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Editorial
Como um soldado que cumpre o
seu dever, o CLMJ Bazan, Governador AL
2015/2016, cumpriu o seu dever de levar o
leonismo na trilha do serviço desinteressado. E o fez sem jamais ser levado pela
ostentação ou sequer animado com
qualquer vaidade pelo poder. Ao chegarmos
ao ﬁnal deste AL, que passou rápido como
passa o tempo e a nossa vida, o CLMJ Bazan
pode ter a certeza de que todos os seus
soldados que estiveram ao seu lado,
comprovaram a sua luta, totalmente
engajado de corpo e alma no movimento
leonístico e no companheirismo.
Tivemos a grande alegria de poder
servir à esta governadoria, e acompanhar
este projeto leonístico de um ano, onde
comprovamos que o nosso governador foi
realmente um leão, e nos incentivou a
sermos verdadeiros VOLUNTÁRIOS DO
SERVIR.
Não posso deixar de registrar neste
encerramento desta etapa, e também o
início de outra que exigirá do agora IPDG
Bazan, uma outra luta, como Presidente do
Conselho de Ex-Governadores, o meu
testemunho do que representou este AL
2015/2016.
Sentimos a humildade, a transparência, o comprometimento e a entrega de
um companheiro que transmitiu esta força a
todos, não só a mim, mas a todo o Distrito, e
acompanhamos também neste ﬁnal, o
reconhecimento que os clubes e assessores
lhe dedicaram, e a cada mensagem, uma
nova lágrima brotava em seus olhos, dandolhe a certeza de que cumpriu a missão que
lhe conﬁaram, e mostrando para os CCLL
toda sua sensibilidade. Não foram poucas às
vezes que presenciamos a emoção e as
lágrimas do Governador Bazan ao comprovar
que metas estavam sendo atingidas, que
trabalhos estavam sendo realizados, que o
LEONISMO estava caminhando forte e ﬁrme
sob sua liderança.
Deixamos aqui, com a permissão de todos os
clubes, um reconhecimento abraço de
MUITO OBRIGADO por tudo que foi realizado.
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Deixamos também este reconhecimento à
equipe que esteve ao lado do governador
durante todo o ano, sem demonstrar
cansaço, desanimo e sempre prontos a
lutarem juntos nesta trincheira do bem.
O que dizer do trabalho do CMJ
ANTONIO CARLOS GIROTTO, tesoureiro da
Governadoria, que com enorme competência e zelo, soube tão bem administrar as
ﬁnanças do distrito, sendo uma peça
importante na engrenagem que movimentou
o leonismo. E sempre acompanhado de sua
ﬁel escudeira, CaLMJ Eleni Segato Girotto,
incansável em sua dedicação ao LIONS.
Falar o que também do CLMJ
Glauber Gomes da Silva/Alessandra, que
com grande experiência e dedicação, tanto
na Assessoria da Mutua Distrital, como na
Assessoria de Logística, Estatística e Banco
de Dados, orientou a todos com relação ao
site de Lions Internacional, com suas aulas
sobre secretaria, não medindo esforços para
estar em todas as regiões do Distrito levando
conhecimento. E como todos reconhecem,
deu uma nova dinâmica e uma nova
organização administrativa.
E a equipe foi completada por todos
as outras assessorias, onde podemos, sem
menosprezar os demais, destacar o trabalho
da Secretaria (CCLL Ângelo Invernizzi e Hélio
Yoshidome), da assessoria do Concurso de
Eﬁciência (CL Rossato) que extrapolou suas
funções na intenção de sempre orientar os
clubes quanto ao regulamento, mesmo após
o encerramento do prazo, a ﬁm de que
nenhum clube fosse prejudicado, da
Coordenaria Geral (CLMJ Andriani), dos
Coordenadores de Região e Divisão, das
assessorias, que formaram um “time” que
primeira linha.
Vimos também a valorização dos
LEOS CLUBES, que mesmo sendo poucos no
LC-6, mostram como os nossos jovens são
compromissados com o LEOISMO.
Todos foram SOLDADOS que
cumpriram seu dever. Fica aqui o meu MUITO
OBRIGADO por terem permitido que eu e a
minha Domadora Tarcília, ﬁzéssemos parte
desta seleção. Espero que tenham compreendido nossas falhas e limitações, e jamais
em todas as edições do BIG, da Revista LION

SUDESTE ou do site do LC-6, privilegiamos
algum clube ou companheiro.
Tentamos fazer o melhor nesta
divulgação, cuja intenção maior sempre foi
mostrar a força do nosso Distrito e o
trabalho, tanto do Governador como de
todos os assessores.
Ao casal CLMJ SERGIO DAVID DE
SOUZA / CaLMJ NILZA que acabaram de
renovar a grande motivação que já tinham,
participando ativamente em FUJIOKA no
Japão, da 99ª. Convenção Internacional, irá
continuar, com ENVOLVIMENTO E AÇÃO, irão
lutar sempre por um leonismo sério,
comprometido, honesto, alicerçado no
companheirismo, e fará o DISTRITO LC-6 ser
reconhecido, como sempre foi, um dos
melhores distritos do MÚLTIPLO LC.
E ﬁnalmente, renovo com tudo isto,
a nossa motivação para continuar fazendo
parte desta verdadeira seleção de homens
comprometidos com uma causa tão nobre, e
só posso dizer que faremos tudo que for
possível, para corresponder à expectativa da
equipe distrital, dos clubes, dos meus
companheiros e companheiras, que são a
minha FAMÍLIA, uma das minhas razões de
viver!
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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, aceitam
cargos apenas para se manter em evidência na lista dos
dirigentes leonísticos.
Acentuamos por ocasião dos convites, enfaticamente, que a Governadoria iria 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 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.
Que Jesus os ilumine na caminhada do nosso serviço desinteressado, como 'VOLUNTÁRIOS DO SERVIR’.

CLMJ JOSÉ MÁRIO BAZAN,
Governador - AL 2015/2016

Mensagem do Governador AL - 2016/2017

DG – CLMJ SERGIO DAVID
CaLMJ NILZA
AL 2016/2017
Como Governador eleito do Distrito
LC6, AL 2016/2017- Ano do Centenário de
LCI- Nilza e eu saímos de Guaíra satisfeitos,
realizados e agradecidos pela conﬁança,
apoio e carinho recebido. Voltando de
Fukuoka – Japão- como Governador
empossado, viemos com a cabeça cheia de
novas ideias e a alma transbordando de
motivação com tudo que vimos e ouvimos
por lá. Sentimos de perto a grandeza,
seriedade e organização de nossa
Associação de Lions Clubes. Milhares de
pessoas, centenas de Nacionalidades,
incontáveis idiomas convivendo em um
espaço de harmonia onde todos tinham os
mesmos ideais: servir desinteressadamente
e tornar o mundo melhor. Uma experiência
incrível!

O mundo muda todos os dias,
surgem novas necessidades a cada
mudança. Para os Leões, essas necessidades devem signiﬁcar novas oportunidades
de servir. Sabemos que não vamos resolver
todos os problemas, mas devemos ter a
consciência de que se dermos o melhor de
nós, teremos a certeza de que estamos
doando amor que pode promover a paz, a
solidariedade e outros sentimentos que
desencadeiem um passo para um mundo
melhor.
Às vezes procuramos o prazer, o
sucesso e a felicidade onde diﬁcilmente
serão encontrados. Na ânsia da plenitude
não valorizamos pequenos gestos, ações
singelas e coisas tão simples que estão ao
nosso alcance sem muitas diﬁculdades. Um
sorriso, um aperto de mão, um abraço, são
gestos que podem fazer muita diferença e
são atitudes que independem de crise
ﬁnanceira e/ou política. Dependem apenas
de boa vontade e sensibilidade – dependem
de amor ao próximo.
Nosso lema para o Ano Leonístico
2016/2017 será “SOLIDARIEDADE E AÇÃO”,
com intuito de fazer um contraponto com o
egoísmo e a indiferença que encontramos
facilmente no mundo que vivemos.
Escolhemos este lema porque acreditamos
na MAGIA da solidariedade que transforma o
pensar e o querer em atitudes e gestos que
podem mudar vidas e transformar pessoas.
Isso é Leonismo.
Nosso Presidente Internacional, CL
Bob Corlew, nos incita a “ESCALAR NOVAS
MONTANHAS”, e, nos lembra que isso não

signiﬁca que vamos todos escalar a mesma
montanha. Ele coloca as montanhas como
os desaﬁos que os Leões precisam
identiﬁcar e enfrentar. Cada Clube é
diferente dos demais, assim como está
inserido em uma comunidade especíﬁca,
que por sua vez apresenta problemas
próprios. Isso nos faz pensar que as
montanhas são diferentes em cada espaço
ocupado pelas comunidades. Cada Leão,
cada clube precisa olhar a sua volta- analisar
sua comunidade- e identiﬁcar quais as
montanhas existentes (fome, necessidades
dos jovens/crianças, visão, meio ambiente e
outras). Decidir as que devem ser escaladas
com prioridade e as que são possíveis de
serem escaladas.
Alguém já disse que “o caminho
não existe, pois é caminhando que se faz o
caminho”. Convocamos nossos companheiros de todos os Clubes do Distrito LC6 para
traçar novos caminhos para o Leonismo,
identiﬁcar suas “MONTANHAS”, e, passo a
passo iniciar a escalada com
SOLIDARIEDADE E AÇÃO, pois mesmo não
conseguindo chegar ao topo, poderemos
deixar uma trilha que sucessores possam
avançar, assim como faremos com os que
nos antecederam. Aliás, é dessa maneira
que Lions completa seu primeiro Centenário.
É uma honra atuar como Governador do
Centenário.
Que Deus nos ilumine e nos guie
sempre por todos os caminhos. Grande
Abraço fraternal e leonístico a todos!
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Mensagem do
1° Vice Governador

