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EDITORIAL

Editorial

Estamos vivendo, nestes dias 30 de abril e 1º. de maio,
a 17ª. Convenção Distrital do LC-6, nesta hospitaleira
e querida Guaíra, cidade de GENTE FELIZ, que no AL
2010/2011, na gestão do CL Mauricio de Souza, sediou
a 3ª. Conselho Distrital, em 19 e 20 de fevereiro/2011, recebendo coincidentemente o mesmo competente e querido CL FLAVIO HENRIQUE MENDES como Orador Oficial,
patrocinado pelo sempre atuante e participativo LC Guaíra Águas Correntes, na época presidido pelo CL Alberto
Augusto Nogueira/CaL Claudina, que é o Diretor desta
Distrital. Foi um evento que até hoje está na memória daqueles, que como nós, participarmos, sendo marcante e
inesquecível por tudo que foi oferecido na ocasião, e que
agora certamente, será tudo renovado com muito mais
companheirismo, com amizade e competência.
Como se vê esta Convenção está entregue em boas
mãos, com companheiros comprometidos com o ideal leonístico, e que certamente estarão proporcionando mais
um evento digno das tradições do LC-6.
O CLMJ José Mário Bazan, Governador AL
2015/2016, já chegando no limiar de seu ano, terá esta
oportunidade para desfrutar ao lado de todo distrito, esta
data marcante quando o LC-6 estará elegendo o Governador AL 2016/2017, CLMJ SÉRGIO DAVID DE SOUZA /
CaL NILZA, da querida NEVES PAULISTA, que terá ao seu
lado, o CLMJ LUIZ ANTONIO CHIQUETO / CaL REGINA, do
LC Votuporanga Brisas Suaves, como 1º Vice Governador,
e referendado certamente como 2º. Vice Governador, a
CaLMJ MARIA APARECIDA DESTITO PELLIZZON, do LC Orlândia, única candidata inscrita, e que foi a esposa/CaL
do saudoso CL WANDER PELIZZON, do LC Catanduva, Governador do AL 1981/1982 (então L-17).
O Distrito LC-6 mais uma vez estará entregue em
boas mãos, pois estes companheiros e suas companheiras vem ao longo destes 2 anos de preparação, demonstrando que estão aptos a dirigirem o distrito, com competência, responsabilidade, zelo e dedicação.
Ao longo deste AL 2015/2016, o Governador Bazan, em todas as suas visitas oficiais, administrativas/
festivas, nos Comitês Distrital e recentemente nos fóruns
Leonísticos das regiões A, B, C, D e E, pode comprovar
BIG - BOLETIM INFORMATIVO DA
GOVERNADORIA - DISTRITO LC-6
Governador AL 2015/2016
CLMJ José Mario Bazan
Rua Niterói, 135 - Bloco E-41, Castelo
Branco
CEP 14090-710 - Ribeirão Preto - SP
E-mail: jmbazan1946@hotmail.com
1º Vice Governador LC-6
CL Sérgio David de Souza / CaL Nilza
Rua 21 de Abril, 205 - Centro
CEP 15120-000 - Neves Paulista - SP
Fone: (17) 3271-1125
E-mail: sedaso@terra.com.br
2º Vice Governador LC-6
CLMJ Luiz Antonio Chiquetto / CaL
Regina

o comprometimento dos clubes e mostrando sua garra
e vontade férrea de dar ao Distrito uma direção segura,
superando problemas que são inerentes, mas que foram
e estão sendo vencidos, e estará feliz em ver que seu
trabalho, reconhecido e merecido, terá continuidade. E
esta Convenção será mais uma oportunidade para que
possa provar que o seu trabalho, e de toda sua equipe,
vem sendo reconhecido.
Não podemos deixar de registrar esta atuação do
Governador Bazan, que com seu jeito simples, com humildade sem subserviência, com responsabilidade, com
amor ao movimento, e que terá com certeza, nesta Convenção, o abraço de gratidão e reconhecimento de todo
LC-6.
Ao CL FLÁVIO HENRIQUE MENDES
/ CaL SILVIA, que
por várias vezes
em nosso Distrito, já demonstrou
sua competência
e conhecimento
leonístico, BOAS
VINDAS, e certamente estará com
sua palestra motivacional, renovando em todos a certeza de que VALE
A PENA, como
sempre VALERÁ,
dando a todos o ingrediente necessário para que esta caminhada no NÓS SERVIMOS, será recompensada e contribuirá para sermos sempre VOLUNTÁRIOS DO SERVIR.
Desfrutemos destes momentos de companheirismo, de amizade e de servir desinteressadamente, e
saiamos daqui de Guaira, cidade de GENTE FELIZ, com a
certeza de que também somos integrantes de um DISTRITO constituídos de GENTE
FELIZ!
CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA / DM TARCÍLIA
Editor
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MENSAGEM DO GOVERNADOR

Mensagem do Governador
CLMJ José Mário Bazan

apossando das nossas atividades.
Os colaboradores que nomeamos foram incentivados, durante o ano todo, para que participassem do nosso esforço e contribuíssem para desenvolvimento e aprimoramento leonístico do nosso
querido LC-6. Era, afinal, o que esperávamos de
cada um deles.
A avaliação do trabalho realizado pela equipe deixamos a critério dos próprios auxiliares desta
Governadoria. Que cada um faça uma autoanálise e
pondere sobre sua contribuição. Não vamos, menos
por questão ética, mas sim por sentimento íntimo,
destacar a participação deste ou daquele. Sabemos
de onde veio a colaboração e qual foi a intensidade
de cada uma.
A todos, indistintamente, o nosso melhor
muito obrigado. Creiam que, do fundo do coração,
este é um agradecimento que representa mais do
que qualquer troféu ou certificado de reconhecimento.

HOMENAGEM AOS NOSSOS
DIRIGENTES
Existe hora para tudo. Inclusive para agradecer e homenagear. É o que pretendemos, modestamente, com esta mensagem aos nossos dirigentes
2015/1016.
Quando da constituição da nossa equipe,
procuramos escolher pessoas que, a nosso ver, tinham as qualidades essenciais para colaborar com
a proposta de trabalho que pretendíamos desenvolver.
Ninguém foi nomeado para qualquer cargo
sem que desse sua aquiescência, pois todos foram
convidados e aceitaram suas indicações. Procuramos, inclusive, dispensar a presença daqueles que,
muitas vezes, afeitam cargos apenas para se manter
em evidência na lista dos dirigentes Leonísticos.
Acentuamos por ocasião dos convites, enfaticamente, que a Governadoria ia precisar de uma
colaboração pelo menos mínima dos auxiliares que
estavam sendo indicados, para que, na somatória final dos esforços, tivéssemos condições de agir com
decisão para eliminar certa letargia que estava se

Que Jesus os ilumine na caminhada do nosso serviço
desinteressado, como ""VOLUNTÁRIOS DO SERVIR"".

CLMJ JOSÉ MÁRIO BAZAN,
Governador do Distrito.
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MENSAGEM DO 1° VICE

Mensagem do
1° Vice Governador

“Dois anos passam depressa...” Nilza e eu ouvimos
isso de vários companheiros na época em que fui eleito 2º
VDG, no entanto, não passaram depressa, mas “voaram”! E
aqui estamos na reta final das preparações para assumir o cargo de Governador do Distrito – fato que muito me honra.
A responsabilidade é enorme e causa preocupação,
porem a sensação de que somos apoiados pelos Lions Clubes,
Leos Clubes e companheiros(as)/domadoras de todo nosso
Distrito, o carinho que nos tem demonstrado e as recepções
calorosas que temos tido, nos traz tranquilidade e um certo
alívio de tamanha carga.
Vou assumir a governadoria do Distrito em um momento que
nosso país passa por tempos difíceis, de grande turbulência
política, social e econômica com sérias consequências para
nossas comunidades. Nosso objetivo de tornar o mundo melhor, parece se tornar mais difícil, porem não podemos desistir

