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Tempo de conferir o melhor aplauso à 
Governadora DG Cidinha Pellizzon, que está 
desempenhando a sua missão; de apresentar 
aos Vice Governadores CL Gustavo e CL 
Caliento, que con�nuam sua jornada de 
aprendizado, votos de sucesso e a promessa 
da sua colaboração para ajudá-la nessa tarefa 
e, muito mais, reafirmar-se companheiro 
disposto a agregar esforço pelo bem do ideal 
leonís�co.

Tempo de distrital é mo�vo 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 iden�ficar revelações de lideranças 
que venham a somar com novas idéias e 
ações; é momento de estudos e exame de 
projetos renovadores é, enfim a oportunida-
de de abrir novos horizontes, cuidando 
simultaneamente de conservar as trilhas que 
conduziram a apoteose alcançada. 

 TEMPO DE DISTRITAL 

Tempo também de desfrutar, como não 
somos só trabalho, de momentos do bom e 
necessário companheirismo e descontração, 
arejando a mente e refazendo a força �sica 
que nos permite con�nuar honrando a 
bandeira da solidariedade, símbolo cultuado 
do nosso movimento. 
Tempo, ainda, de agradecer a Deus pela 
saúde que nos concede e por nos dotar de um 
grau a mais de inteligência e boa vontade o 
que nos permite olhar e acolher nossos 
semelhantes, de qualquer cor ou classe 
social, como verdadeiros e amados irmãos e a 
eles dedicar todo carinho, amizade e amparo 
que desejamos merecer. Tempo de elevar-
mos preces fervorosas para permanecer com 
esse sincero sen�mento de solidariedade 
que conduz a almejar o sonho de usufruir vida 
transbordante de amor, paz e harmonia. 
Tempo enfim de  v i s i tar  e  conhecer 
CATANDUVA, para aumentar os laços de 
amizade e de companheirismo, sempre 
oferecendo o seu melhor em termos de 
TRABALHO, RESPONSABILIDADE, AMIZADE, 
CONSIDERAÇÃO, valorizando o VERDADEIRO 
LEONISMO, onde em um mundo de presta-
ção de serviço provamos que SERVIR É VIVER. CLMJP Antonio Douglas Zapolla
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Devemos “lembrar da sabedoria da 
água: ela nunca discute com o obstácu-
lo, ela simplesmente o contorna.” (Au-
gusto Cury)

Con�nuem não fazendo somente a 
diferença, mas sendo a diferença em 
nossas comunida-
des e assim nosso 
semelhante pode-
rão sen�r a alegria 
no servir.

século de trabalho transformando 
vidas, peçam aos clubes que façam 
uma doação durante este ano leonis�-
co. Com o apoio de LCIF, podemos 
fazer uma diferença ainda maior. 

Conserve o meu 
co ra çã o  s e m p re 
jun�nho dos seus 
não se esquecendo 
nunca  de  serem 
felizes.

CaL MJ Maria Aparecida Destito Pellizzon
 e AA CL Paulo

              Al 2017/2018 – Colegiado Diamante

Os nossos Clubes estão de para-
béns pois as campanhas estão maravi-
lhosas e demostram que a cria�vidade, 
o amor ao próximo e alegria no servir 
estão a tônica.

E s t a m o s  n o 
meio do ano leonis-
�co 2018/2019 e é 
uma excelente oca-
sião para pensa-
mos, refle�rmos e 
avaliarmos o que 

fizemos, deixamos de fazer e o que 
pretendemos fazer. E a melhor parte é 
que nunca estaremos prontos, finaliza-
dos...  Haverá sempre uma campanha, 
um servir novo para serem adiciona-
dos.

Portanto obrigada a cada um de 
vocês, que fazem parte da minha vida e 
que me permitem engrandecer minha 
história com os exemplos deixados em 
mim. 

Que ano incrível estamos tendo! 
Por causa de você, os clubes estão mais 
fortes, as comunidades estão mais 
saudáveis e o mundo um lugar melhor.

Que eu também possa deixar peda-
cinhos de mim pelos caminhos e que 
eles possam ser parte das suas históri-
as. E que assim, exemplo a exemplo, 
possamos nos tornar, um dia, um imen-
so "nós". Afinal o horizonte é nosso!

Estamos conseguindo concre�zar 
as cinco metas prioritárias do nossa 
presidente internacional: Gudrun 
Yngvado�r , que são: Combate a 
F o m e ;  D i a b e t e s ;  V i s ã o ;  M e i o 
Ambiente e Câncer Infan�l. Agora é o 
momento de agir. Isto só é possível 
graças às vocês: Companheiros, com-
p a n h e i r a s ,  D o m a d o r a ,  L e o s , 
Juventude leonis�ca e leõezinhos.

A  F u n d a çã o  d e  L i o n s  C l u bs 
Interna�onal comemora o seu 50º 
aniversário neste ano. Celebre meio 

SERVIR É VIVER.
O Horizonte é seu. Conquiste-o. 

Você é um Leão

a ser alcançado. Aquele que vive den-
tro das nossas aspirações cole�vas. 
Assim que descoberto, abrirá um nível 
de bem humanitário que o mundo 
nunca viu. Ele existe, em algum lugar, 
ALÉM DO HORIZONTE.

E para descobri-lo e os convido a 
colocar em prá�ca o Lema da nossa 
Governadora Maria Aparecida Des�to 
Pellizzon:  

CLMJ Gustavo José Gil de Almeida
CaLMJ Maria Machado de Almeida

Casal 1º Vice-Governador – Distrito LC-6

Companheiros, Companheiras, 
Domadoras e LEOs,

O senso de união que nos leva a 
prosperar é a mesma a�tude que 
permite os Leões e LEOs do globo a 
tornarem suas comunidades mais 
fortes, mais saudáveis e mais seguras. 
Ser Leão é ter uma experiência única, e 
uma incrível honra. Nossas comunida-
des dependem de nós para atender às 
necessidades, que do contrário não 
seriam atendidas. Nos confiam o 
cuidado de alguns dos nossos vizinhos 
mais vulneráveis, vidas e futuros que 
podem ser mudados para sempre por 
um ato de bondade. Somos homens e 
mulheres que sabem que contribuir 
com a comunidade é algo que muda 
vidas. Incluindo as nossas próprias. Há 
um brilho quando as pessoas se unem 
para o serviço. Quando nos unimos 
para melhorar nossas comunidades, 
nos tornamos melhores. E ficamos 
mais perto das pessoas que servimos. 

JUNTOS, PODEMOS IR ALÉM DOS 

NÓS SERVIMOS O MUNDO E 
NOSSAS COMUNIDADES LOCAIS COM 
ORGULHO, COMPAIXÃO E BONDADE. 
Ainda assim, há um mundo de serviços 

NOSSOS LIMITES. PARA IR ALÉM DOS 
NOSSOS LIMITES, DEVEMOS ATUAR 
DENTRO DOS NOSSOS CLUBES, 
COMUNIDADES E DENTRO DE NÓS 
MESMOS

Os Leões neste AL. estão apoiando 
as novas causas globais para definir 
nosso segundo século de serviços e 
atender às necessidades emergentes. 
Os Leões estão servindo as áreas da 
visão, fome, meio ambiente, câncer 
infan�l e o nosso novo enfoque de 
serviço global, o diabetes. A nossa 
meta é de servir 200 milhões de pesso-
as por ano até 2021.