CLMJ Luiz Antonio Chiquetto/CaL. Regina Mara
1º Vice-Governador AL-2016-2017
Lions Clube de Votuporanga “Brisas Suaves”

Estimados companheiros, companheiras, domadoras e companheiros Leos deste
valoroso Distrito LC-6, estamos iniciando o AL
2016/2017, é tempo de recomeço, nasce
um novo ciclo, renascem os sonhos, renovam-se os entusiasmos, surgem novas idéias. O mundo muda rapidamente, podemos e
devemos mudar, nos adaptando a novas
situações, aos novos cenários que surgem de
maneira diferente a cada dia; mudança é
sinal de crescimento.
Estamos envaidecidos e felizes por
obtermos o voto de conﬁança dos companheiros para ocupar o importante cargo de 1º
vice-governador do Distrito LC-6, e com o
propósito de servir ao próximo, estaremos
sempre buscando fazer o melhor, para que o
Lions esteja cada vez mais presente em
nossas comunidades.
Ao CLMJ Sérgio e CaLMJ Nilza, casal
Governador 2016/2017 desejamos muito
sucesso nesta gestão, e que em sincronia
com sua equipe sejam inspirados no lema do
Presidente Internacional Bob Corlew, que
nos leva a “Escalar Novas Montanhas”
Queremos Regina e eu, vivenciar cada conquista e trabalhar lado a lado com vocês
porque juntos ESCALAREMOS E
VENCEREMOS ESTAS MONTANHAS.
Fraterno e carinhoso abraço.

Instrução Leonística
Mensagem ao Presidente de Clube que está
encerrando seu mandato
Milhares de Leões, anualmente, nesta época do ano, estão deixando o
cargo após terem sido Diretor Internacional, Governador de Distrito ou Presidente
de Clube. Muitos nunca mais concorrerão a um cargo na Associação, mas cada um
tem experiência que, se for usada, assegurará o vigor e a vitalidade do Leonismo.
Muitas vezes, num passado não muito distante, esta experiência conseguida
com árduo trabalho era desperdiçada.
Nenhum novo ocupante de cargo quer que seu predecessor que “vigiandoo” ou tentando manter seu poder e, frequentemente, a atitude parece ser de “você
já teve sua vez, agora desapareça”.
A Associação Internacional de Lions Clubes está cada vez mais consciente de
que não pode desperdiçar ou deixar de lado suas lideranças do passado. Há muitos
anos ela vem transmitindo esta mensagem aos líderes entrantes e até mesmo
sugestões especí cas para usar o conhecimento e a experiência daquelas
lideranças.
Por outro lado, os dirigentes que estão assumindo às vezes reclamam que
esses esforços dão resultados opostos. Que, ao invés de dar uma mão, o exdirigente se impõe. Embora as leis da natureza humana (e o ego humano) não
possam repelidas, a Associação acredita que existe um meio termo entre a
necessidade de ajuda ao líder em exercício e o apoio que os líderes do passado
podem dar.
Como ex-Presidente de Clube, você acumulou muito de experiência e
liderança. Além de ter desempenhado o cargo de Presidente, você foi VicePresidente em anos anteriores, e provavelmente tenha desempenhado outros
cargos na Diretoria do seu Clube. Você também fez parte do Comitê Assessor do
Governador do Distrito.
O que você vai fazer agora? Concorrer a um cargo mais elevado é certamente uma possibilidade! As pessoas que procuram uma posição de liderança a um
nível mais alto são sempre bem recebidas nas organizações voluntárias, e você não
deve hesitar em explorar essa possibilidade. Você certamente está satisfeito por
ter servido no mais elevado cargo do Clube.
A Associação espera que você não que satisfeito com suas realizações, mas
que continue envolvido no crescimento e no sucesso do seu Clube. Cada vez mais,
nos anos recentes, líderes em exercício têm sido encorajados a não desperdiçar a
experiência e o talento dos seus predecessores. Repetimos que frequentemente,
no passado, a atitude parece ter sido: “Você já teve a sua vez, agora desapareça”.
Francamente, esta atitude muitas vezes era consequência da vacilação do exPresidente de Clube de “abrir mão do poder”. De fato, em alguns lugares do
mundo (não aqui no Brasil, é claro) tem ex-Presidente que parece considerar o
Presidente em exercício mais como um fantoche do que como um novo líder.
É muito importante para o ex-Presidente compreender que o Presidente
que assume foi eleito pelos Leões para conduzir o Clube. Seu papel é oferecer-lhe
sua experiência como um instrumento que ele possa utilizar para implementar,
com sucesso, o programa do Clube para o ano leonístico. Se você for solicitado
para exercer um cargo, deve considerar um dever e um privilégio, e é com este
espírito que os conselhos e sugestões abaixo são oferecidos pela Associação
Internacional - conselhos e sugestões que assegurarão que sua experiência
arduamente obtida não seja desperdiçada ou ignorada:
-Preste atenção nos materiais recebidos e mantenha-se em
contato com a Diretoria do Clube. Leia e absorva as comunicações recebidas do
Clube, inclusive noticiários de outras publicações. Além disso, procure ter tempo
para ler outras publicações recebidas do Distrito, do Distrito Múltiplo, bem como
da revista “The Lion”. Isto assegurará que seu conhecimento dos assuntos do Clube
e da Associação manter-se-á atualizado.
-Assista elmente as reuniões e funções do Clube. A sua frequência
assídua às reuniões e atividades do Clube dará um bom exemplo aos demais
associados (especialmente os novos) e demonstrará sua contínua dedicação. Você
deve também procurar assistir as Reuniões e Convenções Distritais.
-Se for solicitado, participe da orientação de novos associados e do
treinamento dos dirigentes do Clube. Esta é uma função muito importante e
para a qual você é altamente quali cado. Se o seu Clube não possuir um programa
nestas áreas, você e os demais ex-Presidentes poderiam oferecer seus serviços para
criar um.
-Conforme determinado, dissemine ativamente informações
sobre o Clube a outros grupos e ao público em geral. Presumindo que você
tenha se mantido atualizado sobre as atividades do Clube, você pode ser um
excelente porta-voz do Leonismo a outros grupos, ao público geral e à imprensa.
Comunique ao seu Presidente o seu desejo de ajudar a Comissão de Relações
Públicas do Clube.
-Aceite tarefas com boa vontade. Talvez o mais importante de tudo é
você demonstrar boa vontade em aceitar tarefas do novo Presidente do Clube.
Tudo aquilo que ajudar o Clube ou a sua comunidade deve merecer a sua
cooperação. Tenha em mente que você é, antes de tudo, um Leão, e, depois, um exPresidente de Clube.
Aceite esta mensagem como uma sincera colaboração, pois SERVINDO COM
PARTICIPAÇÃO, e tendo SOLIDARIEDADE E AÇÃO, é que nós demonstramos o
amor que nutrimos pelo nosso movimento.

PDG ANTONIO DOMINGOS ANDRIANI
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Mensagem da 2° Vice-Governadora
Queridos amigos e família leonística
do Distrito LC6:
Estou feliz e agradecida por vocês
conﬁarem em mim para ocupar tão honroso
cargo. Muito obrigada e quero retribuir através
do trabalho, do serviço e do carinho a todos
vocês. È um sonho que se realiza e que
simboliza o apoio, o enlevo, o companheirismo,
o querer bem, a mão forte que ampara,
espargindo as bênçãos de Deus em meus
propósitos e realizações leonística. Aqueles
que não usufragaram meu nome espero que
com o meu trabalho futuro possa recuperar sua
conﬁança.
Agradeço de coração ao Lions Clube
de Catanduva que por 40 anos, me ensinou o
que é leonismo e sua importância. Todo o meu
carinho e amor a este clube querido. Minha
eterna gratidão aos meus padrinhos Nair e
Companheiro Assir Ricardi.
Minha homenagem especial ao Lions
Clube de Orlândia por ter me acolhido e me ter
dado tanto carinho e amor. Meu carinho
especial ao casal CaLMJ Lucinda e PDGMJ José
Eduardo Batista por terem me dado a oportunidade de pertencer novamente ao Lions.
Embora não tenha mais o Wander ao
meu lado, não me sinto sozinha, tenho os
companheiros deste clube e de todo o distrito
para me orientarem, me guiarem e me
aconselharem com muito carinho e afeição.
Tenho prazer de servir e desejo servir
bem, sendo que o verdadeiro companheirismo
de todo vocês me auxiliará no cumprimento de

meus compromissos e ideais, tornando tudo
prazerosamente realizável, pois é a união que
faz a força, mas só o amor é que constrói; e eu
tenho certeza que ao lado de vocês irei “servir e
construir”.
Vamos trabalhar em equipe, numa
grande e única equipe porque num trabalho de
equipe ninguém é maior... todos são grandes no
resultado.
S e r e m o s t a m b é m p o n te s q u e
servirão para construir uma sociedade mais
dinâmica, mais otimista e com mais esperança
no futuro.
Juntos podemos servir muito mais,
pois não só faremos a diferença, mas como
seremos a diferença em nossas comunidades.
Ao lado dos Companheiros DG CMJ
Sergio David e CaL MJ Nilza e do 1ºVG CMJ Luiz
Antonio e CaL Regina estarei dando o maior
apoio e dedicação bem como o suporte
necessário para que possamos trabalhar com
harmonia, união e companheirismo. “Até as
montanhas se tornam planícies quando são
muitas as mãos e um só ideal”
Com vocês, queridos companheiros
do distrito LC 6 aprendi que o amor, e não o
tempo, cura todas as feridas.
Aprendi.... Que ser generoso é mais importante
do que estar certo.
Aprendi.... Que eu sempre posso rezar
por uma pessoa quando não tenho condições
de ajudá-la de outra forma.
Aprendi.... Que às vezes tudo que uma pessoa
precisa é uma mão para segurar e um coração

para entendê-la.
Aprendi... Que debaixo de uma
couraça tem sempre alguém precisando de
reconhecimento e amor.
Vocês me estimulam a servir e a
continuar a viver, pois “SERVIR É VIVER”
Queridos companheiros leões,
companheiras leões e domadoras, leos e
juventude leonistica espero retribuir a vossa
distinção, porque sem o vosso conhecimento,
experiência, compreensão, amor e auxílio nada
poderei fazer.
Minha mensagem especial é que
nunca se esqueçam de serem felizes e
conservem o meu coração sempre juntinho dos
seus.

