso almoço foi
servido na lanchonete organizada pelos
companheiros do Lions de Auriﬂama,
evitando assim um translado e
proporcionando um ambiente familiar ao
evento, onde além do almoço, foi preparado
porções e bebidas onde os companheiros
puderam desfrutar de boa companhia e
pra car o bom companheirismo nos
intervalos das reuniões.

Às 14h deu início a Reunião do Gabinete
Distrital, onde o DG CLMJ Luiz Chique o
cumpriu com maestria o protocolo e passou o
seu recado aos dirigentes de clubes,
assessores e coordenadores, após o intervalo
onde foi oferecido um Coﬀee Break aos
par cipantes, o gabinete distrital se reuniu
com os coordenadores de região e divisão,
apresentando os obje vos da governadoria e
traçando metas para os próximos meses. Na
noite do companheirismo, onde o
Governador CLMJ Luiz Chique o convidou a
todos os Ex-Governadores a ves rem o
t ra d i c i o n a l Te r n o A zu l , ta m b é m e m
homenagem ao mês dos Ex-Governadores,
uma emocionante homenagem a esses
companheiros que lideraram o nosso distrito
LC-6, um ambiente descontraído e animado
pela Banda Vip com Paulinho Vianna e Isa
Frassato, onde os companheiros puderam

dançar e se diver r.
No domingo a programação iniciou-se nas
dependências da Physicus Equipamentos
espor vos, onde o Companheiro de Melvin
J o n e s M a u r í c i o J o s é Te i xe i ra c e d e u
graciosamente ao Lions clube de Auriﬂama
toda a infraestrutura da sua empresa e
também colaborou com materiais
necessários para a realização da reunião
distrital, onde deixamos o nossos eternos
agradecimentos a esse parceiro do Lions
Clube e do Distrito LC-6. As inscrições ﬁcaram
por conta do LEO Clube, onde recepcionaram
os companheiros a par r das 7h, e foi servido
u m d e l i c i o s o c a fé d a m a n h ã . D u a s
enfermeiras que são domadoras do Lions de
Auriﬂama ﬁcaram de pron dão para veriﬁcar
a pressão arterial e teste de glicemia aos
par cipantes caso fosse necessário, também
uma barraca foi montada dando sequencia a
campanha do distrito LC-6 “A natureza pede
socorro” recebendo a doação de óleo usado
dos companheiros para reverter em óleo
novo ou arroz para a santa casa de Auriﬂama
às 8h30 iniciou o hasteamento das bandeiras
em frente ao auditório com uma
emocionante apresentação do Hino Nacional
em solo pela cantora Luciana Caleguer e
tecladista Adriana Moura, e após o
hasteamento a saudação na voz do CL Luiz
Vale, outra cordialidade oferecida pela
organização foi o translado dentro das
dependências da Physicus levando de um
pavilhão ao outro os companheiros em
carrinhos elétricos.

A Reunião Plenária iniciando no horário
previsto às 9h também contou com a
par cipação dos Ex-Governadores em seus
tradicionais ternos azuis, um brilhante
protocolo do PDG CLMJ Manoel, deixou com
que a reunião transcorresse na mais perfeita
ordem e harmonia, onde o DG CLMJ Luiz
Chique o a conduziu passando a palavras aos
assessores distritais, apresentando as contas
e realizando entrega de homenagens aos
clubes e o sorteio de um Título Melvin Jones
aos par cipantes da plenária, onde foi
presenteada a LEO Mainara Infante do LEO
Clube de Nhandeara, ﬁlha dos companheiros

Leões Maria do Carmo Infante e Renato Infante.
Após os assuntos da pauta do governador
fomos presenteados com a brilhante palestra
do Professor Mestre Leandro Arthur Pinto o
qual compar lhou conosco os seus
co n h e c i m e nto s p o r m e i o d a p a l e st ra
Desenvolvimento Proﬁssional com foco
mo vacional ao voluntariado.

Após a palestra recebemos uma breve
saudação do Prefeito Municipal CL Otávio
Wedekin para que tecnicamente o DG CLMJ
Luiz Chique o encerrasse a reunião no horário
previsto. O almoço foi realizado no Centro de
Pastoral da cidade de Auriﬂama, onde no
translado da plenária até o local do almoço
pudemos notar o esforço da organização para
indicar o local, ressaltando também a boa
sinalização realizada durante os dois dias do
evento, sendo também disponibilizada a
localização de GPS dos principais locais para
que os companheiros pudessem se orientar da
melhor maneira possível. Como é de tradição
dos companheiros do Lions de Auriﬂama a boa
recep vidade, todos foram recepcionados ao
som do samba enredo da escola de samba
Leandro de Itaquera em homenagem ao
centenário do Lions Clube.

Os primeiros companheiros que chegaram
ao local foram surpreendidos com o almoço
que já estava sendo servido, minimizando
assim o transtorno das longas ﬁlas, e também
com a bebida estupidamente gelada, que é
outra marca registrada do clube nos eventos
que realiza na cidade, o Churrasco ﬁcou por

conta da equipe de churrasqueiros da cidade
que também é parceira do Lions Clube,
prestando um serviço voluntário há vários
anos colaborando com todas as en dades da
cidade. O sorteio dos brindes o qual contou
com a colaboração dos Lions clubes
par cipantes que trouxeram brindes e ao
comércio e indústrias de Auriﬂama que
colaboraram com os mimos sorteados. O
ponto alto do sorteio sem dúvida foi à disputa
da caravana mais animada e do folião mais
animado que ganhou uma camiseta do
carnaval da escola de samba Leandro de
Itaquera.
Ao ﬁnal o Governador CLMJ Luiz Chique o
fez a entrega dos troféus de Caravana mais
distante, onde pedimos nossas sinceras
desculpas pela falha técnica ao avaliar esse
quesito, mais parabenizando a todos os
clubes que vieram de tão longe e se
esforçaram bastante para nos abrilhantar
co m vo s s a s va l i o s a s p re s e n ça s n ó s
escolhemos o Lions Clube de Al nópolis para