Buscar por um novo percurso 
nunca é fácil. Alcançar o serviço que 
está além do horizonte, isso significa 
desenvolver novos recursos, ter uma 
mo�vação renovada e uma estratégia 
claramente definida.

MENSAGEM DA GOVERNADORA

MENSAGEM DO 1º VICE GOVERNADOR



zonte, rumo ao futuro com dias 
melhores para a humanidade!

Afinal o horizonte é nosso !

MENSAGEM DO 2º VICE GOVERNADOR
Lions nos pres�giaram quando 
Governador fui e de quando  das visi-
tas oficiais que eu e Daisy fizemos nos 
clubes no AL 2004/2005, certamente 
irão se lembrar dessa frase que eu sem-
pre repe�a nos encerramentos das 
nossas visitas nas fes�vas:

No final tudo vai dar certo, se ainda 
não deu é porque o final não chegou.

Abraços e contem com uma 
Governadoria cheia de Carinho e Amor 
para todos 
nós porque 
nós conta-
mos com o 
C a r i n h o  e 
A m o r  d e 
vocês.

É isso mesmo, Acreditem no Amor, 
porque só ele é capaz de unir a Família, 
os Amigos e unir o Mundo que tanto 
precisa do Amor de todos nós.

Acreditem na família, acreditem 
nos amigos, acreditem nos sonhos, 
etc...etc...etc..., mas acima de tudo: 
Acreditem no Amor.

Podemos 
contar?

PDG CLMJ Caliento e CALMJ Daisy
Casal 2º Vice-Governador Distrito LC-6 AL 2018/2019

Discu�r assuntos que não cabe a 
nós resolvermos é de pura perturba-
ção para nosso ego, uma vez que com 
o passar dos anos temos mais é que 
juntarmos o que temos do que separar 
o que muito nos serve.

E assim é uma pergunta que estou 
respondendo para muitos Companheiros 
e Companheiras que sempre me pergun-
tam: 

Todos nós temos um ponto de vista 
para cada assunto a ser discu�do 
(sempre no bom sen�do) em todos os 
setores por onde es�vemos, por onde 
andamos, por aquilo que fizemos e por 
aquilo que deixamos de fazer.

Caliento pegar a Governadoria 
novamente?

Você esta louco?

Falo dos amigos.
A importância dos amigos ao nosso 

lado faz muito bem ao coração e nos 
da ânimo para realizarmos coisas que, 
às vezes, parecem impossíveis de se 
realizar.

Enganam-se, pois aceitei esse desa-
fio porque tenho todos vocês como 
verdadeiros amigos (as) e sei que isso 
vai nos levar a unir ainda mais todo 
Distrito LC-6.

Vocês, que com mais de 15 anos de 

Voltar ao passado não distante vai 
ser uma forma que vejo com bons 
olhos pelo carinho que todo Distrito 
tem não pelo Governador (a), mas pela 
amizade e alegria quando dos encon-
tramos em qualquer que seja o local 
que es�vermos.

Precisamos entender que quando 
entramos no Lions, nosso pensamento 
era o Servir Desinteressadamente.

Entretanto mudou muito sobre 
nossos conhecimentos sobre Amigos 
dentro do Lions e é assim que me mani-
festo.

Somos amigos que conseguimos 
através do Leonismo e isso faz muito 
bem ao coração.

Isso vai nos fazer lembrar de que 
sempre devemos agir mais com o cora-
ção do que com a razão.

Hoje nada mudou sobre o Servir 
Desinteressadamente e do Nós 
Servimos.

Já a�ngimos uma idade em que as 
intrigas e briguinhas de bas�dores já 
eram; e que descer degraus nos leva a 
um patamar de extrema importância 
na nossa vida.

  

MENSAGEM DO COORDENADOR GERAL

Casal Coordenador Geral do Distrito LC-6
CLMJ ADAIR VIEIRA ARNONI / CaL SONIA

Vários meses já se passaram 
desde que iniciamos nossa jornada 
leonís�ca, acompanhando nossa 
querida Governadora DG, CLMJ 
Maria Aparecida Des�to Pellizzon, em 
suas visitas aos clubes do Distrito LC-
6.

Podemos afirmar que estamos 
vivendo experiências gra�ficantes.

O carinho e atenção com que 
somos recebidos, a constatação das 
a�vidades realizadas visando cumprir 
as metas da Governadoria, o amor, o 
companheirismo, a união com que 

todo trabalho está sendo efetuado, 
nos transmite um orgulho muito gran-
de em sermos LEÕES. Nos contagia 
com a alegria de servir, e transforma o 
cansaço do caminho, às vezes longo 
que percorremos, no desejo de vol-
tarmos sempre ao convívio dos com-
panheiros que antes admirávamos e 
hoje amamos como irmãos.

ESTAMOS FELIZES ! Os clubes de 
nosso Distrito estão empenhados em 
servir de mãos dadas, trocando expe-
riências, encorajando-se mutuamen-
te, caminhando para além do hori-



                                 

Um grande abraço fraternal!

médico especializado para diagnós-
�co e tratamento. 

Con�nuemos nesta luta do bem 
e unidos pela causa de nossa 
Governadora Cidinha Pellizzon, es�-
mulando os companheiros a serem 
pontes para unir as pessoas, comu-
nidades, clubes e Distrito, com o 
lema: Servir é Viver. 

Estamos no início de dezembro 
de 2018. Cada mês possui uma cor 
para conscien�zar o mundo sobre a 
importância de cuidarmos da saúde. 
O u t u b r o  r o s a ,  n o v e m b r o 
azul...Você, certamente como com-
panheiro leão já ouviu falar em algu-
mas dessas campanhas voltadas à 
prevenção de doenças, não é mes-
mo? Po is  bem,  entramos  no 
DEZEMBRO – Laranja / Vermelho: O 
ano se fecha com cores vibrantes. 

O "Dezembro Laranja", serve 
para conscien�zar a população 
sobre os efeitos nocivos do sol sem 
proteção e a importância de comba-
ter o câncer da pele. Neste ano, o 

O “Dezembro Vermelho” ressalta 
a necessidade de prevenir a AIDS. O 
principal intuito da campanha é 
informar sobre sintomas, perigos e 
formas de contágio e prevenção da 
AIDS. 

tema da Campanha Nacional de 
Prevenção ao Câncer da Pele é: “Se 
exponha, mas não se queime”. 