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

Mensagem do Orador Oﬁcial
CC CL Wilson Pinto e CaL Beth
Estimado Casal DG CLMJ
Sergio David e CaLMJ Nilza
e Família Leonística do
Distrito LC 6:
Iniciamos o Ano
Leonístico 2016/2017. O IP
Robert ¨Bob¨ Corlew com
seu lema “Escalar Novas
Montanhas”, desaﬁa a
todos os Leões do mundo a
continuar SERVINDO,
mesmo sabendo que cada
um de nós temos que
vencer nossos próprios
desaﬁos.
No nosso querido
Distrito LC 6, temos a certeza de contarmos com o
Casal DG CLMJ Sergio e

CaLMJ Nilza, que com sua
experiência, capacidade, e,
acima de tudo, Amor pelo
nosso Movimento, estarão
coordenando nossos passos para vencermos os
Desaﬁos e, cada vez mais,
nos dedicarmos aos nossos
Lions Clubes e as nossas
comunidades.
Estaremos Beth e Eu,
juntos com o Casal Amigo e
seu amado Distrito LC 6
para chegarmos ao pico
das nossas Montanhas,
com SOLIDARIEDADE E
AÇÃO.
Grande Abraço
Sucesso na Magia da
Escalada!
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Mensagem do
Coordenador Geral
Quando realmente tem início e
termina o mandato do Governador
de Distrito
Este assunto ainda
intriga muita gente e coloca
uma névoa sobre o rol de
conhecimento das
atividades leonísticas. Vou,
modestamente, neste meu
ponto de vista, tentar
prestar alguns esclarecimentos aos estimados
Comp., Companheiras e
Domadoras.
Todos sabem, mas
sempre é bom lembrar, que
nos Estados Unidos da
América do Norte o ano
ﬁscal começa no dia 01 de
julho e se encerra no dia 30
de junho. É natural que
sendo a Associação
Internacional de Lions Clubes uma pessoa jurídica de direito privado
dos Estados Unidos, seu ano ﬁscal somente poderia coincidir com o
ano ﬁscal norte-americano.
Muito bem! Deﬁnido que o ano leonístico é de 01 de julho
a 30 de junho do ano seguinte, pode-se assegurar que, oﬁcialmente,
ele realmente começa no dia 01 de julho, porém termina no último
dia útil do mês de junho, às 16:30 horas, que é quando normalmente se encerra o expediente da sede internacional, em Oak Brook.
Elencadas estas considerações, pode-se indagar: isto tem
alguma coisa a ver com o início e término do mandato do
Governador de Distrito eleito?
Vamos buscar a resposta no Estatuto e Regulamentos da
Associação Internacional, no artigo 5, seção 4, letra “e”, que assim
dispõe:
“Os Governadores de Distrito deverão servir um mandato

de um ano, iniciando o seu mandato no encerramento da convenção internacional realizada no ano da sua eleição e terminando no
encerramento da próxima convenção da associação.” (revisado em
30 de junho de 2015).
Como se nota, a redação do referido diploma oﬁcial
contempla duas hipóteses para início e término do mandato do
Governador de Distrito: 1.ª) a necessidade da realização da
Convenção Internacional; 2.ª) a não realização da Convenção
Internacional.
Na história do leonismo, desde sua fundação até hoje,
foram realizadas 99 Convenções Internacionais, correspondentes
cada uma a um ano de existência da Associação Internacional de
Lions Clubes. Até a data da emissão deste nosso ponto de vista
(ﬁnal de junho de 2016), nenhuma convenção internacional deixou
de ser realizada. Mesmo assim, existe a possibilidade de um
desses eventos não se realizar devido a causas supervenientes e
extraordinárias. Em tal eventualidade, tal lacuna precisará ser
preenchida de alguma forma; daí a ﬁxação das datas de 01 de julho
a 30 de junho.
Diante do exposto, pode-se concluir que o mandato do
Governador de Distrito tem início após o último dia de encerramento
da Convenção Internacional, pouco importando se esse dia ocorrer
após 01 de julho ou não. Já o término do mandato coincide com o
último dia do encerramento da Convenção Internacional realizada
no ano seguinte àquele em que o Governador iniciou o seu mandato.
Assim, depreende-se que o mandato do Governador de
Distrito somente terá início em 01 de julho e término em 30 de junho
se, em razão de força maior ou caso fortuito, a Convenção
Internacional não se realizar.
Temos assim que o mandato do Governador de Distrito se
inicia sempre após o encerramento de uma Convenção
Internacional, e termina com o encerramento da Convenção
Internacional seguinte.

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
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Mensagem da Mútua Distrital LC-6

Encerramos mais um Ano Leonístico e com grande
pesar perdemos muitos de nossos companheiros do servir.
Infelizmente, não perdemos companheiros apenas para o
plano superior, perdemos muitos companheiros de caminhada e de leonismo.
Fechamos o Ano Leonístico com menos companheiros do que começamos, e infelizmente tem sido uma realidade no mundo todo. Porém, com isso, nossa arrecadação
diminuiu, nos levando a diminuir o repasse do pecúlio da
mútua de R$ 7.000,00 para aproximados R$ 6820,00,

obedecendo nosso regulamento de repassar 95% da arrecadação.
O valor cobrado é de R$ 3,00 para cada membro do
clube, seja Companheiro, Companheira ou Domadora.
Todo dia 20 de cada mês, enviamos aos Clubes, o boleto
referente a mútua do mês, para pagamento no dia 20 do mês
seguinte. Desta forma, pagamos primeiro e recebemos depois
dos companheiros.
Hoje como estamos com a valor do repasse em 95%
da arrecadação. Assim que recebemos a documentação do
óbito, geramos a chamada de mútua para poder aferir o valor
a ser pago. Desta forma, se o clube demorar no envio de
baixas de associados, os mesmos entram nesta soma, não
podendo ser retirados posteriormente.
Se entram novos associados, só serão contados infelizmente
para o repasse, na próxima chamada de mútua.
Fechamos o dia 30 de junho com saldo de R$
61.864,44 no fundo da mútua, com 5 chamadas a serem
pagas.
Perdemos 25 com documentação enviada até o dia
30 de junho. Neste novo Ano Leonístico já perdemos mais um.

Deixamos a seguinte mensagem aos Clubes e as famílias de nossos companheiros de ideais:

Não existe acasos nos planos de Deus
Tudo tem sua razão e seu tempo, não precisamos entender, precisamos conﬁar!
Não precisamos ter pressa, precisamos ter Fé!
Deus está cuidando de tudo, arrumando cada coisa em seu lugar, preparando nosso coração e desenhando o nosso futuro.
Tudo de melhor vem para aqueles que esperam em Deus.
Deus nos leva para um ﬁm maior, recomeça-se a vida no princípio do ﬁm.
Pois o ﬁm para nós é um princípio de recomeçar e de termos fé!
E por este motivo de pé, digamos presente aos nossos companheiros que nos deixaram:

Companheiro

Óbito

Nome do Clube

CL LEONILDO TROMBELA
CL LUIZ GIACOMETTI FILHO
CaL MARLI R GUINDALINI SICHIERI
CL SANTO CONSTANTINO
CL SERAPHIM MAGRINI
DM MARINA APPARECIDA ESPOSITO FARIA
CL NILLO FERRARI
CL WALDEVINO SILVA
CL JOSE AUGUSTO STAFUZZA
CaL NOEMIA C SOUZA SANTANNA
CL JOÃO LUIZ LUGLI
CaL NADYR FINARDI
CL RINE BAHDUR VIEIRA
CL DEVARLEY ALVES BONFIN
CL ANTONIO CARLOS CORREA LEITE
CL JOACYR BORGES DE OLIVEIRA
CL MAGUIO B RIBAS
DM NOEMIA OGATA SANO
CL AMIN HORDEIN
CL ANTONINO AMENDOLA
CL WALTER HOLL JONAS
CL FRANZ OSKAR BRIEGER
CL GODOFREDO FRONER
CL AIRTON CAMPLESI
CL CARLOS CAETANO
CL ACHILES PACIFICO NETO

14.07.2015
24.08.2015
27.08.2015
28.09.2015
01.10.2015
26.09.2015
01.11.2015
07.12.2015
03.12.2015
12.01.2016
18.01.2016
22.12.2015
27.01.2016
24.02.2016
15.03.2016
20.03.2016
21.03.2016
11.04.2016
31.01.2016
26.01.2016
23.05.2016
10.06.2016
12.06.2016
13.06.2016
27.06.2016
01.07.2016