levar o troféu representando todos os clubes
distantes de nossa Auriﬂama, onde na
verdade deveria ser o Lions clube de
Pedregulho Usina de Estreito; A caravana
mais numerosa ﬁcou para o Lions Clube de
Mirassol; Leão Madrugador foi a CaLMJ
Sileide Crespilho Bosco, do Lions Clube de
Palmeira D'Oeste; A caravana LEO mais
numerosa foi o LEO Clube de Nhandeara,
onde ressaltamos uma grande par cipação
de companheiros LEO no Evento; A Caravana
mais par cipa va, quesito em que foi
avaliada a par cipação dos clubes em relação
ao numero de companheiros, vemos a
par cipação de 47,69% dos companheiros
do Lions Clube de Mirassol, o qual levou mais
esse troféu para casa.
O evento contou com 302 par cipantes,
ressaltando a par cipação de 70
companheiros LEO, contamos com a
presença da maioria dos Lions clubes do

MENSAGEM DO PRESIDENTE INTERNACIONAL

nosso distrito, e a par cipação especial do
Lions Clube de Dracena (Distrito LC-8) nesses
dois dias de puro companheirismo, onde
pudemos rever os companheiros e
companheiras, fortalecer os laços de amizade.
Além de contribuir para o desenvolvimento
dos clubes e do nosso Distrito. Todos os
companheiros, companheiras, domadoras,
companheiros LEO e LEO JUNIOR de Auriﬂama
não mediram esforços para recepciona-los e
fazer de Auriﬂama, a extensão da casa de
todos.
“Agradecemos o DG CLMJ Luiz Antônio
Chique o pela conﬁança depositada em
nossa equipe e ﬁcamos com o sen mento de
dever cumprido, onde tudo foi feito com
muito amor e as pequenas coisas feitas com
amor são grandes aos olhos de Deus.”
ﬁnalizou o Presidente do Lions Clube de
Auriﬂama, CL Rodrigo Polo.

PROGRAMA LIONS QUEST
O Programa LIONS QUEST tem o propósito de proporcionar uma parcela de contribuição à sociedade, essa que nos dias atuais
carece de bons exemplos de patrio smo, é co, moral, civil, religioso, prevenção à drogas, álcool, tabagismo e combater o bulling.
Obje vando proporcionar aos municípios que tem um LIONS CLUBE a governadoria do AL 2017/2018 em nome do CLMJ Luiz Antonio
Chique o e juntamente com seu Assessor de Lions Quest o CL Lagassi tem proporcionado os Lions Clubes à oportunidade de
implantação do programa LIONS QUEST e tendo conhecimento que alguns dos Lions Clube deste renomeado Distrito realizaram na
ul ma agenda de capacitação de LIONS QUEST que ocorreu na cidade de São José do Rio Preto nas datas 06 e 07 de julho de 2017 vêm
através de essa carta pedida solicitar ao vosso clube quais são as possíveis intenções de implantação do programa em seu município,
visto que os clubes que manifestarem esse interesse tem que primeiramente atender aos pré-requisitos do programa, ou seja,
primeiro haver a capacitação do proﬁssional que irá ministrar as aulas, visto que muitos dos clubes
já enviaram esses proﬁssionais, também se faz necessário uma ins tuição de ensino a onde poderá
ser ministrada as aulas, se faz necessário a compra do material didá co, que é necessário fazer o
pedido junto o Distrito LC-5 na gráﬁca que se localiza no LC-São José dos Campos, criar o grupo
administra vo e pedagógico que irá gerenciar o projeto junto ao Lions Clube e o Município.
Sabendo dessas necessidades eu CL Lagassi Assessor de Lions Quest (mlagassi@hotmail.com ou
17 9 9978 6608) me disponho em estar sanando as dúvidas e orientando o seu clube para iniciarmos
junto à implantação de LIONS QUEST no próximo ano le vo. Como já é de conhecimento de muitos
clubes os custos para a realização da capacitação são expressivamente altos e se faz necessário um
maior comprome mento, visto que não nos foi negado até o momento o repasse por LCIF e
mediante a esse cenário peço a colaboração e maior envolvimento entre os clubes de nosso distrito,
tanto na implantação do programa como na manutenção e perenidade. Caros presidentes de clubes
o momento é oportuno para iniciarmos um projeto em seu clube, mas precisamos desse
envolvimento e interesse, mediante a essa situação eu CL Lagassi vem encarecidamente fazer esse
apelo aos clubes e novamente reforça-los que estou á disposição para ajuda-los.
CL Marcos Giovani Lagassi
Assessor Distrital Lions Quest Governador Distrito LC-6 AL-2017/2018

ORADORA OFICIAL Cynthia Dias Milhim Ferreira
Cynthia Dias Milhim Ferreira, casada com Alexandre Ferreira, mãe do Pedro e do Augusto, advogada há
mais de 15 anos, sócia proprietária do escritório Milhim Advogados, atuou junto à OAB – FRANCA como
secretária Adjunta e também como Presidente da OAB Mulher - Núcleo Franca. Foi apresentadora do
programa de TV e Youtube - Orgulhosamente Franca.
Atualmente atua na Coordenação do Grupo Mulheres do Brasil Núcleo Franca e Coordena o Grupo de
Trabalho da Causa Igualdade Racial.
É sócia fundadora do Ins tuto IEDE – Ins tuto de Educação para Democracia.
Possui formação em Programação Neurolinguís ca, sendo pra cante de PNL, formação em Advanced
Prac oner e atualmente atua como Coach sendo sua formação em Coaching Sistêmico com PNL.
Integra a equipe do Ins tuto Inexh – Ins tuto Nacional de Excelência Humana, referência em
desenvolvimento Humano, possuindo 7 Records mundiais e uma cer ﬁcação pela ONU, pela
transformação e evolução na vida das pessoas.