Incen�vemos os Companheiros 
dos Clubes de Lions do nosso Distrito 
a promover ações que visem veicu-
lação de campanhas na mídia escrita 
e falada; iluminação de monumen-
tos, palestras, inicia�vas de consci-
en�zação em parques, clubes recre-
a�vos com distribuição de filtro 
solar, entre outras, informando a 
população que o câncer da pele é o 
�po da doença mais incidente no 
Brasil, com 176 mil novos casos ao 
ano.

Sabemos do extraordinário tra-
balho que os Lions Clubes realizam, 
portanto, vamos nos engajar nessa 
ação e informar a comunidade a 
nossa volta, sobre as formas de pre-
venção com a adoção de medidas 
fotoprotetoras, e a procurar um 

MENSAGEM DO CASAL PRESIDENTE DO 
CEG  AL 2018/2019

IPDG CLMJ Luiz Antonio Chiquetto
/CaLMJ Regina Mara

CLMJ José Vasco e CaL Leila
Assessor de mútua AL 2018/2019

Queridos companheiros, estamos prestes a findar seis meses deste ano leonís�co. Meses nos quais 
pessoas queridas par�ram nos deixando a saudade. Confiemos nos planos de Deus, para que 

possamos lembrar de todos eles com amor, contar suas histórias com um sorriso no rosto. Assim, 
encontraremos forças e mo�vos para seguirmos em frente.

Um abraço fraterno a todos e que Deus nos abençoe.

MÚTUA DISTRITAL LC-6 A.L. 2018/2019

DATA OBTO CIDADE L.C/DM/CaL  

21/07/2018 L.C. ORLÂNDIA CLMJ Marco Antonio Maciel  

21/07/2018 L.C. GUARÁ CL Luiz Fernando de Souza  

24/07/2018 L.C. FRANCA CENTRO CLMJ Walter Anawate  

09/08/2018 L.C. NHANDEARA CL Valter Consoni  

19/08/2018 L.C. BARRETOS CL Meneval Bittencorth  

18/09/2018 L.C. PONTAL CL Roberto Aparecido Zemantauskas  

25/10/2018 L.C. PALMEIRA D’OESTE CL Arnaldo Freddi  

12/11/2018 L.C. IGARAPAVA CaL Maria Cristina Alves de Azevedo  

14/11/2018 L. C. JABOTICABAL CL Adalberto Zuquim  

    

 



1ª REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL
ORLÂNDIA - 29 E 30 DE JULHO



  

CONVENÇÃO DE LIONS INTERNACIONAL
LAS VEGAS - 20 DE JUNHO / 10 DE JULHO



ORADOR OFICIAL

É confiável.
É humilde sem ser modesto.
Segue sempre crescendo.
Tem postura de vencedor, quando não sabe pergunta, 

quando não pode não promete, quando promete cum-
pre, quando sabe assume, e quando assume faz.

Pensa grande e dá o passo certo, pensar grande e pen-
sar pequeno dá o mesmo trabalho.

 São cinquenta e quatro anos que faço parte do  lions 
clube, que ajudou a forjar meu caráter e minha pessoa, 
sou tão grato que achei que o meu dever é retribuir  nem 
que seja parcialmente pelo que me foi dado, O leonísmo 
me ensinou,  o que é um leão, e qual é o seu perfil. 

Minhas companheiras, companheiros, queridas 
domadoras

Associa-se a vencedores.

Tem vitalidade para dar uma energia extra, apesar do 
passar dos anos.

Tem alto astral.

Tem capacidade de comunicação.

 Par�cipa do seu dia como um agente da história, não 
como ví�ma, interfere na história que está sendo escrita 
hoje, afinal é a sua história do seu tempo. Escreve o seu 
des�no caprichando na caligrafia. Usa o melhor da sua 
inteligência, e ocupa o espaço que é seu, da maneira 
mais brilhante possível. O seu talento, a sua força de von-
tade e a sua hones�dade, vão fazer esse dia valer.

Sabe lidar com os erros.

É é�co.

Aproveita as lições do passado.

É um bom vendedor de si mesmo.

Resolve.

É firme mas, flexível.

Aproveita as oportunidades.

Isto o que o lions me ensinou, e por isto que ajudei o 
meu povo de JUIZ DE FORA a construir sete ins�tuições 
em plena a�vidade. Ainda tenho sonhos a realizar, para 
aqueles que precisam da nossa ajuda, para os menos 
favorecidos pela sorte, aqueles que imploram um ombro 
para chorar, e nos do lions clubes temos por obrigação, 
amenizar o sofrimento dos inválidos.

É coopera�vo.

Tem visão do futuro.

Respeita a sua vocação.

Doações de órgãos, tem países que considera todo 
cidadão, um doador natural, como a ISLANDIA, 
NORUEGA, e a ESCANDINAVIA toda, e mais outros  e 
outros países.

Apenas estou pedindo que o lions incute  e mude a 
cultura e o habito enraizado na cabeça dos brasileiros, 
que se recusam a doar, um órgão, que um infeliz está na 
fila há anos e morre esperando.

Agradeço desde já o carinho dos Companheiros e 
Companheiras do Distrito LC-
6 e de sua Carinhosa e 
Competente Governadora 
CaL Cidinha.

Tenho dez metas para esta presidência, não vou citar 
todas, somente duas que são as mais importantes para 
mim.

Enviando minhas sauda-
ções Leonís�cas.

1º  O LIONS QUEST: É de suma importância para as 
nossas crianças, devolver para elas a moral e o civismo,  
que perderam a noção do amor a pátria, a nossa  bandei-
ra e envenenadas por car�lhas comunistas e imorais.

Não devemos esquecer o que MELVIM JONES disse 
“não é dado a todos a oportunidade para exercer a lide-
rança, mas cada membro de lions clube tem esta oportu-
nidade, e você não ita longe, enquanto não fizer algo por 
outra pessoa.

 Vamos imitar as arvores do pomar, ou as abelhas  do 
campo, ou os rebanhos nos pastos, eles dão para que 
possam viver, pois reter é perecer, e por isto e justamente 
por isto, quero con�nuar a minha luta, e minha caminha-
da, para que eu possa ver e viver com um povo que não 
tem fome, desespero, e encontra o seu eu maior, dentro 
a sua própria alma ferida, é isto o que lions sabe fazer, 
para a humanidade.  

Um grande abraço frater-
nal!

CONFUCIO disse : o que você faz volta para você, esta 
é a lei divina, o que você planta, colhi muitas vezes mais, 
é o que o lions faz todos os dias, todos os meses, e todos o 
anos.

Georjos Saba Arbache
Presidente do Conselho do DMLC - 2018/2019



MENSAGEM DO DISTRITO LEO LC-6
Queridos CCLEO, CCLL, 

C C a L L ,  D o m a d o ra s  e 
Leõezinhos, dos quais eu 
cumprimento em nome de 
t o d o  o  G a b i n e t e  d o 
Distrito LEO LC-6 do AL 
2018/2019. 