de nosso sonho de minimizar a pobreza, a desigualdade e a
injustiça – pilares do sofrimento humano que levam a desentendimentos e aumento da violência.
O último relatório de estudos sobre concentração de
renda no planeta assustou a todos: cerca de 1% da população do mundo detém quase 50% de toda a riqueza produzida,
os outros 50% da riqueza estão distribuídos entre os 99% das
pessoas existentes no mundo; e de maneira desigual. Segundo
esse estudo, o pior ainda está por vir, uma vez que a tendência
de concentração de riqueza mostra aumento progressivo. (fonte: Credit Suisse)
No Brasil, essa má distribuição de renda, também
está presente. Esses números são preocupantes em termos
humanos, pois essa desigualdade nos apresenta enorme desafio – não só para governantes, mas para todos os cidadãos.
Nós, Leões, devemos enxergar o trabalho humanitário como
uma saída. Como conhecedores dos direitos humanos, acreditamos que todas as pessoas têm o direito de desenvolver
seu potencial de viver fora da pobreza e em um mundo menos
desigual. 			
Precisamos avaliar nossas
comunidades, buscar
parcerias e planejar campanhas para influenciar tomadas de
decisão visando melhorar a sociedade em que vivemos. Torna-se necessário trabalharmos para aumentar o espaço da ÉTICA, da SOLIDARIEDADE e da AÇÃO, mudando comportamentos
que visem a valorização da paz e da justiça.
Vamos continuar fazendo a diferença em nossas comunidades. Fazendo a caridade onde for necessário, mas sobrepondo a SOLIDARIEDADE no combate à injustiça e à desigualdade, rumo a um mundo melhor.
Mais uma vez agradeço a confiança em mim depositada, e,
podem ter certeza que minha Companheira e eu daremos o
melhor de nós para que nosso Distrito continue com sua pujança, porem não se esqueçam da frase que mencionamos na 1ª
mensagem aqui publicada: “somos anjos de uma asa só – só
conseguiremos voar se nos abraçarmos.” Juntos somos mais!
- Grande abraço fraternal e Leonístico.
CLMJ Sergio David/CaLMJ Nilza

Instrução Leonística
POR QUE IR AO LIONS !

- Um frequentador de
igreja escreveu para um
editor de jornal, reclamando que não faz sentido ir à igreja todos os
domingos, escrevendo o
seguinte texto:
“Eu tenho ido à igreja por
(30) anos e durante este
tempo ouvi nada menos
que 3.000 mil sermões,
mas na minha vida não
consigo lembrar-se de nenhum deles. Assim, acho que
estou perdendo meu tempo e os padres e pastores perdendo os deles pregando sermões. Esta carta gerou uma
grande controvérsia na coluna “Carta do Editor”, isto
foi por semanas recebendo cartas sobre o assunto, até
que alguém escreveu o seguinte argumento:
“Estou casado há 30 anos e durante este tempo minha
esposa deve ter cozinhado umas 32 mil refeições” e em
minha vida de casado, não consigo lembrar o cardápio
de nenhuma delas. Mas de uma coisa eu tenho certeza,
todas elas me nutriram e me deram as forças que eu
precisava para fazer o meu trabalho, e se minha esposa não tivesse me dado estas refeições, certamente hoje
eu estaria fisicamente morto. Da mesma maneira se eu
não tivesse ido à Igreja para alimentar minha fome espiritual, eu estaria hoje morto espiritualmente.”

Inspirado no texto elaborei a seguinte instrução Leonística:
Durante os meus 18 anos de vivencia Leonística, já participei nada menos que
em 700 reuniões e assembleias no meu clube,
quer sejam normais, administrativas ou festivas, sem contar com as visitas efetuadas em
outros clubes do distrito, estas em assembleias
festivas, fóruns, comitês, escola de dirigentes
e convenções. Nesse período, vivi cercado de
gente bacana, Homens e mulheres de diversos
crédulos, cor, e raça, cheias de personalidade
e opiniões próprias, com os quais pude compartilhar experiências de vida e que acreditam
que ao trabalharem juntos irão alcançar muito
mais do que trabalhando individualmente: São
pessoas que tem um ideal em comum em servir sua comunidade de forma desinteressada,
sem pensar em nenhum benefício próprio ou
recompensa; pessoas que gostam de boa amizade apreciam reuniões, são sociáveis e de grande
entrosamento entre si; são formadores de opiniões; profissionais de todas as áreas, empresários,
profissionais liberais, autônomos, funcionários
públicos e outras profissões; pessoas que possuem um tempo livre para se dedicarem aos
programas que o Lions desenvolve; pessoas que
posso chamar verdadeiramente de amigos (as) e
companheiros (as) ou Domadoras, prevalecendo o bom companheirismo e a boa vontade que
resultam numa ação conjunta em benefício da

comunidade onde o clube de Lions está inserido. Da mesma maneira que tenho que ir à igreja
para ouvir e refletir o evangelho de CRISTO na
palavra de DEUS, para alimentar minha fome
espiritual e colocá-la em prática, também tenho
o compromisso de participar das reuniões e assembleias de Lions, onde os associados “Leões”,
homens e mulheres, determinam quais as áreas
que necessitam mais ajuda humanitária e a melhor maneira de executá-las, bem como disponibilizar parte do meu tempo e recursos para a
execução de trabalhos voluntários em eventos e
campanhas de cunho social , em diferentes tipos
de projetos e serviços comunitários tais como:
saúde, educação, cultura, meio ambiente, lazer e
afins, pois somente assim estarei compartilhando experiências com meus pares e desenvolvendo minha habilidade pessoal e profissional;
PORQUE “Lions é uma escola de vida, onde temos a oportunidade de adquirir conhecimentos
e ter satisfação de auxiliar as pessoas carentes e
atender as necessidades humanitárias, através
do serviço desinteressado”. Por isso, digo que se
não tivesse frequentado normalmente as reuniões, e continuado a frequenta-las, estaria morto
Leonisticamente.
CLMJ Antonio Olímpio Dias
25/08/2015.
Lions Clube de Brodowski - SP

MENSAGEM DO 2° VICE

Mensagem do
2° Vice Governador

O tempo passa depressa.
Estimados Companheiros, Companheiras e Domadoras, nada como o tempo para passar. E na medida que o tempo
passa nós vamos aprendendo a viver. O Lions é uma grande
escola de companheirismo com boas lições de servir desinteressadamente.
Estamos chegando ao final de mais um ano leonístico, onde tivemos a elevada honra de servir na qualidade de 2º
Vice Governador do Distrito LC-6. É hora de agradecer a opor-

tunidade que o leonismo nos ofereceu. Aumenta ainda mais o
nosso entusiasmo e a oportunidade que nos apresenta de assumir a 1ª Vice-governadoria de um ano promissor sob a batuta
do Companheiro Sérgio David e sua Companheira Nilza que a
partir de 1º de julho terá sob a sua regência as atividades do
nosso Distrito LC-6. Mais uma vez nos apresentamos como um
humilde servidor para caminhar ao lado do Governador Sérgio,
no cumprimento de todas as metas e desafios que nos forem
atribuídos. É hora de renovar esperanças e acreditar no amanhã. Esta será a gestão que norteará os rumos das comemorações do CENTENÁRIO do nosso movimento. É preciso preparar
o terreno. Estamos todos juntos em mais esta empreitada.
Aproveito para agradecer o Companheiro Governador
Bazan. Com ele aprendemos trilhar rumos diferentes no leonismo. Foi uma caminhada marcada pela simplicidade, com
humildade, mas com realizações de quem gosta do que faz. E
faz bem feito. Bazan foi muito bem sucedido na sua tarefa de
fortalecer o leonismo no nosso Distrito. Se houve espinho na
sua caminhada, também houve rosas. É bom saber que entre
os espinhos também existem rosas. Bazan nos deu aulas memoráveis de humildade e serviço. Foi muito bom estar ao seu
lado como 2º Vice Governador.
É com este pensamento e com essa humildade contagiante do Bazan que tomo a liberdade de pedir o voto de
confiança dos PDGs e de todos os companheiros e companheiras para manter viva a chama de otimismo e entusiasmo para
galgar agora o cargo de 1º Vice Governador. Conto muito com
todos vocês e com as bênçãos de Deus.
Um forte abraço a todos.
CLMJ Luiz Antonio Chiquetto/CaL. Regina Mara
2º Vice-Governador AL-2015-2016
Lions Clube de Votuporanga “Brisas Suaves”

Mensagem do Orador Oficial
CLMJ Flávio Henrique Mendes

Queridos amigos e companheiros do distrito LC6, foi com grande alegria
que recebi o convite do governador Bazan para participar da 3a RCD em Guaíra.
Depois de algum tempo, tenho o privilegio de retornar ao DLC6 para o prazeroso
e necessário convívio leonistico sempre repleto de reencontros e novas experiências. Desta feita, vamos abordar alguns aspectos e conceitos bastante atuais
sobre promoção da saude e qualidade de vida, procurando sinalizar como nós
leões podemos e devemos nos posicionar nesse sentido. É um prazer estar entre
vocês.