PARADA DAS ROSAS
O SBT exibiu no dia 1º de abril, a Parada das Rosas, que ocorre anualmente em Pasadena, na
Califórnia, Estados Unidos. Neste ano o tema do desﬁle foi “Faz a Diferença”.
Entre os carros alegóricos estavam um do Lions Club Internacional que trazia o presidente
Naresh Aggarwal acenando para o público.
A celebração é um desﬁle de ﬂores, carros alegóricos, bandas marciais e cavalos que atraem
milhares de visitantes. Com mais de um século de comemoração, acontece desde 1890 e conta
com aproximadamente 50 carros alegóricos, 20 bandas e 40 cavalos.

LIONS CLUBE REALIZA SONHO DA
EQUOTERAPIA DA APAE
Parabéns Lions Clube de
Monte Alto pelo
encaminhamento do
Projeto da Equoterapia.
Parabéns a Fundação de
Lions Internacional por ter
reconhecido este tão
importante Projeto.
Parabéns ao PDG CLMJ Sérgio David de
Souza, que iniciou o Projeto – AL
2016/2017 e ao Governador do Distrito
LC6 CLMJ Luiz Antonio Chique o – AL
2017/2018, que ﬁnalizou o Projeto.
Parabéns ao Assessor Distrital de
Subsídios da Fundação LCIF CL Ronald
Eduardo Tristão que fez um trabalho
maravilhoso com muito empenho e
dedicação para que este Projeto se
tornasse realidade.
Parabéns a Presidente e Coordenadora
do Projeto CaL Cleunice de Lourdes
Barcelos e Associados do Clube, pelo
verdadeiro trabalho de mobilização social,
engrandecendo o Distrito LC-6.
Parabéns ao Presidente da APAE de
Monte Alto, o Engenheiro Sr. Francisco
Innocêncio Pereira e a toda sua Diretoria,
pela organização e transparência na
documentação, tendo por este mo vo,
seu Projeto de Equoterapia, aceito pelo
Lions Internacional.
Tudo começou na Festa de Agosto de
2016, quando o Lions com sua Barraca de
Cuscuz, viu ao lado uma “Maquete” da
APAE. Os Companheiros se interessaram
em saber qual a ﬁnalidade da mesma e
como poderiam ajudar.
Convidamos a Srª Simone Folador de
Oliveira, da APAE para nos explicar sobre a
Maquete. Ela nos informou que a
Equoterapia era muito importante para o
desenvolvimento biopsicossocial de
pessoas com deﬁciências e/ou
necessidades especiais.
Em seguida avisamos a Presidente do
Lions Clube de Monte Alto CaL Cleunice de
Lourdes Barcelos que prontamente
convidou o Presidente da APAE Sr.
Francisco Innocêncio Pereira e o Assessor
Distrital de Subsídios da LCIF (Fundação de
Lions Internacional do Distrito LC6) CL
Ronald Eduardo Tristão, para a 1ª Reunião

na Sede do Lions
Clube.
Daí iniciou-se o
processo com
reuniões, envios de
documentação até a
Aprovação do Lions
Internacional no valor de R$210.000,00.
Em contrapar da precisava de
R$72.000,00. Toda a Comunidade se pôs
em ação: Diretores, Funcionários da APAE,
Pais e mães de alunos, Lions e Associados,
Empresários, Comércio, ONG,
Associações, promovendo o Livro de Ouro,
Conta Bancária para depósitos de
qualquer quan a, Carnês, Bingos, etc...
Conseguido a quan a, foi entregue no
dia 18/03/2018 o cheque no valor de
R$210.000,00 em meio a uma grande
Celebração no Pavilhão de Festas da
Menina Izildinha com almoço e Show
B e n eﬁ c e nte d e U l i s s e s e M o i s é s ,
promovido pela APAE de Monte Alto.
Com este Projeto da Equoterapia da
APAE, muitas crianças e jovens, irão se
desenvolver, acordar para uma nova vida.
Quanta esperança será espalhada, pois
esperam há anos por essa oportunidade!
A Equoterapia emprega o cavalo como
agente promotor de ganhos no nível sico
e psíquico. Esta a vidade exige a
par cipação do corpo inteiro,
contribuindo assim, para o
desenvolvimento da força muscular,
relaxamento, conscien zação do próprio
corpo e aperfeiçoamento da coordenação
motora e do equilíbrio, criando novas
formas de socialização, autoconﬁança e
autoes ma.
Pela 1ª vez o Lions Clube de Monte
Alto recebe uma quan a tão expressiva.
São 100 anos de Lions Internacional.
São 59 anos de Lions Clube de Monte Alto.

São 21 anos da Associação de Pais e
Amigos de Excepcionais – APAE.
É com grande alegria que podemos
dizer: Parabéns! Parabéns! Parabéns, a
todos os envolvidos com este grande
Projeto!

Lions Clube de Monte Alto
1ª Reunião do Projeto Equoterapia –
Janeiro 2017
Reunião com Assessor Distrital de
Subsídios de LCIF, CLMJ Ronald Eduardo
Tristão, com Associados e Representantes
da Apae.

Lions Clube entrega o cheque no valor
de
R$210.000,00 referente ao Subsídio do
LCIF para o Projeto de Equoterapia da
Apae de Monte Alto - Almoço e Show
Beneﬁcente com Ulisses e Moisés,
promovido pela APAE de Monte Alto,
Pavilhão de Festas da Menina Izildinha.

http://www.distritolc6.com.br/index.php/atividades-dos-clubes.html
LIONS CLUBE DE INDIAPORÃ

servido uma farta mesa com doces e
salgados, refrigerantes, chá , café e suco.

A doação de óculos é realizada pelo
clube em atendimento constante ,
conforme a apresentação de receita
médica e avaliada a necessidade de
carencia do paciente

LIONS CLUBE DE SÃO JOAQUIM DA
BARRA

Promoção do nhoque... dia 03/03/2018
Essa promoção foi realizada para auxiliar
na venda da rifa , onde todos que
compravam uma bandeja de nhoque ,
recebia um número da rifa. A arrecadação
será encaminhada para a Fundação Lions.