Primeiramente gostaria 
de me apresentar. Meu 

nome é Caroline Garcia, tenho 20 anos, sou estudan-
te de Direito e estou atualmente como Presidente 
do Distrito LEO LC-6. Sou associada do LEO Clube de 
Votuporanga á pouco mais de seis anos e do Lions 
Clube de Votuporanga “Grandes Lagos” á um ano e 
meio.

Venho por meio desta, agradecida e orgulhosa-
mente á convite da Governadoria do Distrito LC-6 
falar um pouco sobre os trabalhos dos dezessete 
LEO Clubes a�vos do nosso Distrito. 

Chegamos á metade deste Ano LEOís�co e 
Leonís�co, com a certeza de que realizamos grandes 
feitos, tanto dentro de nossos movimentos quanto 
para as comunidades á nossa volta, com muito amor 
pelo serviço desinteressado. 

Nestes seis meses, �vemos o fortalecimento de 
clubes novos, reestruturações de clubes mais 
an�gos e acima de tudo, muita força de vontade e 
garra para trabalhar ajudando o próximo. 

Durante este período, nossos clubes realizaram 
campanhas maravilhosas, sejam elas com enfoque 
em crianças, idosos, famílias de baixa renda ou meio 
ambiente, como foi o caso da primeira das quatro 
campanhas que foram propostas pelo Distrito LEO 
LC-6 neste AL.

Tivemos visitas em lares de idosos, par�cipações 
em caminhadas cíveis, doações de brinquedos, 
brechós, doações de roupas e alimentos, arrecada-
ção de fundos, campanhas de Dia das Crianças, 
plan�o de árvores e muito mais, mostrando a força 
do LEO Clubes na sociedade. 

Acima de tudo, gostaria de parabenizar e agrade-
cer todos os CCLEO quem fazem parte do nosso 
Distrito por todo o esforço até agora e todo o suces-
so que estão alcançando, sem deixar de agradecer 
por terem acreditado em mim para trabalhar em 
nome do Distrito LEO LC-6 durante este AL. Espero 
que os próximos seis meses sejam tão proveitosos 
quanto os que passaram. 

LEOís�camente

Então, posso dizer que, nosso Distrito LEO LC-6 

vem forte, agindo com muita garra e amor ao 
próximo, e também, cada vez mais, andando lado a 
lado com o Distrito LC-6 e todos seus Lions Clubes. 
Com o decorrer do tempo, pudemos perceber o 
quanto a ligação LEO-Lions se fortaleceu e o quanto 
isso nos fez mais mo�vados.  

Par�cularmente e também em nome de todos os 
CCLEO do Distrito LEO LC-6, gostaria de agradecer á 
CaL MJ DG Maria Aparecida Pellizzon, por todo o 
apoio que o LEO Clube vem recebendo da 
Governadoria  e também a CaL MJ Claudia Bellini, 
Assessora de LEO Clubes do Distrito LC-6, que vem 
fazendo um trabalho maravilhoso para que a união 
entre LEO e Lions seja sempre fortalecida, assim 
como vem acontecendo nos úl�mos anos, o que é 
um mo�vo de grande comemoração.  

Finalizando, faço um convite á todos os Lions 
Clubes do LC-6 que ainda não apadrinham um LEO 
Clube. Vamos conhecer esse movimento que só tem 
a acrescentar tanto 
para a sociedade 
quanto para seus 
c l u b e s ,  v e n h a m 
para o LEO e conhe-
ç a m  a  f o r ç a  d a 
juventude LEOís�ca 
e Leonís�ca!

CLEO/CaL Caroline Garcia 
Presidente do Distrito LEO LC-6 AL 2018/2019

2ª Vice- Presidente do Lions Clube de Votuporanga “Grandes Lagos” 
Diretora Social do LEO Clube de Votuporanga

  



 LC S.J.RIO PRETO LETICIA 
ARROYO: INCLUSÃO SOCIAL

No dia 13 de outubro, o LC SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO LETICIA ARROYO, promoveu 
uma Orientação jurídica na escola Prof 
Maria Galante Nora, CL Rodrigo Moro, 

orientação para 54 adolescentes e a CLa 
Priscilla Santos palestra de inclusão social.

LC BRODOWSKI PROMOVE NOITE 
DO COMPANHEIRISMO

No final de semana, de 10 de novembro, o 
LIONS CLUBE DE PALMEIRA D´OESTE, 

atualmente presidido pelo CL MARCELO 
FERNANDES BOLONHEZE / CAL MARIA 
GLÓRIA, promoveu a 11a. NAVEGAÇÃO 
ECOLÓGICA a qual visa a limpeza do rio, 

colaborando com o nosso meio ambiente.

 LC PALMEIRA D´OESTE : 11A. 
NAVEGAÇÃO ECOLÓGICA

Esta navegação contou com a presença do 
IPDG LUIZ ANTONIO CHIQUETTO / 

REGINA.

Aconteceu no dia 04 de novembro/2018, 
numa manhã agradável, depois de um 

sábado chuvoso, na esplanada do MUSEU 
CASA DE PORTINARI, a 1ª. CÃOMINHADA 
DE BRODOWSKI, promovida pelo LIONS 

CLUBE DE BRODOWSKI, atualmente 
presidido por CLMJ NELSON AGOSTINHO.

Contando com o apoio logís�co da 
MAGNUS RAÇÕES, bem como do ISKE 

PESCA e MUSEU CASA DE PORTINARI, o 
evento foi um sucesso absoluto.

 LC AURIFLAMA : APAE

Também aconteceu um show de 
adestramento dos cães da POLICIA 

MILITAR de Ribeirão Preto, que foi uma 
atração que encantou a todos, mostrando 

como os cães são obedientes e dotados 
de inteligência.

A caminhada iniciou-se defronte o ISKE 
PESCA indo até as Praça Por�nari, 

contando mais de 50 cães das mais 
diferentes raças, onde a animação feita 

por Jair Rinaldi contagiou a todos.

As inscrições dos cães foram feitas 
antecipadamente, e toda ração 

arrecadada que rendeu 
aproximadamente 400 kilos, foi doada 

para o CANIL ANJOS DE PATAS, que cuida 
dos cachorros abandonadas da cidade, e 
também lá estava presente com vários 

cães para que fossem adotados.

A MAGNUS ofereceu diversos brindes aos 
que inscreveram seus cães, bem como 
distribuiu amostras de seus produtos a 
todos que lá se encontravam. O Lions 

ofereceu também alguns brindes e 
medalhas que marcaram o evento.

O LC SÃO JOAQUIM DA BARRA promoveu 
no domingo, dia 11 de novembro, em sua 
sede social, mais um tradicional ALMOÇO 

BENEFICENTE SERTANEJO, visando 
arrecadar fundos para sua obras 

assistenciais. A comunidade, como 
sempre, pres�giou e o evento foi mais um 
sucesso, mostrando assim o pres�gio e a 

confiança que o clube tem. 
O Casal Presidente CLMJ ALMIR 

FRANÇOLIM TOMAZINI / DM SHIRLEY, 
bem como todos os companheiros e 
domadoras, sen�ram-se renovados e 

cada vez mais mo�vados para 
con�nuarem o trabalho em prol do NÓS 

SERVIMOS. 