SEJA BEM VINDO AO LC-6!
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MENSAGEM DO COORDENADOR

Mensagem do
Coordenador Geral
PDG Antônio Domingos Andriani
“Se um espinho me fere, afasto-me do espinho... mas, não o detesto”

Quando ingressei
no leonísmo – e lá se
vão quase 38 anos, li
um artigo que era encimado pelo título acima
e que até hoje não me
sai da memória, embora esta, como agora,
me traia e faça com
que não recorde nem
do feliz autor e muito
menos da publicação.
Mas a simplicidade e
clareza do seu texto,
que antevejo mesmo
muitos anos depois,
permitem alguma reflexão sobre as eventuais divergências que

são registradas no cotidiano.
Divergências sempre ocorreram, ocorrem e ocorrerão no relacionamento humano, pois são inerentes ao
dia-a-dia de todos. E raramente isso deixa de acontecer,
seja no âmbito familiar, entre amigos ou no ambiente de
trabalho.
No meio da família leonística tal fato não é exceção, mormente levando-se em conta que Companheiros
Leão, Companheiras Leão e Domadoras possuem meio
de vida e atividades heterogêneas, têm convicções próprias, e muitos exercem liderança em suas profissões, o
que quer dizer que costumam conduzir e não serem con-

duzidos.
Dessa forma, quando um não aceita serenamente ou respeita a opinião do outro o relacionamento pode
estremecer. Discussões sobre questões leonísticas são
absolutamente normais, quer envolvam problemas administrativos ou de atividades. Só que qualquer discussão
deve ser mantida em nível elevado, não partindo jamais
para o terreno pessoal.
Já ouvi e até participei de muitas discussões,
algumas homéricas (e como me arrependo!). Quantas
vezes uma velha amizade não é estremecida por pura
insensatez e culpa recíproca? Basta um Companheiro
proferir uma frase infeliz e melindrar outro Companheiro.
Este, por sua vez, não se contém e revida o insulto. Pronto, está formada a indesejável contenda!
Outras vezes não há nem necessidade da discussão para que a polêmica seja aquecida. Basta que o
procedimento de um Companheiro seja colidente com a
posição do outro, mormente quando aquele já conhecia
a postura deste. Pronto, o “caldo certamente vai engrossar”! Como agir? Simples! Ou aquele primeiro se desculpa ou justifica, e este último releva a atitude, perdoa
e esquece; ou, agindo como o autor da frase que dá título a esta mensagem, afasta-se e não guarda rancores.
Fazendo isso, evita que os demais membros da família
leonística tomem conhecimento do ocorrido e passem a
se envolver na disputa.
A sabedoria do nosso “Código de Ética do Leão”
(“ser comedido na crítica e generoso no elogio; construir
e não destruir.”) tem, certamente, tudo a ver quando um
espinho fere alguém.
CLMJ ANTONIO DOMINGOS ADRIANI
Coordenador Geral LC-6

Lions na Internet

www.distritolc6.com.br
www.distritolc6.blogspot.com
www.lionslubedebrodowski.com.br
www.lionscluberpcentro.blogspot.com
www.apaixonadosporlions2015.blogspot.com
www.lionsipirangarp.blogspot.com
www.lionsclubedebatatais.xpg.com.br
http://www.lionscidadeprogresso.com.br/
www.lcaltinopolis.xpg.com.br
www.lionsclubevotuporangabrisuaves.blogspot.com
http://lionsclubtaquaritinga.blogspot.com.br

http://www.e-clubhouse.org/sites/saojoaquimb/calendar.php
http://www.eucurtolions.blogspot.com.br/
http://www.e-clubhouse.org/sites/brodowski/
www.lionsfrancasobral.blogspot.com
www.lionsclubedecravinhos.blogspot.com
www.lionsclubedebrodowski.blogspot.com
http://www.e-clubhouse.org/sites/brodowski/
www.distritomultiplolc.org.br
www.distritolc6.com.br/index.php/fala-andriani.html

MÚTUA DISTRITAL

Mensagem da Mútua
CLMJ Glauber Gomes da Silva
Assessor da Mútua Leonística

“Na memória de quem ama não há lugar para o
esquecimento, só para a saudade daqueles que durante
a vida nos trouxeram tantas alegrias”
Sentiremos sua falta e por este motivo de pé, digamos presente aos nossos companheiros que nos deixaram neste Ano Leonístico:

Posição em 15 de Abril de 2016:
Neste ano perdemos 18 companheiros até a data
de hoje, 15 de abril, um ano que com certeza ficará marcado pela saudade.
Contamos hoje com uma reserva de R$ 43.572,52
em conta, um saldo a receber de R$ 10.088,00 e 3 chamadas de mútuas a serem geradas.
Hoje, nossas chamadas são compostas por 2408
mutuários, ao custo de R$3,00 por mutuário que totalizam por chamada R$ 7.224,00.
Deste valor, 95% devem ser repassados como
pecúlio, ou seja, R$ 6.862,80, sendo os outros 5% para
cobrir custas de manutenção, conforme estipulado em
nosso estatuto.
Ainda estamos pagando o pecúlio no valor de R$
7.000,00, o que seria aproximadamente 97% do arrecadado, mas com certeza, com a redução de companheiros
que temos acompanhado no movimento, este valor para
o próximo Ano Leonístico será reduzido aos 95% por cento estatutários.
Pedimos a todos os clubes, que colaborem priorizando o pagamento da mútua, pois pagamos primeiro
e recebemos depois, e desta forma podemos socorrer a
famílias dos nossos companheiros que nos deixaram.
Alguns clubes ainda estão deixando de informar
até a data limite do dia 20 de cada mês, quem entrou e
quem saiu do clube, gerando cobranças indevidas, tanto
para mais, quanto para menos.
Lembramos, que quem não esta na relação emitida pela mútua leonística no corpo do boleto, não esta na
cobertura da mútua leonística.
O clube que encontra-se em atraso com suas obrigações, de acordo com a resolução do Governador DG CL
José Mário Bazan, assumem a responsabilidade do pagamento do pecúlio de R$ 7.000,00 a família do falecido
companheiro, mesmo que acerte os débitos com a mútua
Leonística.
Lembramos dos nossos companheiros que nos
deixaram neste período, e deixamos a seguinte mensagem:

No dia 14/07 do LC Ribeirão Preto Ipiranga
CL Leonildo Trombela - “Presente”
No dia 24/08 do LC Votuporanga
CL Luiz Giacometti FIlho - “Presente”
No dia 28/08 do LC Sertãozinho
DM Marli Rosa Guindalini
No dia 26/09 do LC São Sebastião do Paraiso
DM Marina Faria - “Presente”
No dia 28/09 do LC Dumont
CL Santo Constantino - “Presente”
No dia 01/10 do LC São José do Rio Preto
CL Serafim Magrini - “Presente”
No dia 01/11 do LC Batatais
CL Nilo Ferrari - “Presente”
No dia 03/12 LC de Jales
CL José Augusto Stafuzza - “Presente”
No dia 07/12 LC Santa Fé do Sul Estância Turistíca
CL Waldevino Silva- “Presente”
No dia 22/12 do LC Franca Inovação
CaL Nadyr Finardi - “Presente”
No dia 12/01 LC Indiapora
CaL Noemia Souza Santanna- “Presente”
No dia 18/01 LC Auriflama
CL João Luiz Lugli- “Presente”
No dia 27/01 LC Monte Alto
CaL Rine Bahdur Vieira- “Presente”
No dia 24/02 LC São Joaquim da Barra
CL Devarlei ALves Bonfin - “Presente”
No dia 15/03 LC Guariba
CL Antonio Carlos Correa Leite - “Presente”
No dia 20/03 LC Brodowski
CL Joacyr Borges de Oliveira - “Presente”
No dia 21/03 LC Monte Azul Paulista
CL Maguio Braga Ribas - “Presente”
No dia 11/04 LC Fernandópolis
DM Noemia Hemiko Ogatta Sano - “Presente”
Obrigado, e que tenhamos a misericórdia de Deus!
“Sem saber que era impossível, foi lá e fez!”
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NOTÍCIAS

instituto Regional de Liderança
PELLIZZON, candidata a 2º Governador.
Parabéns aos formandos
do IRLL Campinas!
Parabéns à toda equipe
organizadora, proporcionaram a
este evento um grande sucesso!