No dia dia 17/03/2018, em parceria com
a Assessoria de Saúde do Município e a
Clínica Renals, na Praça Sete de Setembro,
a vidades relacionadas à área de saúde e
bem-estar: Feira da Saúde. Durante o
evento que ocorreu das 08h30min às
12h00min, foram realizados diversos
atendimentos, dentre eles: 175 aferições
de Pressão Arterial; 182 testes de
Glicemia; 175 testes de Acuidade Visual;
32 testes de iden ﬁcação do Daltonismo
Infan l e 175 testes para iden ﬁcar
problemas relacionados aos rins.

assessoraram os atendimentos, Dr.
Eduardo Chedid e Dr. Rafael Salomão
Prado, permaneceram no local durante
t o d o o p e r í o d o d e a t e n d i m e n t o,
esclarecendo dúvidas e realizando
orientações.

Todos os atendimentos foram realizados
de forma gratuita, reforçando o caráter
voluntário do Lions Clube na prestação de
serviços à comunidade, cuja par cipação e
envolvimento demonstra a conﬁança no
trabalho realizado por Domadoras e Leões
do Lions Clube São Joaquim da Barra e no
Lions Clube Internacional. O Lions Clube
São Joaquim da Barra mais uma vez
agradece a parceria da Prefeitura
Municipal através da sua Assessoria em
Saúde, bem como aos diretores da Clínica
Renals e principalmente à população
joaquinense pela conﬁança e par cipação.

LIONS CLUBE DE PALMEIRA
D´OESTE

Promoção de doces caseiros realizada
no dia 25/03/2018 , junto com a Peixada
da APAE ( tradicional em nosso município)
. Na peixada os associados do Lions
par cipam na diretoria , sendo a
presidente a CaL Bernadete Sponquiado.
Vários CCLLs colaboram em serviço e em
doação.
A venda dos doces também tem a
ﬁnalidade de enviar a arrecadação para a
Fundação Lions.
Chá da TArde - 17/02/2018
Uma tarde de descontração com sorteios
de brindes e bingos . Aos par cipantes é

Durante todo atendimento contamos
com o acompanhamento de 5 enfermeiras
e técnicas em enfermagem, de dois
médicos, sendo um deles Companheiro
Leão do Lions Clube São Joaquim da Barra
e de um biomédico/técnico de
laboratório, também Companheiro Leão.
Em alguns atendimentos foram
iden ﬁcadas diﬁculdades de visão,
alteração da pressão arterial e alteração
da glicemia, casos estes em que os
pacientes receberam aconselhamento e
orientação para procurar um proﬁssional
da saúde bem como o Posto de Saúde para
exames mais precisos a ﬁm de prevenir e
combater possíveis problemas como a
diabetes e a hipertensão. Os médicos que

Em face à comemoração de seus 50
anos, comemorado em 17 de março de
2.018m o Lions Clube de Palmeira
d'Oeste promoveu uma Gincana
Ecológica entre as Escolas do Município
de Palmeira d'Oeste, cujo obje vo foi
re rar do meio ambiente lixo eletrônico e
óleo de cozinha usado.
Além da coleta do lixo as escolas
trabalharam o tema com seus alunos
durante a semana da gincana,
despertando e fomentando a consciência

ambiental.
A q u a n d a d e d e l i xo re c o l h i d a
surpreendeu o Lions Clube, que contou
com o apoio da Prefeitura Municipal para
o transporte do lixo até a Coopera va de
reciclagem de lixo, COOPERSOL, na cidade
de Jales.
Ao todo foram recolhidos mais de duas
toneladas de lixo eletrônico ( dois mil e
cinquenta quilos) e cerca de 200 litros de
óleo de cozinha usado, que serão
encaminhados para reciclagem.
A grande vencedora foi a Escola Orestes
Ferreira de Toledo, arrecadando 1.460 Kg
de lixo e 149 litros de óleo de cozinha
usado

NOTÍCIAS DO LIONS CLUBE DE
RIBEIRÃO PRETO-JARDIM PAULISTA.
TRANSFERÊNCIA DO PDG CALIENTO.
Foi concre zada, neste mês de março, a
transferência do PDG Antonio Paulo
Caliento para nosso Clube, conforme
formalização já conﬁrmada por Lions
Internacional. É o bom ﬁlho que à casa
torna. O PDG Caliento, inclusive, já
par cipou como associado da nossa
assembleia geral ordinária realizada em
20/03/2018. O Jardim Paulista mantém o
apoio e comprome mento com a
candidatura do PDG Caliento ao cargo de
2.º Governador do Distrito LC-6, em
eleição que acontecerá durante a 19.ª
Convenção Distrital.
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.
No dia 03/03/2019 realizamos
signiﬁca va a vidade relacionada com a
preservação do meio ambiente.
Par cipamos do plan o de dezenas de
árvores na mata ciliar que margeia o rio
Pardo, num espaço que foi objeto de
incêndio criminoso.

BINGO BENEFICENTE. Realizamos no
dia 17/03/2018, sábado, no período
vesper no, nosso tradicional bingo
beneﬁcente anual. Houve considerável
par cipação da comunidade ribeirãopretana. A renda do evento, como
sempre, terá parte des nada à
manutenção da creche Lar Irmã Izolina e
outra às nossas a vidades sociais.
CURSO DE LEÃO ORIENTADOR. A
Governadoria do Distrito LC-6 realizará,
em 12/05/2018, o Curso de Leão
Orientador, que é cer ﬁcado por Lions
Internacional e des nado a
Companheiros e Companheiras Leão. O
evento acontecerá na sede social do
nosso Clube, rua Laguna n.º 1580, Jardim
Paulistano, A Secretaria da Governadoria
prestará aos Clubes todas as informações
rela vas à realização desse importante
curso de aperfeiçoamento.
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA
CRECHE. O carro-chefe das a vidades
sociais do nosso Clube é a administração
e manutenção da creche Lar Irmã Izolina.
Atendemos 80 crianças de 06 meses a 04
anos de idade. Fornecemos às mesmas
café da manhã, almoço e lanche da tarde,
além de formação pedagógica e de
cidadania. A creche conta com 13
funcionários contratados e tem a
colaboração de dezenas de voluntários.
Toda diretoria do Lar Irmã Izolina é
composta por associados do Lions Clube
de Ribeirão Preto-Jardim Paulista, que
atuam como voluntários e sem qualquer
remuneração. Temos um gasto mensal
de cerca de R$45.000,00. Uma ajuda
substancial que recebemos é de uma
ONG da Alemanha, que nos doa dois mil
euros mensalmente. O convênio com a
referida ONG alemã precisa ser renovado
anualmente. Responsável pelas
informações acima: CL PDG Antonio