RIBEIRÃO PRETO IPIRANGA
VOTUPORANGA
SERTÃOZINHO
DUMONT
SÃO JOSE DO RIO PRETO
SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO
BATATAIS
SANTA FE DO SUL ESTANCIA TURÍSTICA
JALES
INDIAPORA
AURIFLAMA
FRANCA INOVAÇÃO
MONTE ALTO
SÃO JOAQUIM DA BARRA
GUARIBA
BRODOWSKI
MONTE AZUL PAULISTA
FERNANDÓPOLIS
MIGUELÓPOLIS
ITUVERAVA
ORLÂNDIA
RIBEIRÃO PRETO
TANABI
JABOTICABAL
JALES
GUARIBA

CLMJ Glauber Gomes da Silva
CaL Alessandra Zotarelli Gomes da Silva
LEO Arthur Zotarelli Gomes da Silva
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CEG AL 15/16
Estamos concluindo nosso ano
à frente do CEG “Conselho de
Governadores do Distrito” e comemorando as atividades dos clubes do
Distrito e também das realizações do
Múltiplo LC. No início de nossa gestão
ﬁzemos uma solicitação aos PDG`s
para que trabalhassem junto as suas
regiões solicitando aos Leões para
alcançarem as metas do Governador
e m exe rc í c i o , C M J B a z a n e , d o
Presidente Internacional CL Yamada. O
Desaﬁo de Serviços do Centenário tem
alcançado resultados satisfatórios, o
que tem deixado os Leões, orgulhosos
de seus feitos.
Os emblemas para estandartes
dos clubes estão chegando a agraciando os Lions Clubes exemplares e que
concluíram suas atividades com
sucesso.
Nossa participação no DMLC,
mostrou aos distritos o valor e o potenci-

al de nossos clubes dos Distrito LC-6.
Fomos muito bem atendido e
recepcionado pelos Ex Governadores,
ﬁcamos contentes com a maciça
presença dos PDG`s em nossas
reuniões e com o respeito com toda a
nossa diretoria do CEG.
Estamos todos de parabéns
pelo desenrolar das reuniões e pelos
assuntos em pauta que muitos nos
enriqueceram dentro do leonismo.
Agradeço a minha diretoria,
PDG CaLMJ Ana Maria Bononi de
Barros, PDG CMJ Manoel da Rocha
Frietas, PDG CMJ Lauro Hyppolito e CMJ
PDG José Gomes das Chagas (DUBA),
que neste ano nos apoiou de pronto, aos
Ex Governadores que se manifestaram
em nossas reuniões com suas opiniões
e pareceres, aos Dirigentes atuais do
Distrito (Governador e seus Vices

Governadores que como convidados,
também opinaram e sugeriram em
várias oportunidades.)
Confesso que estou imensamente feliz por ter contribuído em mais
esta oportunidade como Presidente do
Conselho de Ex Governadores desse
Distrito magniﬁco.
Muito obrigado.

CMJ SEBASTIÃO JOSÉ DE OLIVEIRA CARVALHO “ TATÃO”
Presidente Conselho Ex Governadores 2015/2016
(LC Taquaritinga)

“O CC. Leo de Hoje se prepara para ser o
futuro (a) CL de amanhã.”
Quando Falamos em Leo Clube ,
seja em convenções distrital ou em uma
conversa informal, é notável ver um
interesse muito grande por par te de
dirigentes distritais, e companheiros (as)
Leões, a vontade em querer aplicar um clube
Leo em seus Lions, motivado pelo trabalho
desempenhando por jovens, que muitas
vezes revigoram a força e a esperança de
muitos leões, mostrando que serão o futuro
prospero de seus clubes patrocinadores.
Atualmente em nosso distrito
existem 11 Leo Clubes ativos, dentre muitos
companheiros Leos com o desejo de ajudar
ao próximo desinteressadamente onde as
campanhas realizadas por esses clubes se
destacam por terem conquistado o apreço
de todos em um Distrito de Lions clubes.
E quando falamos na participação
de Lions clubes auxiliando o Movimento Leo,
os conselheiros devem ser destacados. São
eles que cuidam de todos os companheiros
Leos, ajudam, desempenham trabalhos de
intermediação entre os clubes, motivam os
iniciantes e aconselham os veteranos,
sempre abrindo uma visão clara e ampla em
muitas situações.
Porém apesar de termos um vasto
trabalho e uma grande consideração por
parte de CCLL e Domadoras, ainda se existe
um número baixo de Lions Clubes patrocinando Leos em um distrito tão vasto como o
nosso.
E é por meio disso que venho como
CCaLeo, convidar e motivar o desejo de mais

fundações e patrocínios a Leo clubes no
Distrito LC-6.
Nós existimos desde 1957, fomos
aprimorados ao longo do tempo formados
pela base do Serviço desinteressado; fomos
adotados por Lions Internacional e hoje
somos atualmente mais de 6.700 Leos
espalhados pelo mundo, em mais de 143
países, buscando o desejo incessante de
transformar e melhorar a vida das pessoas
em nossa comunidade e mais ainda
empenhados em cativar os jovens a
participarem desse movimento.
Companheiros Leões, sejam a
chave mestra para romper com o cadeado
que limita a criação de um Leo Clube em sua
cidade, conheçam nossos trabalhos, se
encantem por nossos ideais e motivações
muitas vezes espelhados em trabalhos
realizados por você; sejam a porta de inicio
de um grupo de jovens dispostos a crescerem e serem futuros CCLL.
Nós desejamos estender ainda
mais nosso movimento, formar cidadãos
voltados ainda mais para o fazer o bem ao
próximo, e com isso contamos com a ajuda
de vocês, neste centenário da fundação de
LIONS INTERNACIONAL, onde os desejos se
reacendem dentro de nossos corações, e a
vontade em ajudar ao nosso semelhante se
faz maior ainda. Vamos ajudar a aumentar
ainda mais o número de clubes Leos em
nosso distrito e principalmente, vamos todos

ajudar a criar e motivar novas cabeças para
serem o futuro do mundo e a continuidade
do trabalho lindo que foi criado pelo nosso
fundador e atinge neste AL 2016/2017, 100
anos, trazendo esperança e ajudando
milhares de pessoas todos os dias.
Sejam vocês CCLL , os precursores
no desejo de servir.
“Somos Todos Propagadores do Bem”

CC.LEO Ana Beatriz Guidoni
LEO Clube de Nhandeara
Assessora de Treinamento de
Liderança do Distrito Leo LC-6
AL 2016/2017
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Posse LEO Fernandópolis
No dia 02 de julho de 2016, na sede social do Lions
Clube de Fernandópolis "Cidade Progresso", foi realizada a
cerimônia de posse e instalação do Gabinete e Conselho do
Distrito LEO LC-6, tendo como nova presidente distrital, a CLEO
Lauane Gomes Fantini.
Na ocasião, foram premiados os clubes e dirigentes
100% do distrito. Participaram da cerimônia aproximadamente
130 pessoas, entre associados de LEO Clubes e Leões, e
visitantes."
"O lema da gestão é “Servindo com amor, buscando a
excelência”, conforme o logo apresentado, que signiﬁca:

-O leão menor na imagem
do leão maior, é a nossa busca
incessante por melhora, pela
excelência em nosso crescimento
no movimento e em nossas vidas. O
a m o r, n ã o p r e c i s a m o s n e m
comentar, né! Toda atividade
relacionada ao LEO Clube, fazemos
com amor!"

LEO Clube Poloni

O Leo Clube de Poloni foi fundado no dia 26
de janeiro de 2016, e a posse dos novos CLEO foi no
dia 16 de abril de 2016, dia em que o LC de Poloni
completou 3 anos de fundação. Sua primeira
Presidente é a CLEO Vitoria de Freitas Martinussi.
O Clube tem 14 associados fundadores:

ANA GABRIELA CASSIANO OGER
CAMILA DE SOUZA MESQUIATA
EDSON LUIZ PAULETI JUNIOR
EMANUEL GERALDINI BATISTA ROSA
GUILHERME ALVES SPATINI
GUILHERME PAIOLA
ITALO NOBOA ESCANFERLA
JOÃO GABRIEL ARSUFFI
JOÃO RICARDO FACHINI BRAIT
LUIZA DA ROCHA TAKADA
MARINA GUIZILINI DE ARAÚJO
SOFIA DE FREITAS MARTINUSSI
VINICIUS DE OLIVEIRA ALVES
VITÓRIA DE FREITAS MARTINUSSI.