Dias 11, 12 e 13 de Março
foi realizado em Campinas (SP) o
III Instituto Regional de Liderança
Leonistica do DMLC. Sobre a coordenação do CL Nelson Mazarin
(LC-3) este Instituto foi considerado um dos melhores já realizados,
com 99% de aprovação dos participantes e altíssimo índice das
avaliações dos Líderes Leões. Foram 25 Líderes participantes selecionados pelos Governadores dos
Distritos LC-2, LC-3, LC-4, LC-5,
LC-6, LC-8 e LC-11.
Esta será a primeira vez
que o DMLC receberá de Lions
Clubs International (Leadership

Development Division) fundos especialmente destinados ao
Instituto Regional que cobrirá 50%
do Orçamento. Atuaram como Instrutores o CL Nelson Mazarin, PDG
Dijalma Lacerda e PDG Eduardo
Jacob, todos do LC-3. Este grande
encontro foi abrilhantado pelas
presenças e participações da CC
Vilma Raid Fernandes, PDG Jarbas (LC-4) e a Coordenadora GLTDM PCC Janete Conessa (LC-8).
Do LC-6 participaram : CL
SERGIO DAVID DE SOUZA, 1º Vice
Governador; CL LUIZ ANTONIO
CHIQUETO, 2º Vice Governador e
CaL MARIA APARECIDA DESTITO

Obs.: Durante este encontro, a CaL
Maria Aparecida Destito
Pellizzon ( LC ORLANDIA) foi acometida de um problema de saúde,
tendo inclusive ficado internada em
Hospital de Campinas durante vários
dias para uma bateria de exames.
Felizmente, com a oração de todos
e com a fé em Deus, a querida CaL
Cidinha se recuperou e ficou alguns
dias em casa de um filho que mora
em Campinas, e já está de volta ao
LC ORLÂNDIA e ao nosso LC-6 continuando firme e forte na sua caminha
leonistica.
Obrigado, LC Campinas CARLOS
GOMES pela solidariedade!

II Reunião Conselho de Governadores DMLC
O Distrito Múltiplo LC, através de sua Presidente Vilma Raid Fernandes e o Colegiado Luz,
promoveu, nos dias 18m 19 e 20 de fevereiro, a II
Reunião do Conselho de Governadores, desta vez realizada na encantadora cidade de Vitória - ES.
O Governador Anfitrião foi o CL Jovelino Venturin Filho e sua DM e CaL Sandra (LC Nova Venécia
- LC-11). A Coordenação deste grande evento esteve sob a responsabilidade do excelente PDG Josias
Marques Azevedo (LC-11), que juntamente com sua
equipe, não mediram esforços para que fosse um
grande encontro Leonístico à altura de todos, e realmente foi de grande aproveitamento para todos os
participantes e para o Leonismo do DMLC.
O CLMJ José Mário Bazan, Governador do LC6, juntamente com a CaL Regina Invernizzi Lopes,
estiveram presentes e puderam apresentar todo o

legado que o LC-6 está deixando para o DMLC.

NOTÍCIAS

Santa Casa de Votuporanga recebeu
subsídio de LCIF

No último dia 26/02/2016,
a Santa Casa recebeu uma importante doação da LCIF (Lions Clubs
Internacional Foundation), através de projeto elaborado pelos
Lions Clube Votuporanga e Lions
Clube Brisas Suaves. Trata-se de
dois aparelhos para ultrassom venoso, que projeta uma imagem do
vaso sanguíneo, diretamente na
pele, em tempo real, facilitando
a localização da veia de pacientes com dificuldades acesso venoso. Um dos aparelhos doados,
será utilizado na UTI Neonatal e o
outro, nas alas e Pronto Socorro.
O valor total do projeto foi de R$
153.310,00 - sendo que 75% do
recurso foi custeado pelo Lions
Internacional e 25% pelos Lions e
pelo Hospital.
A cerimonia simbólica de
entrega do cheque deste valor foi
realizada no Auditório do Espaço
UNIFEV, e contou com a presença
do CLMJ RONALD EDUARDO TRISTÃO, Assessor Distrital de Subsídios de LCIF, do LC-6, pertencente ao Lions Clube de Matão, que
falou em nome do Governador
AL 2014/2015, CLMJ SEBASTIÃO
JOSÉ DE OLIVEIRA CARVALHO (associado do LC Taquaritinga), ano
em que o projeto foi aprovado por
Lions Internacional, mostrando a
grande importância desta doação,
e fazendo completo relato inclusive de projetos que estão tramitando e que certamente também irá
contribuir em muitos com outras
instituições de várias cidades do
Distrito LC-6.
Em nome dos LLCC Votuporanga e Votuporanga Brisas
Suaves falou sobre o ato e sobre
o projeto, o CL Luiz Carlos Domin-

gues , Presidente 2014/2015,
do LC Votuporanga, que
emocionado
diante da importância desta
doação, chegou
às lagrimas.
O governador do Distrito LC-6,CLMJ
José Mario Bazan, comenta a
conquista: ”Realizamos doações
para o mundo todo e ajudamos
nas mais diversas necessidades,
como a cegueira na África e a tragédia em Mariana. Colaboramos
também com entidades e hospitais, quando há falta de recursos.

Em Votuporanga, os Lions
se uniram para ajudar a Santa
Casa, fizeram um projeto, correram atrás de levantar recursos,
sortearam uma moto e tudo deu
certo. Sem dúvida, a conquista
desses aparelhos trará melhorias
no atendimento das pessoas. É
isso que nós queremos.”
O provedor da Santa Casa
de Votuporanga Luiz Fernando
Góes Liévana – Torrinha, agradece a doação e ressalta a parceria
com os Lions. “A Santa Casa de
Votuporanga precisa da comunidade. Os Lions Clubes da nossa
cidade são muito atuantes e parceiros. Sempre estão envolvidos
em nossas ações beneficentes,
colaborando com outros projetos
como por exemplo, o Bazar do
Bem e a instalação de ar-condicionado. Assim como nós, os Lions
estão preocupados em melhorar
a saúde da nossa comunidade.
Essa doação trará um diferencial
ainda maior para nossa assistência. Muito obrigado!”
A gerente assistencial

Alessandra Zanovelli Publio e a
Neonatologista Arieli Daiana Fazzio agradeceram sensibilizadas
este importante doação que tanto
irá ajudar no tratamento de bebes
e idosos. Elas também representaram Lara Galvani Greghi, responsável pela UTI Neo Natal da
Santa Casa que por motivos profissionais não pode está presente
nesta cerimonia.
Após a cerimônia, foi apresentado pela equipe da Santa
Casa, um vídeo mostrando a utilização do aparelho, atendendo
a um recém-nascido prematuro
de 1 kg, onde na primeira tentativa, foi atingida a veia, e diante
das imagens, muitos chegaram
às lagrimas, devido à emoção em
ver que este aparelho irá ajudar
em muito no tratamento de quem
precisar. Também foi afixada uma
placa alusiva à esta doação eternizando a doação e participação
de LCIF neste projeto.
Estiveram
prestigiando
esta cerimônia, além dos citados,
o CLJM LUIZ ANTONIO CHIQUETO
/ CaL REGINA MARA, 1º Vice Governador LC-6, do LC Votuporanga
Brisas Suaves; CLMJ Antonio Carlos Giroto/CaL Eleni, Tesoureiro
do LC-6, do LC Sertãozinho; CLMJ
Antonio Domingos Andriani / CaL
Nadir, Coordenador Geral do Distrito LC-6, do LC Ribeirão Preto
Jardim Paulista e CLMJP Antonio
Douglas Zapolla / DM Tarcília,
Assessor Distrital Revistas BIG e
LION SUDESTE, do LC Brodowski,
CL Fábio Okamoto do Carmo, Presidente 15/16, do LC Votuporanga Brisas Suaves, CaL Sandra Baida, esposa do CL Rodrigo Baida
Moreno, Presidente 2014/2015
do LC Brisas Suaves, CLMJ Glauber Gomes da Silva / Alessandra
e o filho Artur, Presidente do LC
Nhandeara, além de vários companheiros e companheiras destes
clubes, e representantes da imprensa local.

VISITE:
www.distritolc6.com.br
www.lionsclubs.org
www.lionsclubedebrodowski.com.br
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DISTRITAL

3ª. REUNIÃO DO COMITÊ DISTRITAL LC-6

Em mais uma bonita página
de sua brilhante trajetória dentro
do leonismo, o Distrito LC-6, dirigido
pelo CLMJ JOSÉ MARIO BAZAN, associado do LC RIBEIRÃO PRETO JARDIM PAULISTA, promoveu nos dias
27 e 28 de fevereiro de 2.016, a 3ª.
REUNIÃO DO COMITÊ DISTRITAL LC6, na hospitaleira FERNANDÓPOLIS,
coordenada pelo LC FERNANDÓPOLIS, tendo como diretor da distrital
o “pequeno grande homem” , CLMJ
ADELSON MARQUES DE OLIVEIRA /
CAL APARECIDA, com o apoio total do
clube, presidido pelo CL MAURO LEANDRO PONTES.
A direção do LC-6, que já na
6ª. feira, dia 26/02, esteve em VOTUPORANGA, participando de solenidade de entrega de subsidio de LCIF
( www.lionsclubedebrodowski.com.
br/votuplcif.pdf), chegou a Fernandópolis no período da tarde desta
mesma 6ª. feira, onde se reuniu com
o diretor da Distrital, CLMJ Adelson
Marques de Oliveira, e sua equipe,
e pode comprovar que tudo estava
devidamente organizado, dando ao
Governador Bazan a tranquilidade
necessária e a certeza de que tudo
correria normalmente, dentro do
maior companheirismo, competência e dedicação.