Domingos Andriani

LIONS CLUBE DE AURIFLAMA
Lions Clube de Auriﬂama, nos dias 24 e 25
de março, em parceria com a Sabesp e
Serimac realizou o plan o de 50 mudas de
árvores na vas na ETE (Estação de
tratamento de esgoto)
O Lions Clube de Auriﬂama realizou na
úl ma Terça-Feira (06/03/2018) a doação
dos uniformes para os alunos do PROFAME.
Os associados do Lions es veram visitando
a en dade nos períodos da Manhã e Tarde
fazendo a entrega das camisetas. Pelo sexto
ano consecu vo o Lions realiza essa ação
contribuindo com a en dade.

LIONS CLUBE
DE FERNANDÓPOLIS

Em 09/12/2017 realizou na Praça
central de Fernandópolis mais de 150
exames de glicemia na campanha de
prevenção a diabetes.

FUNDAÇÃO LEO CLUBE DE CRAVINHOS
associado e depois deram o tradicional
"urro" do leão. Então, foram colocados
em suas lapelas o "pin" de associado do
LEO Clube, assim como também os pins
da Governadoria do Distrito LC-6 e da
Governadoria do Distrito LEO LC-6.

A cerimônia de fundação e instalação de
seus dirigentes aconteceu na sede do
Lions Clube de Cravinhos, onde contou
com a presença de cerca de 80 pessoas.
Es verem presentes associados dos
Lions Clubes de: Al nópolis, Brodowski,
Cajuru, Cravinhos, Icém, Matão, Monte
Azul Paulista, Orlândia, Po rendaba,
Santa Fé do Sul, Sertãozinho,
Votuporanga Brisas Suaves e familiares
dos associados do LEO Clube de
Cravinhos.
A mesa dire va foi presidida pelo
Governador do Distrito LC-6, DG CMJ
Luiz Antônio Chique o / CaL Regina M.
B. Chique o.
O protocolo foi iniciado com a história
do LEO Clube de Cravinhos a qual foi lida
pela CaL Maria Salete Okano.
Após, o CMJ Elídio Okano, Presidente
do Lions Clube de Cravinhos, recebeu
das mãos do DG CMJ Luiz Chique o, o
Cer ﬁcado de Fundação do LEO Clube
de Cravinhos. Em nome do Distrito LC-6,
o DG Luiz Chique o presenteou o LEO
Clube de Cravinhos com o estandarte do
novo LEO.

Posteriormente, foi iniciada a
cerimônia de posse dos associados do
LEO Clube de Cravinhos, os quais
prostaram-se a frente da mesa dire va.
Ambos ﬁzeram o juramento de novo

Em seguida, a CaLEO Renata
Vendramini Caldeira, Presidente do
Distrito LEO LC-6, deu posse ao
Presidente do LEO Clube de Cravinhos,
Yuri Augusto Gonçalves Pole n, o qual
recebeu em seu lapela o "pin" de
Presidente e deu sua primeira martelada
no sino, assumindo assim os trabalhos,
onde deu posse a sua Diretoria que ﬁcou
composta da seguinte forma:
1ª Diretoria do LEO Clube de Cravinhos:
Presidente: Yuri Augusto Gonçaves Pole n
Vice-Presidente: Lucca dos Santos Fortes
Secretária: Jeovana Eduarda Vieira Bastos
Tesoureira: Laura de Barros Almeida

Data de fundação em LCI: 09/03/2018

agradecendo ao CMJ Elídio Okano pela
inicia va em criação do LEO e o
parabenizaram pelo maravilhoso
trabalho.
Também falaram o CL Luiz Carlos
Hespanhol, Coordenador da Região "D"
e Conselheiro do LEO Clube de
Cravinhos e a CaL Dayana Barbalaco,
Coordenadora da Região "D3" e
Presidente do Lions Clube de Al nópolis.
Ao ﬁnal, o CMJ Luiz Chique o e a CaL
Regina entregaram um "pin" de
Conselheiro do LEO ao CL Luiz Carlos
Hespanhol e deixaram sua mensagem
ao LEO Clube de Cravinhos.
A cerimônia foi encerrada com um
maravilhoso ambiente de
companheirismo, amizade e felicidade
pelos jovens ingressantes ao movimento
leonís co.
O Lions Clube de Cravinhos agradece
as presenças de todos os CCLL, CaL e
DDMM dos Lions Clubes presentes e,
em especial, aos familiares dos
associados do LEO Clube de Cravinhos
pela conﬁança no trabalho prestado em
servir ao próximo.
Em tempo, o Lions Clube de Cravinhos
se sente orgulhoso em poder receber
esses jovens com garra e determinação
para servirem desinteressadamente ao
próximo, buscando sempre o espírito
solidário e par cipa vo.