O Clube padrinho é o LEO Clube de
Nhandeara. Os primeiros passos para o fundação
do LEO Clube de Poloni foram dados a quase um
ano atrás sob a orientação do Clube Padrinho, dos
CLEO Rodolpho do LEO Clube de Potirendaba e
ainda do Presidente CLEO Thiago Henrique do LEO
Clube de Passos. Empolgados com sua fundação
os CCLEO atuaram nos dias 29 e 30 de abril na 12ª
Festa das Nações (Barraca Chinesa) em comemoração aos 90 anos de fundação de Poloni. Já
realizaram campanha do abraço na feira livre e no
comercio da cidade em troca receberam mantimentos, legumes, produtos de higiene que foram
doados para APAE da nossa cidade, mostrando
assim o potencial do que é viver LEOISTICAMENTE.
Conheça um pouco sobre LEO CLUBE:
https://goo.gl/Un7vlx
https://goo.gl/Nd9Rxg
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17ª. CONVENÇÃO DISTRITAL LC-6 - AL 2015/2016
Os trabalhos preparat ó r i o s p a r a a 17 ª .
Convenção Distrital LC6, patrocinada pelo LC
GUAÍRA AGUAS
CORRENTES, começaram em dia chuvoso e
frio, 6ª. feira, dia 29 de
abril, quando o CMJ José Mário Bazan, Governador,
acompanhado de seus ﬁéis escudeiros, CLMJ Antonio
Carlos Giroto / Eleni, tesoureiro distrital, CLMJ Manoel
da Rocha Freitas/Celia, Assessor de Protocolo e CMJP
Antonio Douglas Zapolla/Tarcília, Editor Distrital,
estiveram em Guaíra-SP, e juntamente com o LC Guaíra
Aguas Correntes, cl José Alencar Muza Nogueira,
Presidente; CL Alberto Augusto Nogueira, Diretor da
Convenção, já cuidavam de todos os detalhes.
No sábado, que amanheceu com céu limpo, com
um temperatura amena, que já dava aos visitantes, um
ar de alegria e tranquilidade, os trabalhos transcorreram
normalmente e no período da manhã, no CEREA, aconteceu a reunião do Conselho de Ex-Governadores LC-6,
com a presença de um bom número de PDGs, e tudo foi
tratado visando o bom andamento dos trabalhos destes
companheiros, sempre na busca de um leonismo ideal.
A lamentar, a ausência da CaL Ana Maria Bononi de
Barros, AL 2008/2009, por motivos totalmente justiﬁcados, já que havia passado por uma delicada cirurgia no
início da semana, e a conselho médico, necessitava
repousar. Felizmente tudo correu bem e ela está bem.
À tarde, no mesmo local, sob a liderança do CMJ
Bazan, foi realizada a reunião do Gabinete Distrital, onde
todas as comissões técnicas ﬁzeram seus trabalhos e
puderam estudarem as proposituras apresentadas, e
tudo sendo resolvido a contento.
À noite, em uma temperatura de
um frio gostoso, no salão ORBIS, a
comissão da convenção promoveu
o tradicional JANTAR NOITE DO
COMPANHEIRISMO, onde o Orador
Oﬁcial, CMP FLÁVIO MENDES DA
SILVA, de LINS, deu uma pequena
demonstração de sua palestra que
seria apresentada no domingo, na
plenária. Ponto de destaque e de
emoção foi a homenagem prestada pela Direção da Convenção, ao CLMJ JORGE
BARBOSA DO PRADO, leão dos mais antigos e queridos
do leonismo guairense, nomeando-o como PATRONO DA
CONVENÇÃO e que além de exemplo que dá de trabalho
e dedicação, continua ativo e sempre participante. A
palavra de sua ﬁlha, reduzindo um pouco a vida do
homenageado foi realmente das mais signiﬁcativas, e
além de mostrar o mérito e a justiça do ato, foi também
exemplo para todos, motivando e mostrando que
quando se tem amor a este ideal abraçado do NÓS
SERVIMOS, o importante é a jovialidade de espirito, que

sempre impulsiona àqueles que são verdadeiramente
COMPANHEIROS LEÕES. Presença importante também
do Prefeito Municipal, SÉRGIO DE MELLO, que prestigiou
o evento, mesmo com compromissos familiares, e deu a
todos a certeza do comprometimento do leonismo
guairense com o movimento e a importância do mesmo
em sua cidade.

Após os trabalhos da mesa diretiva, todos
puderam descontrair, confraternizar e reforçar o companheirismo, ao som de um conjunto local, que com
músicas agradáveis, proporcionou um clima agradável
para todos, e tendo ainda, a participação do CL Carlos
Roberto Marçal da Silveira, Presidente do LC São
Joaquim da Barra, mostrando seu dom artístico, com
uma bela voz.
Finalmente, no domingo, que amanheceu
nublado, com uma neblina que encobriu a cidade e a
bela lagoa que é ponto turístico da cidade, dando ares
londrinos àquela cidade de GENTE FELIZ. Nada porém
que impediu que grande parte dos clubes do Distrito LC6 comparecessem para prestigiar mais esta convenção
onde seriam eleitos os novos dirigentes para o AL
2016/2017.
Aos poucos e conforme as caravanas chegavam
e eram recepcionados com um reforçado café da
manhã, o sol foi dando os ares de sua graça, e em pouco
tempo, já estavam todos sendo aquecidos não só com o
calor do astro maior, como também com o companheirismo, a alegria de rever companheiros, companheiras e
domadoras (e leos).
Com um pequeno atraso, que em nada comprometeu a plenária, dado ao problema técnico com o som
e o telão, que foi prontamente sanado com a colaboração do eﬁciente CLMJ Glauber Gomes da Silva, do LC
Nhandeara, os trabalhos tiveram início. A escolta das
bandeiras foram feitas pelos CCLL : José Mário Bazan,
Governador, Flávio Mendes da Silva, Orador Oﬁcial,
Antonio Domingos Andriani, Coordenador Geral, Edgar
Antonio Piton, Embaixador da Boa Vontade, de LCIF e
Alberto Augusto Nogueira, Diretor da Convenção. A
saudação à bandeira foi feita pela CaL REGINA HELENA
S. INVERNIZZI LOPES Assessora Distrital de Educação,
Civismo e Cidadania LC-6.
A formação da mesa dirigente foi feita pelo CMJ
Manoel da Rocha Freitas, Diretor de Protocolo, e os
trabalhos transcorreram normalmente, com a assessoria distrital, Secretaria, Tesouraria, Mutua Distrital (que
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prestou homenagem emotiva aos companheiros e
companheiras falecidas no período), ﬁzeram sua
prestação de contas e mostrando que tudo estava na
mais perfeita normalidade. A palavra foi dada também
aos candidatos aos cargos eletivos e puderam, em
poucos minutos, explanarem sobre suas propostas.
Também falou o Leo THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS,
Presidente do Distrito Leo (PASSOS-MG).
Após a apresentação oﬁcial do Orador CMJ
FLÁVIO MENDES DE OLIVEIRA / CaL SILVIA, (leia o
currículo em http://goo.gl/bM1OOQ) feita pelo CMJP
Edgar Pitton, o mesmo abordou o tema SAÚDE, era feita
a eleição dos novos dirigentes, tudo perfeitamente
organizado. Em sua mensagem, o CMJ Flávio, médico
que é, abordou um tema que prendeu a atenção de
todos e forneceu informações importantes para que
todos, companheiros, companheiras, domadoras e leos
colhessem subsídios para que tenham uma vida saudável. Terminou a palestra, onde além de mostrar seus
dotes de cantor, mostrou através de uma música adequada (SEMENTE DO AMANHÃ), mensagem de vida,
esperança e amor.
O Governador Bazan fez
também várias premiações e homenagens,
tanto da Governadoria
como de Lions
Internacional, além da
entrega dos prêmios do
CONCURSO DO CARTAZ
SOBRE A PAZ, já amplamente divulgado. O CMJ
Bazan fez também uma
homenagem agradecimento a um casal do
clube anﬁtrião, onde através de sua emoção, de suas
lágrimas, mostrou a todos o sentimento de gratidão e
reconhecimento por um pequeno gesto, mas de grandeza e de valorização e como uma simples demonstração
de consideração, pode se transformar em um gesto de
tanta ajuda na auto estima das pessoas, e principalmente de companheiros.
O resultado da votação foi apresentada em
seguida, onde os delegados inscritos transformaram em
100% dos votos a certeza de que o novo Governador
CLMJ SERGIO DAVID DE SOUZA / CaLMJ NILZA, do LC
NEVES PAULISTA, possui carisma, competência e
comprometimento e que irá dar ao LC-6 o prosseguimento de uma trabalho nobre em prol do companheirismo e
do serviço desinteressado. Com certeza, estarão muito
bem assessorados pelos vices governadores. Era
emocionante ver a alegria desses companheiros
SERGIO DAVID e CHIQUETTO, e em especial a emoção da
CaL CIDINHA PELLIZZON, que após vencer um grave
problema de saúde, felizmente já totalmente recuperada, e todos recebendo o carinho de um distrito forte,
coeso e compromissado que tanto espera, e alcançará,
um trabalho digno.