No sábado pela manhã, no
salão do Hotel Serata, foi realizada a
reunião do Conselho de Ex-Governadores, presidida pelo CLMJ Sebastião
José de Oliveira Carvalho, onde fo-

ram abordados e resolvidos vários
assuntos a
bem do distrito, com a
participação
de
vários
PDGS.
Após
o
almoço,
no mesmo
hotel,
foi
realizada reunião do Gabinete Distrital, dirigido pelo CLMJ José Mário
Bazan, Governador, com a presença
de expressivo número de dirigentes
Leonísticos, ocasião em que o nosso
líder maior pode comprovar que tudo
caminha dentro da maior normalidade, tendo os dirigentes a oportunidade de exporem seus trabalhos e suas
metas, que estão sendo atingidas.
Enquanto esta reunião era realizada, as companheiras e domadoras
presentes puderam fazer um pequeno tour na cidade, estreitando ainda
mais a amizade que reina entre elas.
À noite, na sede social do
LIONS CLUBE DE FERNANDÓPOLIS
foi feita a cerimônia de instalação
deste 3º. Comitê Distrital, com a
importante presença do CLMJP EDGARD ANTONIO PITON / MARGARIDA,
Embaixador da Boa Vontade de LCIF,
da PDG 2008/2009, CaL ANA MARIA
BONONI DE BARROS, do LC MONTE
ALTO, Oradora Oficial do evento, e
vários dirigentes Leonísticos e membros de diversos clubes do distrito.
Após a solenidade, foi servido um
concorrido JANTAR ITALIANO. Mais
uma vez, o LC Fernandópolis, através
do diretor da distrital, de seu presidente, e de todos os CCLL e companheiras/domadoras demonstraram o
alto grau de companheirismo e consideração.

No domingo, os trabalhos
tiveram início com a inscrição, café
da manhã e Plenária, realizadas na
CASA DE PORTUGAL, e mais uma vez,
tudo dentro da mais justa e perfeita
organização, atendimento e cortesia.
Após a cerimônia da homenagem às bandeiras, que foram
escoltadas pelos CCLL Bazan, (Governador), Piton, Bittar, Ana Maria e
Adelson, a plenária teve início, ficando a formação da mesa dirigente a
cargo do CLMJ MANOEL DA ROCHA
FREITAS, Assessor de Protocolo Leonístico LC-6 e a Invocação a Deus
proferida pela CaL APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA.
Dentro da programação,
constou a prestação de contas das
pastas da Governadoria, através do
CL Ângelo Invernizzi Lopes, Secretário; CLMJP Antonio Carlos Giroto,
Tesoureiro, CLMJ Glauber Gomes da
Silva, Assessor da Mutua Distrital
(que prestou também homenagem
aos CCLL falecidos no período), e a
mensagem do 2º Vice Governador CL
LUIZ ANTONIO CHIQUETO. Registre-se
que o 1º. Vice Governador, CL Sérgio
David de Souza não esteve presente
porque encontrava-se em RECIFE-PE
participando de seminário de LI. Outra mensagem que marcou foi a do
CLMJ ADELSON MARQUES DE OLIVEIRA, o pequeno grande leão Diretor da Distrital, que demonstrou toda
a felicidade em estar patrocinando
tão importante evento do LC-6, e
comprovando que todos os seus colaboradores, imbuídos do verdadeiro
espirito de leonismo e de boa acolhida, trabalharam com afinco e demonstrando a felicidade de receber
tantos clubes neste evento.

Outro ponto de grande emoção e merecimento, a governadoria
elegeu o casal SÍMBOLO DA DISTRITAL, CL GILBERTO GARBIN /DOMADORA MARINES, membro atuante,
querido, compromissado com o leonismo, o qual foi saudado pelo CLMJ

DISTRITAL
ANTONIO DOMINGOS ANDRIANI, Coordenador Geral do Distrito, sendo
no final da homenagem, aplaudido
por todo a plenária, de pé, que soube
reconhecer o valor deste companheiro que tanto faz pelo LC FERNANDÓPOLIS, recebendo uma comenda especial do Presidente Internacional CL
JITSUHIRO YAMADA. Foi gratificante
presenciar esta homenagem e ver
nas lágrimas do CL GARBIN, da sua
companheira Marines, de seus filhos
CL Carlos Eduardo e Bruna (CaLEO),
o reconhecimento por um trabalho
feito desinteressadamente, digno
dos verdadeiros LEÕES, como bem
afirmou o CL Andriani. (www.lionsclubedebrodowski.com.br/garbin.pdf)

Em seguida, o PDG 2014/2015, SEBASTIÃO JOSÉ DE OLIVEIRA CARVALHO, apresentou o vasto currículo da
oradora oficial deste Comitê Distrital,
CAL ANA MARIA BONONI DE BARROS, PDG 2008/2009, do LC MONTE ALTO, que demonstrando todo seu
alto conhecimento leonístico, aliado
a uma grande sensibilidade, abordou
não só temas Leonísticos, mas também sobre comportamento humano,
moral, ética, honestidade, princípios
de vida, sendo ao final, aplaudida
calorosamente e recebendo abraço
fraternal de todos, que também se
abraçaram mutuamente.

O PDG Sebastião José de Oliveira Carvalho, TATÃO, aproveitou e
entregou várias homenagens, além
dos pins de Presidente 100% de
Clube Excelência a todos que no AL
2014/2015 fizeram jus. Receberam
também o honroso título de COMPANHEIRO MELVIN JONES: CLMJ ADELSON MARQUES DE OLIVEIRA e CLMJ
MOACYR PONTES.

Também deixaram suas mensagens referente às suas pastas,
o CLMJP EDGAR ANTONIO PITON,
o Embaixador da Boa Vontade de
LCIF, que falou sobre a fundação e
a importância dos prêmios de COMPANHEIROS MELVIN JONES, o CLEO
THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS (de
PASSOS-MG) , Presidente do Distrito
LEO e outros.

Após o encerramento solene,
onde o Governador BAZAN demonstrou todo seu agradecimento ao LC
FERNANDÓPOLIS, que liderados pelo
Diretor da Distrital, CLMJ ADELSON
MARQUES
DE
FREITAS e CL
MAURO LEANDRO
PONTES,
Presidente, juntamente
com
todo
quadro
associativo demonstraram
grande competência, responsabilidade
e
companheirismo, e a todos do seu Gabinete, além
de destacar a presença de tantos
companheiros e clubes, e que foi realmente mais uma grande VITORIA
DO LEONISMO e do SERVIÇO DESINTERESSADO alicerçado no COMPANHEIRISMO.
Logo depois, todos foram recepcionados com um gostoso almoço no PLAZA EVENTOS, em uma grande confraternização inclusive com
sorteio de brindes. O casal ADELSON
/ APARECIDA fizeram questão de entregar a cada companheira/domadora uma linda flor como agradecimento pela presença e pela amizade
reforçada.

Agradecimento ao CLMJ Carlos Rogerio Guerra / Ivana, do LC
Taquaritinga pela demonstração de
companheirismo e solidariedade e
em especial a Deus, nosso Grande
Arquiteto do Universo, pela proteção
que deu a todos que estiveram e
viajaram, em especial ao CLMJP EDGAR ANTONIO PITON / MARGARIDA e
CLMJ MANOEL DA ROCHA FREITAS,
companheiros iluminados.