O CMJ Elídio
Okano
explanou
sobre a
fundação do
LEO Clube de
Cravinhos,
assim como o
CMJ Gustavo
de Almeida
também fez
uso da palavra.
Posteriormente, a CaL Claudia Bellini,
Assessora Distrital de LEO Clube,
também explanou sobre sua felicidade
com a fundação do LEO.
Os associados do Lions Clube de
Cravinhos falaram em nome do Clube

Sejam bem-vindos! Seja bem-vindo,
LEO Clube de Cravinhos!
Obs. VISITEM O SITE
h p://lionsclubedecravinhos.blogspot.com.br/

COMPANHEIRISMO
Ser companheiro não é somente ser
mais um associado do movimento
leonís co; não é apenas par cipar das
reuniões do seu Clube e cumprimentar
amigavelmente os que ali estão presentes,
mal ouvindo o que está se discu ndo na
plenária, pois a conversas paralelas podem
lhe parecer mais interessantes; não é
apenas frequentar as assembleias fes vas, geralmente realizadas
em hotéis ou clubes sociais de primeira linha, que faz questão de
indicar quando se discute o assunto, e mesmo assim ter
oportunidade de reclamar do cardápio, do atendimento e das
instalações.
Da mesma forma, ser companheiro não é, eventualmente,
comparecer aos eventos leonís cos e ﬁcar no ves bulo dos
auditórios ou nos bares da vizinhança, conversando e bebericando,
após um abraço apertado naqueles a quem encontra em ocasiões
semelhantes, pois, para alguns, esta é uma das oportunidades de
reviver tantas coisas que o tempo e a distância até já nham jogado
no esquecimento, e de colocar em dia alguma “fofoca” que ouviu “à
boca pequena”.
Ser companheiro é muito mais do que isso!
É o sen mento da verdadeira fraternidade que deve passar a
cons tuir o dia-a-dia de quem se integra ao movimento leonís co.
E essa fraternidade não se restringe aos momentos em que os
Companheiros, Companheiras e Domadoras se encontram nas
reuniões do Clube, ou nos eventos, ou quando viajam juntos para
algum conclave. Lógico e evidente que nessas ocasiões também se
pra ca o companheirismo.
O companheirismo a que nos referimos é mais aquela irmanação
que faz com que cada um passe a conviver os bons e os maus
momentos que a ngem os associados do leonismo; é par cipar das
alegrias, vitórias e desaﬁos, e também das tristezas, revezes e
desapontamentos.
O companheirismo que o movimento leonís co propugna é a
solidariedade, é a lealdade, é a imorredoura comunhão – a comumunidade, onde se perpetua uma interligação entre cada um e os
demais, seus familiares e seus amigos.

Que coisa maravilhosa é o companheirismo que não estabelece
dis nções, seja de categorias proﬁssionais, ou na hierarquia
leonis ca, quando deixa de exis r o senhor, o doutor, o
excelen ssimo, todos sendo apenas e unicamente Companheiros.
Companheirismo é também sinceridade. A sinceridade é uma
das grandes qualidades do ser humano. E, se para as pessoas
comuns assim o é, mais ainda é essencial a qualquer Leão. Ser
sincero, ser leal nas palavras, nos atos e até nos pensamentos.
Saber elogiar, quando o elogio for merecido, e saber divergir, cri car
constru vamente, quando conscientemente se faz necessário.
Ser Companheiro é ser aquele irmão escolhido, sem vínculo
sanguíneo, com uma relação afe va que, pela aproximação, às
vezes, até maior do que os legí mos irmãos, proporcionam uma
verdadeira integração familiar.
Nesse companheirismo a que nos referimos temos como
fundamental a par cipação da Domadora e da Companheira Leão.
A mulher, pela feminilidade, tem mais presente o sen mento de
espiritualidade, de sensibilidade maior às coisas menos materiais.
Os programas de companheirismo que o Clube passe a promover
certamente a ngirão efeitos bem mais surpreendentes quando coorientados pelas mulheres. As a vidades terão um suporte
carinhoso, que somente elas são capazes de oferecer,
principalmente quando em residências de Companheiros e
Companheiras.
O toque feminino a qualquer evento social lhe dá um maior
realce, conduz a peculiaridades, ora na ornamentação, na seleção
musical, na confecção dos convites, na animação, em suma, de tudo
o que deixará uma marca de bom gosto e de reﬁnamento, mesmo
nas coisas mais simples.
Uma realidade que deve ser observada: evidente que, nos casos
de congraçamento nas residências de Companheiros, os gastos
ocorridos devem ser fraternalmente par lhados entre todos os
par cipantes. Muitas vezes o casal anﬁtrião deseja arcar com o
ônus ﬁnanceiro da fes vidade, o que deve ser indispensavelmente
evitado; basta aos recepcionistas o ônus da organização. Isso é
fundamental ao companheirismo, dentro do espírito de irmanação
e igualdade.
Vamos pra car o companheirismo?
PDG CLMJ ANTONIO DOMINGOS ANDRIANI

VISITA ESPECIAL
No dia 08 de dezembro de 2.017, o DG CLMJ LUIZ ANTONIO CHIQUETTO / CAL REGINA, realizou uma visita oﬁcial
especial, reunindo os clubes da DIVISÃO C-1, em conjunto, na cidade de OLÍMPIA e levou a todos a mensagem oﬁcial do
DISTRITO, com muita CRIATIVIDADE E MOTIVAÇÃO, o que reforçou em todos o NÓS SERVIMOS – JUNTOS SOMOS MAIS.
O casal foi recepcionado com toda cortesia e ﬁdalguia, e os clubes, representados pelos seus presidente

BARRETOS – CL WALDEMAR TOLEDO DO CARMO / MARIA CRISTINA
ICEM – CaLMJ MARIA MACHADO DE ALMEIDA / CLMJ GUSTAVO JOSÉ GIL DE ALMEIDA
MONTE AZUL PAULISTA – CL JAIR MAXIMINO DE LIMA JUNIOR / LUCIA HELENA
OLÍMPIA – CaLMJ MARGARIDA J. DOMINGUES PITON / CLMJP EDGAR ANTONIO PITON
puderam estreitar ainda mais os laços de companheirismo e de leonismo.
Uma noite especial para todos e em especial para o DISTRITO LC-6