Após toda parte protocolar, foi oferecido
um almoço, em ambiente descontraído e
festivo, onde a Governadoria e a Direção
da 17ª Convenção LC-6, recebiam os
cumprimentos e todos puderam então,
com total liberdade, praticarem a essência do leonismo, que é o companheirismo.
Foi também distribuído a todos os
clubes, a edição nº 03, do Boletim
Informativo da Governadoria – BIG.
(http://goo.gl/n9IXNR)

Foram votados e declarados eleitos, e a posse oﬁcial será em
Julho:
GOVERNADOR 20116/2017:
CLMJ SÉRGIO DAVID DE SOUZA / CaLMJ NILZA
(LIONS CLUBE DE NEVES PAULISTA)
1º Vice Governador:
CLMJ LUIZ ANTONIO CHIQUETTO / CaL REGINA MARA
(LIONS CLUBE DE VOTUPORANGA BRISAS SUAVES)
2º Vice Governador:
CaLMJ MARIA APARECIDA DESTITO PELLIZZON
(LC ORLÂNDIA)
Acesse e veja os participantes :
www.lionsclubedebrodowski.com.br/resumo.pdf
Foram premiados
LEÃO MADRUGADOR
CL MARIO FRANCISCO GARISTO (LC NHANDEARA)
CARAVANA MAIS DISTANTE
LC PALMEIRA D´OESTE – 308 km
CARAVANA MAIS ANIMADA
LC ORLÂNDIA
MAIOR CARAVANA
LC ORLÂNDIA
CARAVANA MELHOR UNIFORMADA
LC MONTE ALTO
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17ª. CONVENÇÃO DMLC – A CONVENÇÃO DA LUZ - AL 2015/2016
Para alcançar
e cumprir todos
estes objetivos
propostos pelos
estatutos do DMLC,
foi realizado nos
dias 10 a 15 de maio
de 2.016, na hospitaleira e turística
cidade mineira de POÇOS DE CALDAS MG, a 17ª. CONVENÇÃO DO DISTRITO
MÚLTIPLO LC (A CONVENÇÃO DA LUZ),
congregando os Distritos LC-1, LC-2,
LC-3, LC-4, LC-5, LC-6, LC-8, LC-11 e
LC-12, tudo sob a coordenação da CC
VILMA RAID / JARBAS, atual
Presidente do Distrito Múltiplo LC.
Nos dias 10 e 11 de Maio
aconteceu a III Reunião do Conselho
de Governadores do DMLC e na
sequência, nos dias 12, 13, 14 e 15 de
Maio a XVII Convenção do Distrito
Múltiplo LC. O Diretor PDG Marco
Antônio, com sua equipe e colaboradores se esforçaram para proporcionar
aos Associados e visitantes um evento
i n e s q u e c í ve l . A P r e s i d e n te d o
Conselho CaL Vilma Raid Fernandes e
o Colegiado Luz mostraram toda a
fo r ç a e a g a r r a d o ve rd a d e i ro
LEONISMO onde através do
COMPANHEIRISMO conseguiram
atingir nesta "Convenção da Luz", tudo
que o NÓS SERVIMOS nos oferece,
superando momentos difíceis de
crises ﬁnanceira, políticas e sociais. O
Mestre de Cerimonias do protocolo foi
o PCC ANTONIO CARLOS BITTAR, do LC6.
Foi um evento marcante que
ﬁcará eternizado na história do
leonismo brasileiro, principalmente do
Distrito Múltiplo LC, tendo realmente
alcançado todos os objetivos propostos pela direção desta convenção.
No AL 2012/2013, quando o
LC Brodowski sediou a 2ª. Distrital, nos
dias 24 e 25 de novembro de 2.012, ,
escrevemos uma nota onde dizíamos:
“Tempo de distrital é motivo
de alegria, encontro de companheiros e amigos; momento de renovar
conhecimentos e conquistar novas
amizades; de saber de novidades e
conhecer em maiores detalhes o que
aconteceu; de aplaudir o sucesso
alcançado no cumprimento das
metas e programas estabelecidos
para o AL e até de estudar correções
que mais os aproximem do êxito
esperado.
Tempo de aprender mais

pelas lições ministradas por nossos
líderes; tempo de identiﬁcar
revelações de lideranças que
venham a somar com novas idéias e
ações; é momento de estudos e
exame de projetos renovadores é,
enﬁm a oportunidade de abrir novos
horizontes, cuidando simultaneamente de conservar as trilhas que
conduziram a apoteose alcançada.
(http://goo.gl/0ehol1)
E acredito que todos, não só
nós, comprovamos in loco que tudo
isto é realmente de uma verdade
inconteste, para aqueles que procuram, vivem, vivenciam e participam
com comprometimento, responsabilidade, amor e companheirismo. E foi
isto que sentimos em todos, naqueles
dias de um congraçamento inesquecível.
Os trabalhos se concentraram
nas dependências do PALACE HOTEL,
que ofereceu toda estrutura necessária para que os trabalhos transcorressem normalmente, e que ﬁcaram
assim distribuídos:
PROGRAMA 3ª REUNIÃO DO
CONSELHO DE GOVERNADORES DO
DMLC
(10 a 12 de maio de 2016
10/Maio/2016 – Terça -feira)
Acesse e veja todo protocolo:
http://goo.gl/nZncO2
Acesse e veja todo protocolo da
Convenção:
http://goo.gl/I6VXbR

O D I ST R I TO
LC-6, liderado pelo
Governador AL
2015- 2016, CMJ
JOSÉ MÁRIO BAZAN,
acompanhado de
seus principais
assessores (CMJ
Antonio Domingos
Andriani/Nadir
(Coordenador Geral); CMJ Antonio
Carlos Girotto/Eleni (Tesoureiro); CMJ
G l a u b e r G o m e s d a
Silva/Alessandra/Arthur (Diretor da
Mutua Distrital e Assessor de
Logística, Estatística e Banco de
Dados); CMJ Manoel da Rocha
Freitas/Celia ( Assessor de Protocolo);
CMJ José Antonio Rossato/Cristina
(Assessor do
Concurso de Eﬁciência); CMJP Antônio

Douglas Zapolla/Tarcília ( Assessor do
BIG e da Revista Lion Sudeste); CMJ
Carlos Alberto Pedroza de Mendonça
(Assessor do Meio Ambiente); CaL
Regina Helena S. Invernizzi Lopes
(Assessora de Educação, Civismo e
Patriotismo) CL Rodolpho Gonçalves
da Silva (Assessor LEO); CMJ Sérgio

David de de Souza / Nilza (1º
Vice Governador); CMJ Luiz Antonio
Chiqueto / Regina Mara (2º Vice
Governador); CaLMJ Maria Aparecida
Destito Pellizzon (2ª. Vice Governadora
AL 2016/2017), dezenas de assessores, numa delegação de 112 participantes, teve uma participação das
mais expressivas e signiﬁcativas, com
a presença de grande par te de
representantes dos Clubes, que
deram um brilho todo especial à
convenção. A alegria e os sorrisos
estampados nos semblantes de cada
um deu certamente não só aos
dirigentes do LC-6, mas a todo
MÚLTIPLO LC, a certeza de um trabalho desenvolvido, onde os
VOLUNTÁRIOS DO SERVIR estão
sempre a postos, de pé e à ordem.
A presença dos PDGs (
Sebastião José de Oliveira
Carvalho/Sandra; Manoel da Rocha
Freitas/Célia; José Gomes das
Chagas-Celeste; José Guéia
Mas/Feliscindra; Hairton
S a n tia g o/ Hel ois a ; M a uric io de
Souza/Selma; Antonio Carlos
Bittar/Edileila; Dejayr Neri
Barbosa/Catarina; Antonio Domingos
Andriani/Nadir; Gilberto Antonio
Marques Bellini/Maria Aparecida;
Edgar Antônio Piton/Margarida,
também foi marca de destaque e
relevância, aliado aos 26 clubes
r e p r e s e n t a d o s : B ATATA I S BRODOWSKI – CRAVINHOS – FRANCA
CENTRO – FRANCA INOVAÇÃO –
G UA Í R A – I C E M - I G A R A PAVA J A B OT I C A B A L – J A L E S – J O S É
BONIFÁCIO – MIRASSOL – NEVES
PAULISTA – NHANDEARA – OLÍMPIA –
ORLÂNDIA – PEDREGULHO – USINA
DE ESTREITO – POTIRENDABA –
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RIBEIRÃO PRETO CAMPOS ELÍSEOS –
RIBEIRÃO PRETO CENTRO – RIBEIRÃO
P R E TO J A R D I M PAU L I STA –
S E R T Ã O Z I N H O – TA N A B I –
TAQUARITINGA – VOTUPORANGA
ABÍLIO CALILLE – VOTUPORANGA
CENTRO e VOTUPORANGA
BRISAS
SUAVES
e
LEO
CLUBE
DE
NHANDEARA E POTIRENDABA, com o
alto percentual de 42% dos clubes do
LC-6, e que deu o 2º lugar na caravana
mais numerosa. Foi contudo a maior
caravana, pois infelizmente alguns
CCLL chegaram somente no sábado,
quando as inscrições já haviam sido
encerradas. Mas, o importante foi que
ESTAVAM LÁ.
Fo i g r a t i ﬁcante e emocionante também o
lançamento do livro
atualizado O LEÃO
SABIDO, de autoria
do saudoso CL
ÁUREO RODRIGUES,
e relançado pela sua
ﬁlha CaL DENISE
RODRIGUES, que através desta obra
atualizada, dá a todos um compendio
completo sobre o leonismo em suas
vários aspectos, seja estatutário,
histórico, cultural, com uma coletânea
completa. A simpatia, a espontaneidade, a humildade e o carisma da CaL
Denise cativou a todos, que certamente terão agora, um carinho ainda maior
do que já tem pela excelente revista
LION SUDESTE.
Destaque-se a importante
participação do CL ID RAMIRO VELA
VILLAREAL / MARY, do México,
Orador Oﬁcial, e que conquistou a
todos os convencionais com sua
simpatia, conhecimento leonístico, e
que numa demonstração de gentileza
presenteou todo os Governadores do
MÚLTIPLO LC, com uma lembrança,
traduzida em um papiro de cultura
mexicana.
O Distrito LC-6
em suas distritais e
convenções, já
recebeu diversos
Oradores de
primeira categoria, e
poder encontra-los
todos juntos ( CCLL
FLÁVIO MENDES DA
S I LVA , PAU LO
ROGERIO, RICARDO
KOMATSU, EDGAR ANTONIO PITON,
ANTONIO CARLOS BITTAR) renovou a
emoção de todos e relembrou a todos
também os seus ensinamentos

quando de seus trabalhos apresentados no LC-6.