Tudo foi devidamente registrado pelos CL RENATO CHAVES INFANTE, (Doutor da Alegria, de
Nhandeara) e CLMJP Antonio Douglas Zapolla

Obs: A participação neste 3º Comitê
Distrital foi a seguinte:
Região A : 191
Região B : 42
Região C: 47
Região D : 16
Região E : 34
Ex governador 8
TOTAL:
339
Clubes presentes: 36 (58,06%)
Clubes ausentes: 26 (41,09%)
Talvez em função da distância territorial de FERNANDÓPOLIS e os clubes,
principalmente das Regiões D e E
(até 450 km), a participação não tenha sido maior.
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QUAL FOI O CAMINHO PERCORRIDO PARA O INGRESSO
DA MULHER NO LIONS COMO ASSOCIADA?
Desde os primeiros passos
de Melvin Jones, em 1913, para a
fundação do Lions, ele foi auxiliado por sua esposa Rose Amanda
Freeman, que assim marcava a
presença da mulher no Lions.
Em outubro de 1917, durante a
1ª Convenção de Lions realizada
em Dallas no Texas, EUA foi aprovado o ingresso da mulher como
associada. Compareceram 36 Delegados e era Presidente William
P. Woods.

Na 2ª Convenção, realizada em agosto de 1918, em Saint
Louis, Missouri - EUA a resolução
da Convenção anterior foi revogada, suspendendo o ingresso da
mulher como associada. Compareceram 66 delegados e era
Presidente L.H.Lewis. Não se tem
noticia do ingresso de alguma mulher no período 1917/1919.
Em 1920, foi fundado o 1º
Clube das esposas dos associados do LC de Quincy, denominado
Lioness Club of Quincy (Illinois)
com o objetivo de ajudar e colaborar com aquele Lions Clube.
Foi eleita Presidente Lois Dudley.
Esse Lioness Clube não tinha
qualquer relacionamento administrativo com o Lions Clube.
Em junho de 1925, durante a 9ª Convenção, realizada,em
Cedar Point, Ohio- EUA sob a presidência do canadense Harry A.
Newmann foi outorgado a Helen
Keller ,o titulo de Sócia - Honorária de Lions Internacional, tornando-a assim a 1ª Mulher a ser
associada. Na mesma ocasião.a

distinção foi estendida para Ann
Sullivan Macy, preceptora de Helen Keller, que se tornou a 2ª mulher a ser associada(Honorária)
de Lions.
Em 05 de dezembro
de1957 foi fundado o Leo Club
de Abington High School, aberto
a moças e rapazes, era o 1º Leo
Clube fundado.
Em 15 de outubro de 1963
foi fundado em São Paulo, o Clube de Castores - Ginásio Stanford,
clube aberto a jovens de ambos
os sexos.
Em26 de agosto de 1969
foi fundado o Leo Clube de Maceió - Lagoa, o 1º Leo Clube brasileiro, também aberto para jovens
de ambos os sexos.
Em 24 de dezembro de
1975 foi fundado o Lioness Club
de Mount Pleasant no estado de
Carolina do Norte - EUA, constituído unicamente por mulheres,
Em 1976, Betty Schweiss
do Lioness Club de Fox-Lake (Illinois) torna-se a 1ª Lioness reconhecida pela Fundação de Lions
Internacional, "Amiga de Melvin
Jones".
Em 26 de setembro de
1977, apadrinhado pelo Lions
Clube do Rio de Janeiro - Mater
Clube, foi fundado o Lioness Clube do Rio de Janeiro, o 1º Clube,
presidido por Dolores Matheus.
No AL 1976/1977 o CL João Fernando Sobral, Presidente Internacional apresentou à Diretoria
Internacional, proposta para o
ingresso da mulher como associada. A proposta foi rejeitada no
Comitê.
No AL 1985/1986, durante a 69ª Convenção Internacional,
realizada em New Orleans Louisiana - EUA, sendo Presidente
Joseph L.Wroblewsky foi apresentada proposta para o ingresso de
mulheres, não sendo aprovada

por não atingir o "quorum" necessário.
No AL 1986/1987, durante a 70º Convenção Internacional,
realizada em Taipei, Taiwan, sendo Presidente Stan A. Akestann,
com o quorum de 77% dos votos
dos Delegados, foi aprovado o ingresso da mulher no Lions, em 4
de julho,quando ocorreu o ingresso da 1ª mulher na Associação
Internacional de Lions, MARIA NYDIA MANZANO DE FREITAS, apadrinhada pelo CL Salvador Sindona Filho , como associada do
Lions Clube de Assis - São Paulo
(DLB-1).
Notas Soltas: A primeira
Governadora do mundo foi LOUISE COLOMBANI (06.05.1922) do
LC Bastia Kalliste, da cidade de
Bastia, França, Distrito 103-CC,
Governadora no AL1991/1992.
No Brasil não houve a primeira
governadora, mas sim as quatro
primeiras Governadoras no, no AL
1995/1996:
CaL Maria Seleneh S. Moreira Pires Distrito L-2 (atual LA-2) Salvador/BA
CaL Tereza Costa E Silva Distrito
L-3 (atual LC-1) Rio de Janeiro/RJ
CaL Maria Letícia Barros Gonçalves Distrito L-5 (atual LC-3) Campinas/SP
CaL Wilma Barros Barreto Distrito
L-14 (atual LA-3) Aracaju/SE
A primeira Governadora na América do Sul foi MIREYA M. DE NOGUERA - Lions Clube Lambare,
Distrito M, Paraguai, Governadora
no AL 1993 /1994.
No período de 1995/1996 2005/2006 37 Companheiras Leão foram Governadoras de Distrito no Brasil.
No distrito LC-6, a primeira
e única mulher a exercer o cargo
de Governadora foi a CaL ANA MARIA BONONI DE BARROS, no AL
2008-2009.

COMPANHEIRA DOMADORA
A primeira Diretora Internacional foi NILOFER BAKHTIAR,
de Rawalpindi, Paquistão, no AL
1999/2000.
A primeira Presidente do
Conselho de Governadores no
Mundo foi JUDY GRANT, do Canadá, Distrito A-5, no AL 1993/1994.
A primeira Presidente do Conselho de Governadores no Brasil foi
MARIA ROSILENE MESTRE MEDEIROS , do Distrito LB-2, AL 2003 /
2004
A designação " Companheira - Leão " foi aprovada durante a
36ª Convenção Nacional realizada em 1989, em Belo Horizonte,
quando houve um plebiscito para
a escolha do nome da associada
do Lions, ganhando a designação
"Companheira- Leão".
Na 38ª Convenção, em
Porto Alegre, foi ratificada a escolha que passou a vigorar desde
então. O mês da Domadora é celebrado em Setembro. Aprovado na
8ª Convenção Nacional realizada
em Porto Alegre, moção proposta
pelo Lions Clube São Paulo - In-

dianópolis com emenda do Lions
Clube de Campos - RJ.
Posteriormente, por decisão do Conselho Nacional de
Governadores do Distrito Múltiplo
L 1997/1998 passou a ser denominado " Mês da Domadora e da
Mulher no Leonismo ".
A designação "Domadora"
foi a expressão criada por Armando Fajardo em maio de 1952, logo
após a fundação do Leonismo,
para substituir a expressão Leona
,em uso nos Clubes de idioma espanhol.
Sobre esta expressão são
transcritas as palavras de Branca Fajardo, Domadora de Armando Fajardo, publicadas no livro
Uma História do Leonismo no
Brasil :"Uma noite aqui em casa,
em uma das muitas e habituais
reuniões de Armando e Nivaldo,
discutia-se a tradução para o
português de inúmeras palavras
e interpretações usadas no Leonismo, e que traduzidas do inglês
para o espanhol não tinham o
mesmo significado e representa-

vam fatos ou coisas que não correspondiam aos usos e costumes
brasileiros. Assim foi como a palavra LEONA, de uso nos países de
língua espanhola para significar a
esposa do leão, que não foi aceita por não ser uma expressão que
caracterizasse o seu papel. Surgiu então, dada por Armando, a
expressão DOMADORA, não como
aquela que doma, mas, sim aquela que junto com o Leão realiza
e participa de uma atividade. Tal
expressão traduzia melhor a participação permanente do casal em
qualquer atividade, costume consagrado no Brasil ."
O primeiro Lions Clube
constituído apenas por mulheres
foi fundado em 25 de setembro
de 1989, Lions Clube de Juiz de
Fora - Novo Horizonte - MG.
* CL Alexandre Campos da Costa
e Silva
Ex-Governador do Distrito L-3 AL
197l/72 - Atual LC-1
E-mail: atcslions@yahoo.com.br

A HOMENAGEM DO DISTRITO LC-6 e do
BIG a todas as COMPANHEIRAS e DOMADORAS.
Neste AL 2015/2016, 22 clubes (34,3%) são presididos por uma COMPANHEIRA LEÃO, o que comprova a grande força e amor ao leonismo de todas.
LC ALTINÓPOLIS, LC BARRETOS, LC CAJURU, LC DUMONT, LC FRANCA CENTRO, LC FRANCA INOVAÇÃO, LC FRANCA SOBRAL, LC GUARÁ, LC ICEM, LC
INDIAPORÃ, LC IPUÃ, LC MONTE AZUL PAULISTA, LC NEVES PAULISTA, LC
OLÍMPIA, LC PALMEIRA D´OESTE, LC PEDREGULHO USINA DE ESTREITO, LC
POLONI, LC RIB. PRETO CAMPOS ELÍSEOS, LC SANTA FÉ DO SUL ESTANCIA
TURÍSTICA, LC SERTÃOZINHO CENTENÁRIO, LC TANABI e LC TAQUARITINGA.