LC ORLANDIA: MUTIRÃO DA 
SAÚDE

Neste domingo, dia 11 de novembro, o LC 
ORLANDIA, clube da CaL Governadora 
Cidinha promoveu o Dia da Saúde, em 
parceria com a Drogaria Santa Rita (CL 

Barbin), onde foram feitos 119 exames de 

No domingo, dia 11 de novembro, o 
atuante LC AURIFLAMA par�cipou 

a�vamente colaborando com o SHOW DE 
PREMIOS DA APAE, que teve uma 

par�cipação maciça, e todos trabalharam 
com o verdadeiro espirito de 

solidariedade, para sa�sfação do casal 
Presidente JACOB MÓDOLO ZANOI 

JUNIOR / KÊNIA. 

 LC SÃO JOAQUIM DA BARRA: 
ALMOÇO SERTANEJO

http://www.distritolc6.com.br/index.php/atividades-dos-clubes.html



LC JABOTICABAL : MUTIRÃO DA 
SAUDE e TARDE COM 

DOMADORAS

No periodo da tarde do mesmo domingo, 
foi realizada a promoção TARDE COM AS 
DOMADORAS que também foi sucesso 

total.

O LC JABOTICABAL promoveu no dia 10 
de novembro, sábado, na principal praça 

da cidade, o MUTIRÃO DA SAUDE.

 LC MONTE AZUL PAULISTA 
MUTIRÃO DA SAÚDE

No dia 10 de novembro, sábado, o LC 
MONTE AZUL PAULISTA, presidido pela 

CaL ISABEL CRISTINA CERQUEIRA DE 
SOUZA / CL JAIR ANTONIO DE SOUZA, 
realizou na praça central da cidade, o 

Glicemia e aferição de pressão arterial, 
num total de 59 pessoas atendidas.

Lions Clube Guaira Águas Correntes 
colaborou, sendo um grande parceiro, no 
dia 10 de novembro, sábado,  leilão em 
prol Hospital de Amor, de Barretos, que 

arrecadou cerca de R$ 177.180,00.

MUTIRÃO DA SAUDE, com ó�mo 
atendimento.

 LC MATÃO : MUTIRÃO DA SAÚDE

Lions e Leo clube de Matão na Campanha 
do Diabetes, no dia 10 de novembro de 

2.018, na praça central da cidade.

 LC GUAIRA ÁGUAS CORRENTES: 
HOSPITAL DE AMOR

 LC MIRASSOL - Educandário

Campanha da Venda de Pastéis para o 
Educandário Nossa Sra. Das Graças de 

Mirassol - repasse no valor de R$4.000,00  
entregue a representante da ins�tuição 

Rosalina Navarrete                               
Campanha do Lions Clube de Mirassol

 LC POLONI - ÁRVORES

Lions Clube de Poloni faz  replan�o de 
árvores em parceria com a EE José 
Zanovelli no bosque do Jardim das 

Andorinhas.

  



60 ANOS SERVINDO A COMUNIDADE 
FRANCANA - 46 PRESIDENTES

Primeiro Lions Clube instalado na região da Alta 
Mogiana.

Fundação: 20 de setembro de 1958

Diretor Social: José Reynaldo Nascimento Faleiros.
Flashes da Assembleia fes�va comemora�va aos 60 

anos.

Os Pioneiros

Tesoureiro: Pedro Nunes Rocha
Secretário: Geraldo Ribeiro Conrado

Havia, nessa viagem, entrado em contato com Leões 
do Lions Club de Rio de Janeiro Lagoa e interessara-se 
pela filosofia desses Clubes de serviço. Vislumbrou 
então a possibilidade de ver instalado em sua terra natal 
um clube da natureza do que havia conhecido. Assim, 
instado por membros daquele Clube, tais como: Renato 
de Souza Freitas, Pedro Affonso Mibielli de Carvalho e 
outros, e unido de farta literatura leonís�ca que lhe fora 
entregue por estes CCLL, passou a aglu�nar seus amigos 
em torno de uma possível fundação do caçula de Lions 
Internacional, afilhado, portanto, do Lions Lagoa. 

A sessão solene realizou-se no salão rosa do Hotel 

Francano, devidamente preparado pelo proprietário e 
grande amigo do clube Sr. Orestes Dalmazo. Toda 
sociedade francana se encantou com tal acontecimen-
to.

A cons�tuição da primeira diretoria, a qual teria a 
incumbência da instalação:

Em agosto de 1958, o conhecido idealista Hygino 
Jacintho Caleiro, regressava de uma viagem de negócios 
que realizara à cidade do Rio de Janeiro. Estava eufórico, 
como era de seu costume ficar quando se entusiasmava 
por uma inicia�va qualquer.

Os amigos convocados para os passos iniciais e que 
depois se tornaram sócios fundadores: Ademar Polo, 
Alcides Fernandes, Américo Palermo, Ary Pedro 
Balieiro, Célio Garcia, Francisco damasceno Ribeiro, 
Francisco Xavier D'Elia, Fabio Jacintho lemos, Frederico 
Wimmers, Geraldo Ribeiro Conrado, Geraldo Américo 
Taveira, Humberto Luiz Minervino, Hygino Jacintho 
Caleiro, Júlio César D'Elia, José Reynaldo Nascimento 
Faleiros (PDG 2001/2001), Lund Preso�o, Miguel Aidar, 
Mauro Alves Silveira, Mauro Gilberto Lemos, Mário 
Betarello (PDG 1964/1965), Nelson Salomão, Olavo 
Vilhena, Pedro Nunes Rocha, Roberto Cézar Cunha, 
Ronaldo Mange, Sebas�ão reis de Oliveira, Sebas�ão 
Leone de Melo Barros, Tomé Jacintho de Medeiros, 
Walter Anawa�e (falecido recentemente) e Walter 
Terra.

Presidente: Hygino Jacintho Caleiro
Vice Presidente: Célio Garcia

DG Cidinha Pellizzon

Governadores presentes

Mesa Diretiva Convidados



PROJETO REVIVA O ÓLEO EM ORLÂNDIA

Como resultado do envolvimento do mesmo junto a sua comunidade, foram arrecadados 

pelos alunos 1.851 litros de óleo de fritura.

A Escola vencedora foi a E.M.E.B. PROFESSORA SYLVIA FERREIRA JORGE SCHAFFER, com o 

Tema " A MUDANÇA COMEÇA DE DENTRO".

A Assessoria de Meio Ambiente do Distrito LC6, ( CL ANTONIO MAURO LOPES, do LC 

FRANCA IMPERADOR),  esteve presente em Orlândia na quinta feira dia 08/11 par�cipando 

da Classificação do melhor Projeto Reviva o Óleo/ Educação Ambiental.

Em 18 de outubro de 2.018, o CLMJ MÁRIO 
BERALDI foi homenageado pela Câmara Municipal 
de Batatais com a outorga do TITULO DE 3A. IDADE 
EM MOVIMENTO.