Mas as emoções não pararam
por ai. A presença do CL CLEVER
MACHADO, do LC JOÃO MONLEVADE –
MG, também foi destaque mais do que
especial. Atleta e professor conceituado em sua cidade, o CL CLEVER foi um
dos condutores oﬁciais da TOCHA
OLÍMPICA dos JOGOS OLÍMPICOS DO
RIO DE JANEIRO, tendo participado do
DESFILE COMEMORATIVO carregando
esta tocha oﬁcial, que também
mostrou como o esporte é cultuado
dentro do leonismo. E o CL CLEVER,
gentilmente e com muita simpatia,
atendeu a todos que queriam (e
conseguiram) uma foto com ele e com
a tocha, que por sinal é muito bonita e
signiﬁcativa.

A Convenção proporcionou
também a possibilidade de um
encontro dos BOLETINEIROS e dos
COMPANHEIROS MELVIN
JONES,
que realizaram reuniões de trabalho,
especialmente a dos boletineiros, cuja
premiação do AL 2015/2016, será
realizada em RIBEIRÃO PRETO, nos
dias 19, 20 e 21 de agosto, coordenado pela CaL Tania Mascioli, do LC
Ribeirão Preto Campos Eliseos,
vencedor do AL 2014/2015 e todos
puderam discutir o regulamento e
possíveis mudanças. Dentre as
premiações variadas feitas pelo DMLC
o LC-6 conquistou 4 troféus:
C A R AVA N A M A I S A N I M A D A N O
DESFILE – MAIOR CARAVANA LEO –
DOMADORA
MAIS
JOVEM
NO LEONISMO (inscrita no concurso),
sendo que também foram homenageados pela
CC Vilma Raid,
Presidente DMLC, os CCLL JOSÉ
MARIO BAZAN e SEBASTIÃO JOSÉ DE
OLIVEIRA CARVALHO (pelos serviços

prestados) e também receberam
certiﬁcados de Apreciação do
Presidente Internacional, os CCLL
Antonio Carlos Bittar, Edgar Antonio
Pitton e Hairton Santiago.

Por sua vez, o Governador
Bazan homenageou todo o colegiado
LUZ com a outorga de um signiﬁcativo
C E RT I F I C A D O D E M É R I TO L E O NÍSTICO. O LC-6 também homenageou
a CC VILMA RAID FERNANDES,
Presidente do DMLC.
No sábado, ocorreu a eleição
para a escolha dos próximos dirigentes do DMLC cujo resultado foi o
seguinte:
Presidente Eleito PDG Wilson
Roberto Pinto Rodrigues - Distrito LC-5
1ª Vice- Presidente - PDG Francisca
Rodrigues Talarico - Distrito LC-1
2º Vice - Presidente - PDG
Georjos Saba Arbache - Distrito LC-12
A todos esses companheiros,
os votos para que continuem dirigindo
o DMLC com muito leonismo, companheiris
Obs.: Vejam todas as fotos
registradas (dentro do possível)
visitando https://goo.gl/iwMZcr

VISITE:

www.distritolc6.com.br
www.lionsclubs.org
www.lionsclubedebrodowski.com.br
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COMPARANDO CLUBES DE SERVIÇOS TRANSIÇÃO 2015/2016 - 2016/2017
ÀS EMPRESAS DE PRODUÇÃO
Todos, com certeza, já ouviram essa temida frase:
“ACERTANDO AS CONTAS COM O LEÃO”, onde os contribuintes prestam
contas com o governo, mostrando o quanto cada um faturou durante um ano
de trabalho.
No “CEL” Concurso de Eﬁciência Leonística, são os Leões é que
prestam contas de quanto seus clubes produziram durante o ano leonístico,
não importando se o faturamento foi alto ou baixo. Deve-se declarar pela
honra do leonismo e estar entre os clubes atuantes. O presidente dá a voz de
comando para os trabalhos, a equipe avança na produção e o secretário vai
enviando as informações de tudo que se produz de serviços leonísticos, para
a Governadoria e para o Lions Internacional.
Durante este ano leonístico, houve clubes que acreditamos ter
produzido, mas como não enviaram informações das atividades que
realizaram, são classiﬁcados como inativos; Ora! Mas porque não informar ao
Distrito? Será que faltou capacitação do secretário, ou realmente nada
produziram?
A EDPL – Escola para Dirigentes e Preparação de Líderes, faz um
papel fundamental e importantíssimo que é a preparação dos gestores para
todos os cargos administrativos e sendo assim um secretário capacitado não
terá problemas no preenchimento de planilhas e demais documentações
para o “CEL”.
Guardem esta frase: “Secretário preparado é meio caminho
andado”. Nossos instrutores têm alto nível de conhecimento e estão sempre
abertos e dispostos a colaborar. Que estas dicas sirvam para serem
aproveitadas neste novo ano
leonístico e se os atuais
gestores não buscaram
capacitação na EDPL de
Votuporanga e Batatais,
terão agora que correr atrás
dos instrutores ou então
ﬁcarão novamente na
clandestinidade do serviço
desinteressado.

CL JOSÉ ANTONIO ROSSATO
ASSESSOR DO “CEL”

CONCURSO DE EFICIÊNCIA
LEONÍSTICA A.L. 2015/2016

Classiﬁcação
01 - LC DE TAQUARITINGA: 298.600
02 - LC DE BATATAIS: 226.900
03 - LC DE MATÃO: 218.500
04 - LC DE FRANCA CENTRO: 173.200
05 - LC DE NHANDEARA: 159.325
06 - LC DE GUARIBA: 158.250
07 - LC DE S. JOAQUIM DA BARRA: 157.150
08 - LC DE MIRASSOL: 146.450
09 - LC DE BRODOWSKI: 143.700
10 - LC DE CRAVINHOS: 132.550
11 - LC DE ORLÂNDIA: 119.880
12 - LC RIB.PRETO CAMP.ELISEOS: 114.850
13 - LC DE AURIFLAMA: 109.900
14 - LC DE GUAIRA CENTRO: 90.950
15 - LC DE JABOTICABAL: 69.650
16 - LC DE OUROESTE: 69.175
17 - LC DE BARRETOS: 64.300
18 - LC DE FRANCA INOVAÇÃO: 63.900
19 - LC DE FERNANDÓPOLIS CENTRO: 62.950
20 - LC DE NEVES PAULISTA: 57.700
21 - LC DE GUAÍRA AGUAS COR: 50.950
22 - LC DE CATANDUVA: 50.400
23 - LC DE RIB. PRETO CENTRO: 36.400
24 - LC DE MONTE ALTO: 36.200

Em uma bela tarde de 20 de julho de 2.016, o DIA DO
AMIGO, na sede social do LIONS CLUBE DE RIBEIRÃO PRETO
JARDIM PAULISTA, foi realizada importante reunião do staff da
Governadoria do Distrito LC-6, onde o Gov. AL 2015/2016, CLMJ
JOSÉ MARIO BAZAN, juntamente com o Tesoureiro CLMJ Antonio
Carlos Girotto / CaL Eleni, Coordenador Geral CLMJ Antonio
Domingos Andriani, Secretário Executivo, CL Hélio Yoshidome,
Assessor da Mutua, CLMJ Glauber Gomes da Silva e Assessor do
Concurso de Relações Públicas, CL José Antonio Rossato, reuniuse com a equipe AL 2016/2017 ( CLMJ Sergio David de Souza,
Governador; CLMJ PCC Antonio Carlos Bittar, Coordenador Geral;
CLMJP Hairton Santiago, Secretário, CL José Antonio Rossato,
Assessor do Concurso de Eﬁciência e CLMJ Glauber Gomes da
Silva, Assessor da Mutua. Esteve presente também o CLMJP
Antonio Douglas Zapolla, Editor Distrital BIG e Revista Lion
Sudeste. A ausência do Tesoureiro, CLMJ José Guéia Mas foi
justiﬁcada e tudo lhe será devidamente transferido pela equipe
distrital.
Mostrando toda sua transparência, responsabilidade e
comprometimento com a Governadoria, o Governador Bazan
passou para o novo Governador Sérgio David, toda a documentação burocrática e funcional, mostrando estar tudo na mais
devida ordem. A secretaria também apresentou tudo na mais
perfeita normalidade.
O Tesoureiro CLMJ Girotto apresentou todos os balancetes, toda documentação ﬁscal, tributária e bancaria, onde além
da competência aliada a muita honestidade, entregou o caixa
totalmente em ordem, e o mais importante, com saldo credor,
num trabalho digno do mais merecido louvor.
Foi tratado também assuntos pertinentes à Mutua
Distrital, onde o CLMJ Glauber pode também apresentar todos os
balanços e iniciar um novo trabalho para 16/17, que irá trazer
para o Distrito e para os mutuários, inovações que somente irão
beneﬁciar a todos.
Foi encerrado também o concurso de eﬁciência
2015/2016 (divulgado em outra nota), e discutido com toda
equipe algumas mudanças para 16/17 que aperfeiçoaram ainda
mais as regras, com muita imparcialidade.
Enﬁm, o CLMJ Sérgio David de Souza, Governador, ﬁcou com a
certeza de que o Distrito caminha na mais perfeita normalidade,
e que poderá com muita SOLIDARIEDADE E AÇÃO, continuar o
trabalho sempre desenvolvido pelos nossos dirigentes, e que o atual exemplo
de 2015/2016, de uma
equipe que trabalhou
coesa, unida e com muita
competência e zelo, que
demonstrou ser realmente
VOLUNTÁRIOS DO SERVIR,
poderá novamente
proporcionar ao Distrito LC6 e a todos os clubes, a
certeza de um trabalho que
irá fortalecer cada vez o
leonismo distrital.
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Atividades de Clubes
LIONS CLUBE DE NHANDEARA
Promoveu almoço beneﬁcente em prol da SOPROCAN
(Sociedade Protetora das Crianças e Adolescentes)
com ótimo resultado.
As domadoras visitaram a APAE, oferecendo o lanche
da tarde para os alunos internos.