A grandiosidade da mulher, de cada uma, está em entender que o sucesso está em
revermos nossas atitudes. Se ajudarmos uma companheira a fazer sucesso em nosso clube, nós também fizemos sucesso, independente do sexo ou do cargo. O que eu
faço contribui para o sucesso do clube e a felicidade dos menos favorecidos.
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VISITAS DO GOVERNADOR

Visitas Oficiais do

Governador
CLMJ José Mário Bazan

Aniversário Palmeira D'Oeste - 17/03/16

Comitê D3 - 16/02/16

Fórum Leonístico A - 17/03/16

Fórum Leonístico D - Brodowski - 10/04/16

Cravinhos - 52 Anos - 01/04/16

Guaira - 19/03/16

Fórum Leonístico E - 06/03/16

Sertãozinho - 49 Anos - 14/02/16

Votuporanga - 26/02/16

Votuporanga - 26/02/16

Ribeirão Preto (Centro) - 57 Anos - 18/03/16

Orlândia - 46 Anos - 16/04/616

ATIVIDADES DE CLUBES
LC DE CRAVINHOS

e Cadastro de Medula Óssea. Em
média são mais de 200 participantes e 150 bolsas arrecadadas.

LC DE BRODOWSKI

Campanha Compartilhando a Dádiva da Visão
Campanha contínua no Clube que
tem como finalidade conscientizar
a população da doação de óculos novos ou usados (armações)
para o LC, com intuito de beneficiar quem precisa. O LC Cravinhos
juntamente com profissionais da
área de oftalmologia, (Ótica Sanrê), recuperam os mesmos e depois os encaminham a quem necessita.

Realizou o mutirão da saúde, em parceria com o Rotary Clube Oeste, de Rib. Preto, com mais
de 1.000 exames: oftalmológico,
sangue (4 tipos), pressão.
Mantem do CLUBE DO LIVRO
LIONS, todos os domingos, em

Centro em
parceria com a Prefeitura local.
Assim está a entidade, após, reforma geral.

Conta com as colaborações da Secretaria de Saúde do
município; Lions Clube de Franca
Imperador; Empresas da cidade;
e colaboradores em geral.
Realizaram várias atividades para arrecadação de fundos
para conclusão
da reforma.

LC DE SÃO JOAQUIM DA
BARRA

Promoção mensal - Todo
mês o Lions Clube de Cravinhos
promove o tradicional Bingo que
arrecada em média R$ 1.500,00.
Renda essa usada em várias campanhas em prol das entidades assistenciais da cidade.

praças públicas.
Doação de gêneros alimentícios e
outros para o ASILO LAR DA FRATERNIDADE, arrecadados na palestra sobre futebol americano.
Também doou litros de óleo usado
que serão trocados por óleo novo.

LC DE FRANCA CENTRO

Campanha de Doação de
Sangue - Duas vezes ao ano o LC
de Cravinhos juntamente com o
Hemocentro HC-RP, promovem a
campanha de Doação de Sangue

Casa do Diabético e Centro
Oftalmológico de Franca, mantidos pelo Lions clube de Franca

Com o objetivo de angariar
fundos para manutenção do lar e
escola José Olinto Fortes Junqueira, o Lions Clube São Joaquim da
Barra realizou o evento comida de
buteco que contou com a participação de mais de 400 pessoas
da comunidade que sempre colabora com a causa nobre de ajuda
humanitária.
Faz doação de vasos de
plantas, tolhas de mesas, pratos,
talheres e canecas ao Lar e Escola José Olintho Fortes Junqueira,
mantido pelo clube. Os idosos
ajudam na digitação dos cupons
da Nota Fiscal Paulista, orientado
pelos CCLL e promovem também
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ATIVIDADES DE CLUBES

LC DE MIRASSOL
momentos de descontração e
amizade, jogando dominó com os
internos.
No dia 09/04/2016 um
Chá Beneficente em prol do Lar
e Escola José Olintho Fortes Junqueira. O evento recebeu cerca de
400 convidados que partilharam
a distribuição de vários brindes.
Contou ainda com um maravilhoso desfile de moda infantil e
o apoio de vários colaboradores
que compraram o convite do chá
e ainda fizeram doações.

LC DE MONTE ALTO

Doou centenas de garrafas com lacres de alumínio para o
Hospital do Cancer de Barretos,
Mantem também a CASA DE
APOIO LIONS CLUBE para os pacientes que passam por tratamento em Barretos.

Participou ativamente na
barraca do Buteco durante LEILÃO MUNICIPAL, cuja renda foi
destinada para o HOSPITAL DO
CÂNCER, de BARRETOS.

LC DE ORLÂNDIA

No mês de março, fez a
doação de diversas enciclopédias
para a Faculdade de Orlândia, dezenas de caixas de leite para o
Fundo Social de Solidariedade; e
faz a visita mensal ao lar Frederico Ozanan, levando café da tarde
para os idosos que ali moram.

LC DE NHANDEARA

LC DE VOTUPORANGA - BRISAS SUAVES

Fez a doação de dezenas
de litros de leite para entidades
assistenciais e para a Santa Casa.

Campanha da gelatina
para hospital Câncer de Barretos

,organizado pelas domadoras do
Lions Clube de Nhandeara com
ajuda das crianças Colégio Objetivo. Os pequeninos arrasaram. Ficamos honradas com o empenho
deles.

LC JABOTICABAL

O LC Jaboticabal, fundado em 29 de setembro de 1.962,
um dos clubes mais tradicionais
do LC 6, com 54 anos, atualmente presidido pelo CL FABIO
SPECHOTO/DM FLAVIA, fez uma
campanha nos supermercados
da cidade, tendo arrecadado generos alimenticios e mais, que
foram doados para 6 entidades
assistenciais da cidade.

Veja o total arrecadado:
Leite 1464 litros
Detergentes 336 unidades
Desinfetantes 151 unidades
Agua sanitária 78 litros
Sabão em pó 29 kg
Total aproximado em R$ 5.500,00

FÓRUNS LEONÍSTICOS

DISTRITO LC-6 REALIZOU FÓRUNS LEONÍSTICOS
AL 2015/2016
Cumprindo as suas obrigações
leonísticas, os Coordenadores
de Região realizaram, todos com
grande sucesso e aproveitamento
Leonísticos, os FÓRUNS LEONÍSTICOS em suas respectivas regiões:

REGIÃO A

Dia 17 de março de 2.015

LHO DE BRITO
Patrocinado pelo LC MIRASSOL
Orador Oficial: CLMJ PCC ANTONIO CARLOS BITTAR
Clubes Presentes: (não foi comunicado)

REGIÃO C

Dia 10 de abril de 2.015

Assessor Distrital BIG e Revista
Lion Sudeste
Clubes Presentes: Altinópolis, Batatais, Brodowski, Ribeirão Preto/
Jardim Paulista, LC Ribeirão Preto/Ipiranga, LC Ribeirão Preto/
Centro, Cravinhos, Sertãozinho,
Sertãozinho/Centenário, Neves
Paulista, Nhandeara, Jaboticabal,
Orlândia, Franca Centro (convidado de Jardinópolis e irmãos do CL
Joacyr Borges de Oliveira.

REGIÃO E

Dia 06 de março de 2.015

http://www.lionsclubedebrodowski.com.
br/foruma.pdf
https://mega.nz/#!mlRXCarJ!QtB_JKqV-oxeHcNJtVnInP49jrDLWRLlOUi1EGqnQc8
http://www.distritolc6.com.br/index.
php/plantao/555-cartaa.html

Coordenador: CMJ ADELSON MARQUES DE OLIVEIRA
Patrocinado pelo LC PALMEIRA
D´OESTE
Orador Oficial: PCC CMJ
ANTONIO CARLOS BITTAR
Clubes Presentes: Palmeira D´Oeste, Auriflama, Nhandeara, Indiaporã, José Bonifácio, Fernandópolis, Fernandópolis Cidade
Progresso, Jales, Santa Fé do Sul
Estancia Turística, Votuporanga,
Votuporanga Brisas Suaves
Neves Paulista (B-1) Mirassol (B1), Sertãozinho (D-2) e o Governador LC-6

REGIÃO B

Dia 07 de abril de 2.015

Coordenador: CL INALDO CARVA-

Coordenador: CL LUCIANO MARCOS DE OLIVEIRA
Patrocinado pelo LC MONTE AZUL
PAULISTA
Orador Oficial: CL JOSÉ PAULO DE
ALMEIDA E EDGAR A. PITON
Clubes Presentes: Monte Azul
Paulista, Olímpia, Icem, Barretos,
Taquaritinga, e Jaboticabal.