Foi uma noite de muita emoção e reconhecimento, 
pois o CLMJ MÁRIO BERALDI é um dos companheiros 
mais benquistos no clube e na comunidade.

A Governadoria do Distrito LC-6, através da DG 
Cidinha Pellizzzon e o BIG se associam a esta 
homenagem a este grande LEÃO, Presidente do 
LIONS CLUBE DE BATATAIS nos anos 1984/1985 e 
2001/2002, e que tanto fez pelo leonismo, sendo por 
muitos anos editor do bole�m LEÃO SEM JAULA

CLMJ MÁRIO BERALDI 
 LC BATATAIS

BELO GESTO 
DE SOLIDARIEDADE

GIOVANA, PARABÉNS e que seu exemplo sirva de 
lição para muitos, e que nos mostrou que ainda 
podemos acreditar em jovens idealistas e humanos. 

Em um belo gesto de solidariedade humana, de 
maneira espontânea e própria, a jovem GIOVANNA, 
neta da CaL CARMEM SUELI M. RINHEL, Diretora 
Social do LC RIBEIRÃO PRETO CAMPOS ELÍSEOS, e 
residente em CURITIBA, fez a doação de seus 
cabelos para o HOSPITAL DE AMOR, a fim de ser 
confeccionada uma peruca para paciente de câncer.



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

VISITAS OFICIAIS DA CaLMJ DG "CIDINHA”

22 e 23 de Setembro
Reunião em Igarapava - Curso Organização Lions Quest

26 de Outubro
Lions Clube de Tanabi             

30 de Setembro
Lions Clube de Matão

09 de Novembro
Lions Clube de Ribeirão Preto Jardim Paulista 

19 de Outubro
Lions Clube de Po�rendaba      

15 de Setembro
Lions Clube Mirassol

29 de Setembro
Lions Clube de Guaira

14 de Outubro
Lions Clube de Icem - Barretos - monte Azul Paulista - Olimpia

26 de Outubro
Lions Clube de Tanabi             

27 de Outrubro
Lions Clube de São José Do Rio Preto Sul

28 de Setembro
Lions Clube de Jabo�cabal

14 de Outubro
Lions Clube de Icem - Barretos - monte Azul Paulista - Olimpia

27 de Outrubro
Lions Clube de São José Do Rio Preto Sul

19 de Outubro
Lions Clube de Po�rendaba      

09 de Novembro
Lions Clube de Ribeirão Preto Jardim Paulista 



  

LIONS QUEST

0 Distrito LC-6 realiza a 8ª Capacitação de Lions Quest no município de Igarapava nas datas de 22 e 23 de setembro de 
2018, na ins�tuição educacional “Lar Escola Alvorada Novas”, uma escola com uma infraestrutura admirável e de al�ssima 
qualidade, uma escola que atende as crianças do município de Igarapava.

A Escola é administrada por pessoas idealizadoras e com um “grande coração”. Nessa capacitação foram realizado o 
treinamento para 34 par�cipantes, dentre eles 23 professores, 3 profissionais que lecionam no Centro Detenção Provisória 
Marcos Amilton Raysaro – BR 153 km 13 que é vinculado a EE João Ribeiro da Silveira (Onde a Diretora é nossa CLMJ Maria 
Machado), 8 CCLL (sendo: LC Guariba, LC Cravinho, LC São Jose do Rio Preto – Le�cia Arroyo e LC Orlândia).

Essa capacitação se deu graças à parceria com o LC Igarapava na qual se dedicaram e assumiram a responsabilidade de 
fornecer as refeições, coffee breaks e instalação para os dois dias de treinamento entre outras necessidades que são 
decorrentes para a realização do treinamento e os custos do capacitador ficaram por conta do subsídio da pasta de Lions 
Quest. Esse treinamento atendeu imensamente nossas expecta�vas e pudemos observar ao termino que os professores 
saíram maravilhados com que aprenderam e já com ideias elaboradas para porem em prá�cas na sala de aula, também 
a�ngimos expecta�vas posi�vas dos clubes que par�ciparam e com grande possibilidade de estarmos realizando uma nova 
capacitação e em breve.

O encerramento da capacitação foi de grandes emoções, reconhecimentos e a presença maravilhosa do Sr Jose Garcia 
(proprietário da escola), da nossa DG CLMJ Cidinha Pellizzon, do nosso 1º Vice Governador CLMJ Gustavo Gil de Almeida e 
sua esposa CLMJ Maria Machado e além dos CCLL do LC Igarapava que merecem todo o nosso agradecimento.

Esse trabalho só é possível graças a voces CCLL que acreditam no programa Lions Quest e nós (CL Lagassi e CAL Rosiane) 
que hoje ocupamos a pasta só temos agradecer a Deus e a todo o distrito LC-6.

Lions Quest Eu Acredito e Servir é Viver.

Site Lar Escola Alvorada Nova: h�p://ieb.org.br/lar-escola-alvorada-nova 

CL Lagassi e CaL Rosiane Lagassi

Curta a nossa pagina no facebook e compar�lhem:facebook.com.br/lionsquestlc6

8ª CAPACITAÇÃO - IGARAPAVA 



  

Gra�dão a todos.

A bondade é contagiante seja para 
nós, nossos entes queridos, o planeta 
ou sociedade em geral.

O valor das coisas não está no 
tempo em que elas duram, mas na 
intensidade com que acontecem” 
(PCC CaL MJP Vilma Raid)

Você melhor!
Viva, Ame, Sorria.

Ideias de boas ações não faltam. 
Fazemos um apelo aos jovens cida-
dãos, líderes do futuro para que ali-
mentem uma proposta posi�va, uma 
visão e sen�mento de bondade, de 
um futuro onde o esforço cole�vo, a 
generosidade facilitarão o cul�vo da 
união, da tolerância, do respeito ao 
próximo, na vivência da paz. Sen�mo-
nos realizados.

O mundo melhor!

generosos tornando-se mul�plicado-
res da causa, influenciando a família, 
a comunidade.

Aos Presidentes de Clubes, 
Comissões de apoio,  Assessor 
Adjunto, as Coordenações de Região 
e Divisão, Comissão de Serviço dos 
Clubes, a todos que trabalharam com 
entusiasmo para que o nosso serviço 
fosse realizado com sucesso, o nosso 
muito obrigado.

“Dar poder aos voluntários para 
que possam servir suas comunidades 
e atender as suas necessidades huma-
nas, fomentar a paz e promover a 
compreensão mundial dos Lions 
Clubes”.

Vamos lembrar da nossa missão 
de Lions:

CaL MJ Maria Aparecida Des�to 
Pellizzon, Governadora do Distrito LC 
6, a minha gra�dão pela confiança em 
mim depositada nomeando-me para 
tão importante cargo de sua gestão. 
Espero cumprir com apreço e entusi-
asmo as tarefas que me foram confia-
das, muito obrigada Companheira.