LIONS CLUBE DE RIBEIRÃO PRETO
JARDIM PAULISTA
Na comunidade Esperança, em 28/06/2016,
através de trabalho das companheiras/domadoras,
fez a entrega de enxovais completos para diversas
mães carentes.

LIONS CLUBE DE SÃO JOAQUIM DA
BARRA
Fez doação de diversos jogos lúdicos, bem como
ventilador, quadro de aviso e informes,
Vasilhas plásticas e outros bens para o LAR E ESCOLA
JOSÉ OLINTHO FORTES JUNQUEIRA.
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LIONS CLUBE DE SÃO GUARIBA

LIONS CLUBE DE NEVES PAULISTA
Barraca do pastel do LIONS : Venda de tapioca
(salgadas e doces) e tradicional pastel.
Promoção da APAM com apoio do LIONS CLUBE.

LIONS CLUBE DE BRODOWSKI
Doação de uma carga de gelatina e macarrão para o
Hospital do Câncer, de Barretos, arrecadado na
comunidade durante o mês de junho

LIONS CLUBE DE PALMEIRA DO
OESTE

LIONS CLUBE DE SÃO ORLÂNDIA

LIONS CLUBE DE MIRASSOL
GRANDE AÇÃO DO LIONS CLUBE DE MIRASSOL, início
da ampliação da residência do caseiro para
acomodação com conforto total para pessoa
portadora de necessidades especiais.

O Lions Clube de Orlândia, representado pelas CaLS
Ângela Baldini e Rita Garbin, estiveram na casa de
apoio em Barretos onde o Lions tem participado
semanalmente com a ajuda de alimentos aos
usuários e familiares que frequentam aquela
entidade, que atente os orlândinos que lá estão todos
os dias para tratamento de saúde no Hospital de
Câncer daquela cidade. Promoveu em sua sede
social, a tradicional FESTA DO QUEIJO E VINHO, com
grande participação da comunidade e sucesso total...
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LIONS CLUBE DE TANABI
O Lions Clube de Tanabi, fundado em
15/06/1964, e atualmente neste AL 2015/2016
presidido pela CaL Eudóxia de Lourdes Castelo
Braite/CL Sebastião Braite, realizou no dia 30/04 o
Dia da Cidadania, atividades gratuitas para a
população do Município, com início às 09hs e termino
às 15hs com sorteio de prêmios em dinheiro.
Eis um resumo do que foi realizado:
50 pessoas na APATA Assoc. Proteção, apoio e
tratamento aos animais e
5 doações de animais.
58 kg de alimentos pelo Projeto Guri.
20 doações de órgãos.
1037 exames de diabetes e aferição de pressão
arterial.
Foi preparado almoço para 100 voluntários que
participaram da ação.
Participação 29 companheiros
11 Casamentos comunitário.
19 orientações Nutricionais.
92 orientações Odontológicas.
25 orientações Jurídicas
47 orientações de Corpo de Bombeiros
492 vacinação do Inﬂuenza
72 cortes de cabelos e manicure.
143 pessoas na educação e artes.
300 mudas de árvores
92 pessoas no RH da Usina Guarani.

LIONS CLUBE DE SERTÃOZINHO
CLMJ Fernando Assan doa aparelhos
or topédicos. Em nome de Lions Clube de
S e r t ã o z i n h o . A P r e fe i t u r a d e S e r t ã o z i n h o
homenageou o Grande CLMJ Antonio Fernando
Assan colocando seu nome na Central de
Empréstimos ou Doação de Equipamentos
Ortopédicos, pelo trabalho realizado há mais de 40
anos. Recebeu as fraldas geriátricas que foram
doadas ao Sr. José Montenegro. Promoção do Chá
das Domadoras. Renda revertida em prol dos mais
necessitados. Doação de casaquinhos e sapatinhos
de lã para as mamães carentes da Santa Casa.
Doação de leite ao Albergue Noturno Octávio Oliveira
Campos e para Casa Graccias- Grupo de Apoio e
Combate ao Câncer Infantil e Adulto. O Colégio Saber
doou 185 litros de leite, o qual foi doado à entidades.
A Santa Casa de Sertãozinho Dr. Carlos Alberto
Mazzer recebeu a doação de enxovais para bebês
feito pelas das Companheiras.
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LIONS CLUBE DE BARRETOS
O Lions Clube Barretos, fundado em 08/10/1961, presidido neste AL 2015/2016 pela CaL MARIA APARECIDA
S I LV E I RO A S S I S A N D R E ( C L L a n c a s te r D ´ O l i ve i r a A n d r è ) , fe z n o m e s d e M A I O / 2 016 ,
arrecadação de 150 chapéus e bonés de crochê e tricô, para doação as crianças em tratamento no Hospital
Infantil de Câncer de Barretos.

HOMENAGEM DOS “SOLDADOS DO LC-6”
AO CLMJ JOSÉ MARIO BAZAN

Companheiros,
No AL 2016/2017, atendendo à solicitação do CLMJ SERGIO DAVID DE SOUZA, Governador, iremos dar continuidade à edição do BOLETIM INFORMATIVO
DA GOVERNADORIA.
Queremos solicitar aos clubes que queiram divulgar suas atividades nesta coluna, bem como no site do Distrito ( www.distritolc6.com.br ), que nos enviem
diretamente através do e-mail editoriabig6@gmail.com ou clmjpantoniodouglaszapolla@gmail.com , acompanhados de um texto e fotos de boa qualidade.
Aproveitamos para pedir escusas aos clubes que por ventura não foram destacados ao longo do AL 2015/2016, o que não foi de nossa vontade, mas sim
dado à diﬁculdade de coletar informações, já que poucos enviam suas informações diretamente à esta editoria.
Pedimos, para facilitar o trabalho, que não mandem via whatssap, e queremos cumprimentar os clubes do LC-6 que desenvolveram, e desenvolvem,
grandes e relevantes atividades, demonstrando a força do LEONISMO e do SERVIÇO DESINTERESSADO.
Contamos com a especial colaboração dos CLUBES LC-6
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Neves Paulista
Dados do Censo - 2010
População total: 8.772
Urbana: 7.916
Rural: 856
Homens: 4.363[6]
Mulheres: 4.409
Densidade demográﬁca
(hab./km²): 40,18
Taxa de alfabetização: 92,9%
Dados do Censo - 2000
Mortalidade infantil até 1 ano (por
mil): 12,19
Expectativa de vida (anos): 73,31
Neves Paulista é um
município brasileiro do estado de
São Paulo. Localiza-se a uma
latitude 20º50'46" sul e a uma
longitude 49º37'47" oeste, estando a uma altitude de 549 metros. A
cidade tem uma população de
8.772 habitantes (IBGE/2010)[2] .
Neves Paulista per tence à
Microrregião de Nhandeara.

História
Fundada em 22 de maio de
1922 (94 anos). Em 22 de maio de
1922, Capitão Neves, Waldemar e
José da Costa Spindola, José
Francisco Matarezi, Joaquim Pedro
da Silva e Gerônimo Chico, ergueram um cruzeiro no local que
constitui o divisor de águas entre
os córregos da Água Limpa, o de
Jacutinga e o Ribeirão do Jacaré,
fundando o patrimônio do "Canto
Chão", em homenagem a Nossa
Senhora Aparecida.
A vila tornou-se distrito em
22 de dezembro de 1927, pertencente ao município de Monte
Aprazível, com a denominação de
Neves. Em 26 de outubro de 1937,
foi transferido para o município de
Mirassol e, em 30 de novembro de
1944, transformado em município
com o nome de Iboti. Falar em
Neves Paulista é falar também de
imigrante espanhol. Esta pequena

cidade do Noroeste Paulista
fundada em 1922, localizada
próxima a cidade de São José do
Rio Preto, é uma das muitas
cidades desta região que devem o
seu surgimento graças à expansão
da lavoura de café, sendo uma das
últimas regiões do Estado a
cultivar o mesmo. A cidade caracteriza-se pela forte inﬂuência
espanhola que teve desde o início
de seu desenvolvimento, por se
constituir numa frente cafeeira.
Desde o início do século XX,
aﬂuíram para esta região um
sig n iﬁcativo con tin g en te de
imigrantes dos quais podemos
salientar os italianos, árabes,
alemães dentre outros.
Juntamente com os espanhóis,
estes imigrantes vieram em sua
grande maioria para trabalhar na
lavoura de café, motivados, é claro,
pelo sonho de conseguir no Brasil
o que lhes era negado na Europa, o
direito de viverem dignamente.
O nome atual foi adotado
em 24 de dezembro de 1948.

Geograﬁa
Possui uma área de 232,143 km².

Demograﬁa

Taxa de fecundidade (ﬁlhos por
mulher): 1,92
Í n d i c e d e D e s e nv o l v i m e n to
Humano (IDH-M): 0,804
IDH-M Renda: 0,732
IDH-M Longevidade: 0,805
IDH-M Educação: 0,875
(Fonte: IPEADATA)

Hidrograﬁa
Rio São José dos Dourados
Ribeirão do Jacaré
Ribeirão Boas Vistas dos Castilhos

Rodovias
SP-310
Fonte: Wikipédia
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