REGIÃO D

Dia 10 de abril de 2.015

http://www.lionsclubedebrodowski.com.
br/forumd.pdf
http://www.lionsclubedebrodowski.com.
br/cartabrodo.pdf
https://picasaweb.google.
om/103891992737100827195/12DeAbrilDe2016
http://www.lionsclubedebrodowski.com.
br/atad.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VAO95HVZBmk

Coordenador: CLMJ JOSÉ LUÍS SUAREZ PUGNOLI
Patrocinado pelo LC BRODOWSKI
Orador Oficial : CLMJP ANTONIO
DOUGLAS ZAPOLLA

http://www.lionsclubedebrodowski.com.
br/forumsjb.pdf

Coordenador: CLMJ Washyngton
Augusto Fernandes
Patrocinado pelo LC SÃO JOAQUIM
DA BARRA
Orador Oficial: CLMJP ANTONIO
DOUGLAS ZAPOLLA
Assessor Distrital BIG e Revista
Lion Sudeste.
Clubes Presentes: São Joaquim
da Barra, Orlândia, Miguelópolis,
Guairá, Guaíra Aguas Correntes,
Franca Centro, Brodowski (D-3) e
o CL Governador LC-6 CMJ José
Mário Bazan.
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GERAIS

CLUBES ANIVERSARIANTES DO LC-6
MAIO
01 de maio de 1.970 – LC ALTINÓPOLIS – 46 anos
23 de maio de 1.965 – LC GUARIBA – 51 anos
26 de maio de 1.977 – LC FRANCA SOBRAL – 39 anos
27 de maio de 1.977 - LC DUMONT – 39 anos
29 de maio de 1.995 – LC SERTÃOZINHO CENTENÁRIO – 21 anos
JUNHO
01 de junho de 1.969 – LC PASSOS – 47 anos
01 de junho de 2.010 – LC VOTUPORANGA GRANDES LAGOS – 6 anos
13 de Junho de 1.973 – LC GUAÍRA – 43 anos
15 de junho de 1.964 – LC TANABI – 52 anos
18 de junho de 1.964 – LC FERNANDÓPOLIS CENTRO – 52 anos
19 de junho de 1.969 – LC JALES – 47 anos
21 de junho de 2.013 – LC SANTA FE DO SUL ESTANCIA TURÍSTICA – 3
anos
22 de junho de 1.965 – LC VOTUPORANGA CENTRO – 51 anos
23 de junho de 1.964 – LC MONTE AZUL PAULISTA – 52 anos
23 de junho de 1.990 – LC FERNANDÓPOLIS CIDADE PROGRESSO – 26
anos
25 de junho de 1.969 – LC ICEM – 47 anos
30 de junho de 2.003 – LC OUROESTE – 13 anos

PU-101 – DIRETORIA AL 2016/2017
Graças ao trabalho incansável e competente do CLMJ Glauber Gomes da Silva, Assessor de Informática do LC-6, já está disponível
no site do Distrito LC-6 ( www.distritolc6.com.br)
, o acesso para informar as novAas diretorias
do AL 2016/2017, que terá como governador
o CL SERGIO DAVID DE SOUZA – CaL NILZA , de
NEVES PAULISTA.
http://www.distritolc6.com.br/index.php/pu101-al16-17.html?view=form
A governadoria espera o empenho, a colaboração e o comprometimento de todos os
clubes para o correto preenchimento deste formulário, o que irá possibilitar que a Agenda do
LC-6 possa ser confeccionada e impressa com
todos os dados corretos das diretorias, o que é
de suma importância tanto para a governadoria
como para todos os clubes.

COLABOREM !!!
A Governadoria está fazendo sua parte !
Faça agora a sua !!!

GUAÍRA

Guaíra

dade conta também com uma biblioteca
pública municipal, um museu e um bosque, com animais da fauna do cerrado
e expressivo número de espécimes vegetais. A cidade dispõe de 3 jornais, 2 revistas e 3 emissoras de rádio.
•Segurança
A segurança da cidade é feita pelas Polícias Civil, Militar e Guarda Civil Municipal. As questões Judiciais são decididas
pelo Fórum da Comarca de Guaíra.

Geografia

Topografia: plana
Precipitação pluviométrica: média anual
de 1.550 mm
Os ventos dominantes são os de noroeste
Temperatura:
máxima: 40 graus
mínima: 6 graus
media: 25 graus.
Guaíra é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se ao nordeste do estado a uma latitude 20º19’06” sul e a uma longitude
48º18’38” oeste, estando a uma altitude de 517 metros. Limita-se com o Estado de Minas Gerais e com os municípios
de Barretos, Ipuã, Miguelópolis e Morro
Agudo. O município é servido pelas Rodovias SP- 425 e SP- 325, havendo disponibilidade de ônibus para a realização
de viagens aos municípios vizinhos e
para a capital, diariamente. Sua população estimada pelo IBGE em 2012 é de
37.826[6] .

História

Na região Nordeste de São Paulo, entre os rios Grande, Pardo e Sapucaí, no que era chamado de Nuporanga,
Antônio Marques Garcia fundou uma cidade na “Corredeira,” pelo caminho que
vai até Santa dos Olhos D’Água (conhecida hoje como Ipuã). Um pedaço de terra
que foi adquirido em 12 de Novembro
de 1901 por “Seiscentos Mil réis” foi expandido com terras doadas por Joaquim
Garcia Franco e Maria Sabino Alves Franco, resultando em uma área de tamanho significante focada em torno de um
pequeno povoado chamado “Corredeira
of São Sebastião” em homenagem ao
Santo padroeiro, que foi então renomeada para “Corredeira do Bom Jardim” ou
simplesmente “Corredeira.”
Foi nomeada “Distrito de Paz,”
com o nome de Guaíra, pela Lei Estadual nº 1144 no dia 16 de Novembro de
1908, e município pela Lei Estadual nº

2328 no dia 27 de Dezembro de 1928.
A instalação como município ocorreu no
dia 18 de Maio de 1929, e a instalação
como comarca no dia 18 de Maio de
1955. “Guaíra” é um topônimo que pode
ser traduzido como “Águas correntes”.

Estrutura Urbana

•Economia
As fontes de emprego e renda são provenientes da agricultura, pecuária, comércio, prestação de serviços e indústria,
com destaque principalmente para as
três usinas sucroalcooleiras estabelecidas no município.
•Educação
A demanda escolar de Educação Básica é atendida por 3 Escolas Estaduais,
5 Escolas Públicas Municipais e 3 Escolas Particulares. A demanda do ensino
profissional é atendida apenas por uma
escola. Há ainda um Polo da Faculdade
Uniderp/Anhanguera, mas a maior parte
das pessoas que cursam o ensino superior, o fazem em outras cidades do País.
•Saúde
Os atendimentos médico-hospitalar,
em Guaíra, são realizados no hospital
da Santa Casa e os atendimentos mais
emergenciais pelo Pronto Socorro Público Municipal ou Pronto Socorro da
UNIMED. Em todas as regiões da cidade
existem Postos de Saúde.
•Serviços e comunicação
Há na cidade 8 clubes recreativos, além
do Centro Social Urbano e o Centro de
Lazer, esses dois últimos, públicos. A ci-

Outros dados

- O número de eleitores apurado em
2006 foi de 27.407.
- Data de Emancipação Política: 27 de
dezembro de 1928.
- Economia básica do município: agricultura, pecuária e agroindústria.
- Extensão malha viária – 740 km
- Extensão malha viária – vicinais pavimentadas – 44 km
- Principais pontos turísticos: Parque
Ecológico Maracá (projetado pelo paisagista Roberto Burle Marx), Praça São Sebastião(Jardim Japonês), Casa de Cultura, Museu Municipal, Capela do escravo
Pindoba, Balneário Municipal.
•Hidrografia
- Rio Grande
- Rio Sapucaí
- Rio Pardo
- Ribeirão do Jardim
•Rodovias
- SP-345
- SP-425
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