DISTRITO LC 6 E SEUS CANDIDATOS

MENSAGEM DO DIRETOR DA XIX CONVENÇÃO

Algumas vezes eu me pergunto:
O que é di cil? O que é fácil?
Porém, analiso que é apenas
uma questão de percepção e a tude.
Seja qual for o trabalho a ser feito
ou a tarefa a ser realizada, devemos
encara-los como um compromisso com
a excelência.
Em geral, isso só requer um esforço
um pouco maior do que normalmente
fazemos.
Quando estamos apenas fazendo um
trabalho, este pode ser tedioso e di cil.
No entanto, quando o fazemos com

excelência, mesmo que o esforço seja
maior, ele não parecerá tão di cil.
De fato, o que com frequência torna o
trabalho di cil é a relutância em fazê-lo.
Quando encaramos nosso trabalho
como uma oportunidade de alcançar a
excelência, ele se torna mais do que
apenas um trabalho.
Seja qual for a tarefa, ela é uma
oportunidade para se expressar e dar o
nosso melhor.
O fato é que existe trabalho a ser feito.
E confesso a todos vocês,
muito trabalho.
A comunidade leonís ca do Distrito LC
6 espera muito de nós Leões francanos.
A 19a. Convenção Distrital será uma
oportunidade de alcançar a excelência e
sen r a sa sfação de ter criado algo
valioso.
A questão é que, por mais que você
avalie
as consequências, nunca saberá, pelo

menos de início, se
foi uma boa ou má
decisão.
Você saberá sim,
no ﬁnal; e no ﬁnal,
podem acreditar
que saberemos que fora uma boa decisão
sediar uma Convenção.
Como diria Peter Drucker, nosso grande
guru da qualidade, "no começo de um
projeto, podemos fazer tudo, mas não
sabemos nada; no ﬁnal do projeto,
sabemos tudo, mas não podemos
fazer nada".
Aproveitemos a capacidade de cada
Associado anﬁtrião, para realizar uma
Convenção com bons e proveitosos
frutos.
Façamos dessa Convenção a
União de forças de todos nós.
Sejam bem vindos Leões de todas as
partes do melhor Distrito do Brasil
Leonís co!

DEPOIMENTOS

http://www.distritolc6.com.br/index.php/visitas-do-governador.html

26 de Janeiro de 2018
Visita Oﬁcial Lions Clube de Indiaporã

27 de Janeiro de 2018
Visita Oﬁcial ao Lions Clube Guaira Águas Correntes.

06 de Fevereiro 2018
Visita Oﬁcial LC Brodowski..

17 de Fevereiro de 2018
Visita Oﬁcial Lions Clube de Guaira.

02 de Março de 2018
Visita Oﬁcial Lions Clube São Sebas ão do Paraiso.

03 de Março 2018
Visita Oﬁcial LC Passos.

09 de Março 2018
Visita Oﬁcial Lions Clube Ribeirão Preto Centro.

10 de Março de 2018
Visita Oﬁcial Lions Clube São José do Rio Preto Sul.

17 de Março de 2018
Aniversário de 50 anos Lions Clube de Palmeira D'Oeste.

18 de Março de 2018
Visita Oﬁcial Lions Clube De Neves Paulista e
Lions Clube de José Bonifácio.

21 de Março de 2018
Visita Oﬁcial Lions Clube Fernandópolis Cidade Progresso

24 de Março de 2018
Visita Oﬁcial ao Lions Clube Pedregulho Usina Estreito.

04 de Abril de 2018
Visita Oﬁcial Lions Clube de Votuporanga Abilio Callile.

07 de Abril de 2018 Visita Oﬁcial Lions Clube de São Simão

07 de Abril de 2018 Visita Oﬁcial Lions Clube de Orlândia

06 de Abril de 2018 Visita Oﬁcial Lions Clube de Cravinhos
O presidente CL Elídio Okano, não esteve presente por mo vos de saúde

08 de Abril de 2018
Visita Oﬁcial Lions Clube de Ipuã

09 de Abril de 2018
Visita Oﬁcial Lions Clube de São José do Rio Preto Centro

10 de Abril de 2018
Visita Oﬁcial Lions Clube de Poloni

12 de Abril de 2018
Visita Oﬁcial Lions Clube de Fernandópolis

CONCURSO DO CARTAZ SOBRE A PAZ
Aproximadamente 600.000 crianças de quase 100 países par ciparam no concurso de Cartaz sobre a Paz
2017-2018, cujo tema era "O Futuro da Paz". No nível internacional, o
Júri composto por membros das comunidades de arte, paz, juventude,
educação e mídia, selecionaram o Grande Vencedor e 23 Vencedores
do Prémio de Mérito.
Todos os anos, desde 1988, os Lions Clubes de todo o mundo patrocinam com orgulho o concurso do
Cartaz sobre a Paz do Lions Interna onal em escolas locais e grupos de jovens.
O Concurso Cartaz Sobre A Paz AL 2017-2018 teve como tema: "O Futuro da Paz”
Par ciparam trabalhos dos 9 Distritos
Cartaz Vencedor do Concurso Cartaz da Paz 2017-18
Tema: "O Futuro da Paz"
Parabéns à Vencedora do Grande Prémio do Concurso Cartaz sobre a Paz 20172018
ZhuoQi Wang, de 13 anos! Patrocinado pelo Lions Clube Dalian
Heping Huihua, China.
O Lions Clube de Valparaiso (Distrito LC-8) pelo trabalho do aluno Pedro Henrique
Zacaroli (EMEF José de Castro) foi o vencedor do
Concurso Cartaz sobre a Paz etapa DMLC .
O vencedor do Distrito LC-6 foi o aluno João Pedro de Souza Santos
Escola Estadual Anísio José Moreira
Lions Clube de Mirassol

CONCURSO DE REDAÇÃO O FUTURO DA PAZ ( DEFICIENTES VISUAIS )
Promovido Pelo LIONS CLUBE DE RIBEIRÃO PRETO CENTRO
Este concurso de redação foi criado para oferecer uma oportunidade aos deﬁcientes visuais jovens de
expressarem sua opinião sobre a paz
Vencedor : ALUNO : MARCO ANTONIO DE ALMEIDA SANTOS – ( Morador em ORLANDIA )
ESCOLA ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃOA DEVIRP