A nossa mensagem é de agradeci-
m e nto  e  g ra� d ã o  a  to d o s  o s 
Companheiros (as), DDMM, dos Lions 
Clubes do Distrito LC 6 que par�cipa-
ram do Concurso de Cartaz sobre a 
Paz Ano Leonís�co 2018/2019.

C o m p l e t a m o s  3 1  a n o s  d e 
Concurso de Cartaz sobre a Paz. Nesse 

Imbuídos nesse ideal de servir que 
desempenhamos com amor e tenaci-
dade o nosso serviço junto aos 
jovens, nas escolas da comunidade 
realizando com sucesso o Concurso 
de Cartaz sobre a Paz   “A Bondade 
Importa”.

O tema desenvolvido para esse 
ano “A Bondade Importa”

Quero parabenizar os Lions clubes 
do Distrito pelo desempenho do ser-
viço, pelo companheirismo e amiza-
de, pela união na realização dessa 
importante a�vidade leonís�ca com 
jovens para fomentar a paz, es�mu-
lando a juventude de mais de 100 
países, através da arte, do desenho a 
expressarem sua visão sobre a paz. É 
importante sensibilizar os jovens 
sobre a paz, compar�lhando opi-
niões, pontos de vista e nova visão, 
possibilitando a construção de um 
mundo melhor, de bondade, tolerân-
cia, jus�ça e compreensão mundial.

Estamos cientes de que o mundo, 
as relações humanas, precisam de 
cuidados urgentes e muito se fala em 
paz e busca de a�tudes de bondade. 
Para que isso seja possível, é preciso 
conhecer, pensar nas consequências 
de nossas ações e em soluções urgen-
tes colocando-as em prá�ca.

Refle�ndo sobre a bondade, é um 
sen�mento que leva à paz, harmonia, 
a conciliação, a união. É um ato de 
amor, de generosidade, de respeito 
ao próximo que devem ser preserva-
dos pelos jovens e por todos, pela 
família, pelos grupos sociais, pelos 
grupos de serviços de lazer e de convi-
vência social. Através da bondade vão 
mudar suas a�tudes, respeitar o 
outro, aprender a ser feliz, bondosos, 

primeiro semestre estamos concluin-
do a primeira e segunda fases com 
muito entusiasmo.

MENSAGEM DE PAZ

CaL MJ Berenice Maria de Oliveira Rocha                                                       
 Assessora Distrital do Concurso 

de Cartaz sobre a Paz

“ Lembre-se da sabedoria
da água, ela nunca discute 

com um obstáculo, ela 
simplesmente o contorna...”

- Augusto Cury



  

  

AGORA SOU DO LIONS

Padrinhos José Dirceu Tardelli Falleiros e Débora 
Falleiros

Novos associados
-Cássio Cley Cris�no de Oliveira

-Luciola Barcelos de Menezes Oliveira
Padrinhos - Rogério Cavalari e Núbia Cavalari 

Novos associados
-Carlos Roberto Dias

-Sirlene do Amaral Dias
 

Padrinhos - Marco Antonio Bento e Márcia 
Cris�na da Silva

Novos associados
-Elton Fernandes Réu 

-Marciléia Aparecida Tomael Réu
 

Composição da mesa
Alcides e Ta�ane- Presidente da OAB

José Maria e Cleuza- Presidente Miguelópolis 
Sr Ézio Ataíde - Past Governador Distrito LC6

Marco e Márcia- Presidente Ituverava
Felipe - coordenador Região E1
Natalino - Presidente Igarapava

Márcio Pereira e Regina-Diretor FAFRAM

  

LIONS CLUBE DE S. SEBASTIÃO DO PARAISO

Novo CL, Dr. Rômulo Aguiar Generoso, 
Promotor de Jus�ça aposentado 

recentemente, tomou posse dia 18 de 
outubro de 2018, Sua madrinha é a Cal. 

Presidente, CaL Edyna Maldi Borges.

Dia 09 de novembro de 2.018 ( Visita oficial 
da Governadora LC-6)

Madrinha : APARECIDA DE FÁTIMA BORGES
CaL ADRIANA LOPES

LC RIB. PRETO JARDIM PAULISTA



ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBE
DISTRITO LC 6 - ANO 2018/2019

 

 

RESUMO TRIMESTRAL FINANCEIRO 31/07/2018 A 31/10/2018
 

CONTA MOVIMENTO 

SALDO INICIAL.......................... R$  35.099,74 

RECEBIMENTO TAXA DISTRITAL R$ 148.934,41 

DESPESAS DIVERSAS..................R$    43.801,36 

PGTO TX DISTRITO MULTIPLO....R$    17.874,00  

DESP.VIAGENS GOVERNADORIA R$     6.779,72 

DESPESAS LEO CLUBE.................R$     3.000,00 

SECRETÁRIA GOVERNADORIA.....R$     3.000,00  

ALUGUEL SEDE GOVERNADORIA R$    3.000,00 

HOTEL/COMBUSTÍVEL.................R$    2.858,46 

DESP.ESCOLA DIRIGENTES..........R$    1.362,86 

MATERIAL DE EXPEDIENTE..........R$       946,92 

TELEFONE/INTERNET/CELULAR   R$       922,74 

MANUTENÇÃO...........................R$        675,66 

DESPESAS BANCÁRIAS................R$        585,90 

SALDO EM 31/10/2018..............R$   99.226,53 

 

CONTA MUTUA 

SALDO INICIAL...........................R$  57.267,49 

REC. MUTUAS DOS CLUBES........R$ 32.844,00 

JUROS/CORREÇÃO.....................R$        313,36 

I.R.R.F........................................R$            70,51  

DESPESAS BANCÁRIAS...............R$         347,46 

PAGAMENTOS MUTUAS............R$  38.400,00 

SALDO EM 31/10/2018.............R$  51.606,88 

 

CONTA LCIF – JABOTICABAL       

SALDO INICIAL...........................R$ 263.059,84 

PGTO PARTE EXECUÇÃO OBRA...R$ 109.256,50  

JUROS/CORREÇÃO.....................R$       2.432,93  

I.R.R.F.........................................R$           547,41  

DESPESAS BANCÁRIAS................R$            12,42    

SALDO EM 31/10/2018...............R$ 155.676,44  

 

CONTA LCIF – MONTE ALTO 

SALDO INICIAL.............................R$ 282.415,00  

JUROS/CORREÇÃO......................R$       3.158,90  

I.R.R.F..........................................R$          710,75    

SALDO EM 31/10/2018...............R$  284.863,15  

  

CONTA LIONS QUEST 

SALDO INICIAL.................................R$   66.890,27 

REPASSE PROJETO LIONS QUEST.....R$   35.133,90 

DESPESAS BANCÁRIAS....................R$            49,00 

SALDO EM 31/10/2018...................R$   31.707,37 

 

CONTA FUNDO DE RESERVA 

SALDO INICIAL.................................R$ 245.398,97 

JUROS/SELIC....................................R$ 2.745,01       

I.R.R.F...............................................R$         617,62 

SALDO EM 31/07/2018....................R$ 247.526,36 

CL NIVALDO BORGES DEDEMO 
TESOUREIRO AL 2018/2019 

  



CATANDUVA

Até hoje, ninguém sabe quem fundou 

Catanduva, mas crê-se em duas histórias, 

tendo, como base, que seu primeiro nome 

era "Cerradinho", uma pequena vi la 

construída às margens do rio São Domingos. 

