
 
 

No dia 27 de Agosto, o LEO Clube de Taquaritinga junto da conselheira Leão, se 
dividiram em 3 grupos para arrecadarem óleo, farinha e alimentos para o café da manhã 
e lanche da tarde para a Comunidade Terapêutica Horto De Deus, os quais estavam 
necessitando de alimentos para primeira parte do dia. No Horto, homens que sofrem 
dependências ou vícios se desligam da sociedade para tentarem se curar, o LEO apoia 
essa causa pois sabemos o quanto é importante para eles e para suas famílias. Como os 
próprios tiveram a iniciativa de se curar para se tornarem pessoas em que possam se 
sentir bem consigo mesmos, o LEO os ajudaram e irão sempre que precisarem. 
 

No dia 28 de agosto, os LEOs Clubes da região A do Distrito 

LEO LC-6 (LEO Clube Auriflama, Leo Clube de Fernandópolis, LEO 

Clube de Palmeira d'Oeste, LEO Clube de Potirendaba e LEO Clube de 

Votuporanga) e Interact Club Ouroeste, marcaram presença no 

Arrastão Solidário em Ouroeste promovido pelo LEO Clube da 

cidade. Os sócios se dividiram em grupos e passaram de bairro 

em bairro solicitando doações aos cidadãos para ajudar famílias 

e entidades da cidade. 

 

 

No dia 25 de agosto de 2016, o LEO Clube De Fernandópolis "Cidade 

Progresso", participou da visita do Casal Governador ao LC 

Fernandópolis. Sendo que no período da tarde, houve a visita ao 

projeto Os Sonhadores e plantação de mudas de árvores, e no 

período noturno, a festiva de visita e Posse de novos associados ao 

LIONS Clube. 

 

 

 

No dia 28 de agosto, o LEO Clube de Votuporanga realizou, juntamente 
com o Lions Votuporanga, a Campanha de visita mensal ao asilo São 
Vicente de Paula. As companheiras Leão e os sócios do Clube 
passaram a tarde com os idosos e celebraram os aniversariantes do 
mês com uma singela comemoração. 
 

No dia 21 de Agosto o LEO Clube de Potirendaba� realizou o 1° Piquenique 

do programa Leaõzinho. 

Este evento teve por finalidade engajar, apoiar e inspirar os jovens e crianças 

da comunidade no caminho do voluntariado e do serviço desinteressado ao 

próximo. 

E claro que rolou um papo super bacana e descontraído seguido de muita 

comilança e brincadeiras pra fechar bem esse dia incrível. 
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Essa campanha foi realizada dia 20 de Agosto pelo LEO 
Clube de Potirendaba, que esteve afixando cartazes por 
pontos importantes, como a Rodoviária e escolas da 
cidade de Potirendaba, sobre a conscientização de 
valores impostos sobre os padrões de beleza socialmente 
construídos. 
Padrões de beleza hoje em dia tem sido causa de grande 
desconforto pessoal para o indivíduo que busca se 
adequar a esses padrões impostos pela sociedade, e não 
é só causa de desconforto, mas também é a causa de 
problemas de saúde gravíssimos como bulimia, anorexia e 
problemas decorridos de cirurgias e métodos nada 
saudáveis para se alcançar o corpo ideal. 
Tendo em mente essa problemática social, os CC.LEO 
espalharam pela cidade cartazes com a seguinte frase: 

"ATENÇÃO, imagens neste espelho podem estar distorcidas por padrões de beleza socialmente construídos. 
VOCÊ É LINDA (O)". Isso foi feito como forma de incentivo, para que as pessoas se aceitem como são, pois 
afinal, cada qual é um ser belo a sua maneira, a diversidade é o que nós torna únicos e especiais. 
 

Seguindo a Campanha do Centenário do LCI 

para a semana da Criança e da Juventude, 

o LEO Clube de Votuporanga realizou nesta 

terça-feira, 16 de agosto, a 2ª parte da 

Campanha de Arrecadação de Leite que 

fundamentou-se na entrega dos 298 litros 

obtidos para a Casa da Criança de 

Votuporanga.  Os CC.LEO Caroline Garcia, 

Luciano Diogo, Maria Eduarda e a CaL 

Conselheira Camila Pontes visitaram a Casa 

da Criança para efetivar a doação. A equipe da 

Direção e as crianças ficaram muito 

agradecidos com o gesto do Clube e todos desfrutaram de um momento de muita compaixão. 

 

No dia 13/08/16 o LEO Clube de Potirendaba realizou uma 

campanha no Lar São Vicente de Paulo - VICENTINA, com 

finalidade de levar alegria, carinho, atenção e claro muito 

amor aos idosos deste Lar, e neste dia em especial foi 

realizada uma programação diferente com os idosos para 

homenagear os pais idosos residentes do Lar Foi 

programado um dia de cinema com pipoca e refrigerante 

onde todos pudessem assistir, comer e se sentarem juntos. 

No final foi entregue bombons aos homens/papais do lar. 

 

 

No dia 13 de agosto o LEO Clube de Palmeira d'Oeste em 

homenagem ao Dia dos Pais entregou uma lembrança aos pais 

LIONS e pais dos CC.LEO. 
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O LEO Clube de Taquaritinga fez uma arrecadação de leite no 

dia 05/08 para o orfanato São Vicente de Paula, com a 

finalidade de ajuda-los com a carência de leite que a instituição 

estava tendo. A arrecadação foi proveitosa e as crianças que 

estavam presentes puderem demonstrar sua felicidade por 

verem que seus lanches e café da manhã retornariam. 

 

 

O LEO Clube de Taquaritinga foi procurado para ajudar instituições 

que estavam carentes de alimentos básicos. E orgulhosamente por esta 

razão, no sábado dia 13/08/2016 foi feita uma campanha de 

arrecadação a qual os sócios se dividiram em vários mercados para 

que pudessem obter mais resultados, contando com a ajuda da 

Conselheira do clube a campanha ocorreu perfeitamente bem 

 

No dia 5 de Agosto de 2016 o LEO Clube de 

Ouroeste ajudou o Projeto NED (Não Existe Diferença) 

que ajuda crianças especiais dos municípios Ouroeste e 

Guarani d'Oeste, em um Pedágio Solidário na Entrada 

principal de Ouroeste em prol aos mesmo, onde 

arrecadou-se R$1.822,80 valor esse que ajudará na 

manutenção do Projeto. 

 

 

09 de agosto de 2016, O LEO Clube de 

Votuporanga realizou a Campanha de Dia dos Pais.  

Os sócios participaram da reunião do Lions e 

durante a mesma foram feitas homenagens e a 

entrega de lembrancinhas para os C.L. 

O objetivo da campanha é demonstrar a gratidão e o 

carinho que temos por nossos pais e padrinhos, e 

como resultado tiveram uma noite de muita alegria 

e emoções.  

No final da reunião ainda tiveram uma singela 

confraternização para marcar a data especial. 

 

No dia 06 de agosto de 2016, o LEO Clube 

de Votuporanga realizou a Campanha de 

Arrecadação de Leite com o objetivo de 

ajudar a Casa da Criança de Votuporanga. 

Os associados se dividiram em dois 

supermercados da cidade para pedir 

doações aos cidadãos.  

No final da campanha, foram 

contabilizados 298 litros de leite, 

confirmando o sucesso da mesma. 
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Notícias enviadas por 

C.LEO Victor Hugo Pontes Castellan do Clube de Votuporanga 

 Diretor de mídia social do Distrito LEO LC-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