CalMJ MARIA FERREIRA BRIGIDIO MENOIA
Assessora do Concurso Cartaz Sobre a Paz

FUNDADO LIONS CLUBE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LETÍCIA ARROYO
O governador do Distrito L-6 do Lions
Internacional, Luiz Antonio Chique o e
esposa Regina Maria Barrenha Chique o
es veram nesta segunda-feira (9) em visita
oﬁcial ao Lions Clube Centro de São José do
Rio Preto. Acompanhado do secretário
geral do Distrito, CLMJ Glauber Gomes da Silva e da coordenadora
Alessandra Zotarelli Gomes da Silva, mais o casal Sônia e
Claudecir Gonçalves, coordenadores da área B-2 do Distrito do
Lions, o casal governador foi recebido com festa.
O presidente do Lions Centro, CL Antonio Carlos Vessani,
preparou recepção simples, mas bastante signiﬁca va. Durante a
recepção, o governador anunciou a fundação do terceiro clube de
Lions em São José do Rio Preto que será denominado como “Le cia
Arroyo”, esposa do primeiro governador do Distrito, em 1967-68,
Eládio Arroyo Mar ns.
O CL PDG Eládio disse que ﬁcou surpreso e agradecido com a
homenagem. Disse que sua esposa o acompanhou durante 65 anos
e nunca veram uma discussão sequer. “A Le cia foi uma grande
companheira e sinto até hoje a presença dela”. Também revelou
que foi ela a grande incen vadora para que ingressasse no Lions.

Casal Governador com CL PDG Eládio Arroyo,
governador do Distrito, e CL Vinicius, primeiro
presidente do Lions Clube de São José
do Rio Preto Letícia Arroyo
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FRANCA
Mirassol
Franca é um município brasileiro no
interior do estado de São Paulo, sede da 14ª
Região Administrativa do estado de São
Paulo e do em implementação Aglomerado
Urbano de Franca. É a 74ª cidade brasileira
mais populosa e a 9ª mais populosa do
interior do estado de São Paulo. Localiza-se a
20º32'19" de latitude sul e 47º24'03" de
longitude oeste, distante 401 km da capital
estadual e a 676 km de Brasília. Possui uma
área de 607,333 km², dos quais 86,92 km²
estão em zona urbana, e sua população
estimada em julho de 2017 era de 347 237
habitantes. É conhecida em todo Brasil como
a Capital Nacional do Calçado e a Capital
Nacional do Basquete.

Sendo considerada a 5ª cidade mais segura
do Brasil[8], a 5ª melhor cidade para se viver
no Brasil, a 20ª mais desenvolvida e a 52ª em
qualidade de vida[10], Franca é um importante centro urbano, econômico e industrial,
atraindo diariamente milhares de pessoas de
cidades ao seu redor tanto do estado de São
Paulo como de Minas Gerais. Franca foi eleita
pelo Instituto Trata Brasil, a cidade brasileira
com a melhor rede de saneamento básico e
tratamento de água dentre todos os
municípios brasileiros com mais de 300 mil
habitantes[11].
A cidade terá a primeira usina solar
compartilhada para empresas do país, que
tornará o custo energético mais barato do
que em outros municípios do mesmo porte.
O município está no nordeste do Estado de
São Paulo, uma das regiões com maior
incidência solar do Estado, os fatores naturais
e a boa infraestrutura a tornam atrativa para
investimentos de empresas nacionais e
estrangeiras para a economia solar, além do
desenvolvimento de tecnologia de ponta.
Juscelino Kubitschek, quando
veio a Franca há
muito tempo atrás, criou um prato
típico, o “JK”,
um ﬁlé grande, empanado,
recheado com presunto
e queijo, acompanha arroz com
açafrão e ervilhas,
fritas, palmito e é coberto

com muita mussarela.
Todos os restaurantes tem Filé
a JK no cardápio.
O Franca Shopping, um lugar privilegiado,
estacionamento, vários espaços para
alimentação,
enﬁm, um ponto de encontro
da população e
dos turistas. A cidade de Franca
possui um clima
tropical e muito agradável.
Ela possui um conjunto de
lagos formados por
represas no Rio Grande,
como de Furnas, Peixoto
Ela possui um conjunto de lagos
formado por represas
como: a do Rio Grande, de Furnas, Peixoto,
Estreito e Jaguará. Este tipo de local favorece
a prática dos esportes aquáticos,
passeios e pesca.
As Reservas Florestais da Mata Atlântica são
protegidas pela Área de
Proteção Ambiental e
Manancial. A região chamava-se
Belo Sertão que
se estendia do Rio Pardo até o
Rio Grande e, serviam
de pouso para os viajantes entre eles os
bandeirantes que iam
abastecer os mineradores
de ouro nos ribeirões goianos.
Belo Sertão progrediu
com a entrada de mineiros que
se deslocavam
atrás de terras férteis destinadas à cultura e
campos de criação de gado.
Anos mais tarde,
mais precisamente no século XX,

a industrialização
intensiﬁcou suas atividades,
sobressaindo os
curtumes e as fábricas de
calçados que perduram
até hoje. Com o passar dos anos,
foi criado o Museu
Histórico Municipal
"José Chiachiri" responsável
pela guarda, preservação e
divulgação da sua
história. É uma instituição
permanente sem ﬁns
lucrativos, aberta ao público,
que coleta, conserva,
pesquisa e expõe objetos de
caráter cultural e
cientíﬁco para ﬁns de estudo e lazer.
Foi criada a
Pinacoteca Municipal, a
qual compete cadastrar,
manter o registro e controle
do acervo mediante
conservação e restauração

HOMENAGEM ESPECIAL AOS PDGs FRANCANOS

AL 2001/2002

AL 1964/1965