As histórias são:

José Lourenço Dias Figueiredo, de Minas 

Gerais, havia comprado propriedades em 

1850. Em 1889, Joaquim Figueiredo, seu 

filho, tomou posse dessas terras e começou 

o cultivo delas e a construção da primeira 

casa de telhas.

Já a outra história diz que Antônio 

Catanduva é um município do interior do 

estado de São Paulo, no Brasil. Fundado em 

14 de abril de 1918, localiza-se a uma latitude 

21°8′16″ sul e a uma longitude 48°58′22″ 

oeste, a 384 quilômetros da capital paulista. 

Tem altitude média de 503 metros. Sua 

população estimada em 2018 era de 121 210 

habitantes (Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística). Em 2011 era a 39ª cidade mais 

desenvolvida do país, segundo o Índice Firjan 

de Desenvolvimento Municipal, publicado 

em 2014.

É a 2ª maior cidade da Mesorregião de São 

José do Rio Preto, a 3ª maior cidade da região 

Noroeste Paulista, a 60ª mais populosa do 

estado de São Paulo e a 235ª mais populosa 

do país. Sua economia é baseada no 

comércio, prestação de serviços, indústrias 

diversas e agricultura. Possui um Índice de 

Desenvolv imento Humano de 0,834 

(Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento/2000).

HISTÓRIA

O conhecido título "Cidade-Feitiço" é 

relacionado à hospitalidade dos moradores, 

Maximiano Rodrigues fundou a cidade. 

Natural de Conceição do Rio Verde, no 

estado de Minas Gerais, teria adquirido 

terras na região de Catanduva, por volta de 

1850, e nelas se estabelecido em 1892, 

quando fez a doação de 10 alqueires da sua 

propriedade para patrimônio da Paróquia de 

São Domingos, batizada com o nome, já 

mencionado, de Cerradinho por se encontra-

rem tais terras encravadas na Fazenda de 

São Domingos do Cerradinho. Outros, ainda, 

optam pelo nome de Domingos Borges da 

Costa (conhecido por "Minguta"), idoso que 

se radicou nas cercanias da povoação 

nascente, à beira de um riacho, hoje 

denominado Minguta.[8]

A Imperial Estrada do Taboado que de 

Jaboticabal aprofundava pelo alto sertão, 

passando por Monte Alto, Vista Alegre do 

Alto, Palmares Paulista (antigo Cordão 

Escuro), Tabapuã e Rio Preto até atingir o 

Porto do Taboado, no rio Paraná, era a 

principal via de penetração, naquela época, 

absorvendo todo o movimento comercial da 

região. Por força desse determinismo 

geográfico, Cerradinho tornou-se tributário 

de Cordão Escuro. Mas quando a ferrovia 

veio abrir novos rumos à civilização, a 

insignificante povoação de Cerradinho 

tomou novo alento, transferindo para si o 

eixo comercial de toda a região. Antes 

mesmo da chegada da Estrada de Ferro 

Araraquara em 1910, foi criado o Distrito de 

Paz, no município de São José do Rio Preto, 

com a denominação de Vila Adolfo, em 

homenagem a um político de Rio Preto, 

Coronel Adolfo.

Desde então, o progresso urbano do 

Distrito foi rápido, prendendo-se ao 

desenvolvimento econômico da fértil zona 

rural. O cultivo do café, predominantemente 

adotado, a penetração ferroviária, de par 

com a assistência médico hospitalar e 

educacional com a qual a florescente vila ia 

sendo dotada, constituíram fatores decisivos 

para a evolução progressiva da área urbana e 

consequentemente do município.

que recebem com muito carinho e atenção 

todos os visitantes. O nome foi citado pela 

primeira vez em um jornal da cidade.

ORIGEM DO NOME

O Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDH-M) de Catanduva, medido em 

2000 pelo Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento, é de 0,833.

“Catanduva" é palavra de origem tupi que 

significa "ajuntamento de mata dura", ou 

seja, "cerrado", através da junção dos termos 

ka'a (mata), atã (duro) e tyba (ajuntamento, 

se tornou " tuva" no tupi paulista)[9]. É uma 

referência à vegetação com árvores de 

troncos e galhos retorcidos recobertos por 

casca grossa e resistente ao fogo. Este nome 

designava a fisionomia mais característica 

do cerrado brasileiro.

De acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, Catanduva possuía 

112 820 habitantes em 2010, sendo, então, o 

60º município mais populoso do estado de 

São Paulo. De acordo com o mesmo Censo, a 

cidade conta com 111 914 habitantes na 

zona urbana e 906 na zona rural. Com 290,6 

km² de área territorial, a cidade mostra uma 

d e n s i d a d e  d e m o g rá fi c a  d e  3 8 8 , 2 4 

habitantes por km². A cidade possuía 37 296 

domicílios particulares permanentes. Na 

Estimativa de 2011 do IBGE, Catanduva 

aparece com 113 355 habitantes.

O aniversário de Catanduva é comemora-

do em 14 de abril e sua emancipação política 

ocorreu nesta data, no ano de 1918.

Em 2010, a população catanduvense era 

composta por 54 776 homens e 58 044 

mulheres. No mesmo ano, a população era 

formada por 86 287 brancos (76,4%), 21 456 

pardos (19%), 4 396 negros (3,9%), 584 

amarelos (0,5%) e 97 indígenas (0,1%).

Aniversário e emancipação política
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Esta mensagem une todos os Leões e a Campanha 100: LCIF Impulsionando o Serviço vai criar a 
oportunidade para aumentar nosso serviço em todo o mundo. Aproveite esta primeira edição do nosso 
Bole�m Eletrônico da Campanha 100, uma comunicação envolvente para manter você atualizado sobre 
os novos desenvolvimentos e contribuições, à medida que conduzimos cole�vamente a Campanha 100 
para o sucesso!  Estamos progredindo...até agora, angariamos US$ 67.511.921 para nossa meta de US$ 

300 milhões.

PRESIDENTE	INTERNACIONAL	GUDRUN	YNGVADOTTIR

Nós servimos. 

FUNDAÇA�O	DE	

LIONS	CLUBS	INTERNATIONAL

Comemoramos o lançamento oficial da Campanha 100 em 3 de julho em Las Vegas.

LANÇAMENTO	DA	CAMPANHA	100!

 Os Ex-Presidentes Internacionais Dr. Jitsuhiro Yamada, coordenador geral da campanha, e J. Frank 
Moore III, vice-coordenador geral da campanha, lideraram a comemoração do alcance de 

nossa primeira meta de referência, US$ 50 milhões.


