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Mensagem do Governador

Meu otimismo leva-me a crer em dias
melhores, num Lions em que o homem
esteja capacitado a levar para fora dos
nossos clubes seus valores na busca incessante pela Paz, no amparo aos desafortunados, na luta contra a desigualdade. E,
com olhar atento, combatendo a corrupção maléfica do corporativismo de setores e políticos que persistem em ter leis
e privilégios próprios. Nosso principal objetivo neste ano leonístico é manter cada
leão conectado ao leonismo, incentivando a participação nos cursos para multiplicadores de conceitos sobre Lions “Juba
Nova”, preparando-os para que possam
repassar conhecimento leonístico a seus
Clubes, Divisões e Regiões. Outra meta
para este Ano Leonístico e que já está
sendo trabalhado em nosso Distrito é a
implantação das Olimpíadas Especiais, ou
“Special Olympics”, voltadas para pessoas
com deficiência intelectual, e que engloba várias modalidades como: atletismo,

futebol, bocha, natação, tênis de mesa,
entre outros. Hoje, a Special Olympics
destaca-se como líder no domínio da deficiência intelectual e é verdadeiramente
um movimento global, com mais de cinco
milhões de atletas de todas as idades em
172 países. Meus companheiros, vamos
continuar trabalhando juntos neste ano
leonístico para tornar nossos clubes maiores, melhores e mais fortes, para atender
aqueles que precisam de nossa ajuda. A
Força do Nós é a força de um grande grupo de pessoas. Temos que estar juntos,
por isso, um com o outro se torna NÓS.
Vamos conservar cada associado na associação, para que 200 milhões de pessoas
sejam servidas até 2020. Vamos escrever
a nossa história neste início do segundo
século de Lions com muita CRIATIVIDADE
E MOTIVAÇÃO, colocando o Lions a serviço da humanidade e da PAZ.
Um grande abraço a todos, sucesso
sempre!

“A vida é boa quando você está
feliz, mas a vida é melhor quando os
outros estão felizes por sua causa” –
Papa Francisco.

Gov CLMJ Luiz Antonio Chiquetto
CaL Regina
AL 2017/2018

Mensagem da 1a Vice Governadora
Namaste!
O Deus que habita o meu coração
deseja cumprimentar o Deus que
mora em seus corações.

A historia do nosso primeiro cem anos
já foi escrita e qual será o legado para o
nosso próximo século?
O LCI Adiante é o plano estratégico
desenvolvido para expandir o impacto de
nossos serviços, melhorar as operações
atuais e encontrar novos caminhos para
unir pessoas por meio dos serviços dos
Leões. Uma das metas primárias do LCI
Adiante é melhorar as vidas de pelo menos 200 milhões de pessoas anualmente
– mais que o triplo do número atualmente
servido.
Novos desafios a vencer. Novas metas
a cumprir. Novas pessoas a servir. Nosso
trabalho está longe de ser concluído. Sabemos que devemos galgar o próximo
nível de serviços e marcar nossa trilha ao
longo do caminho para a próxima geração
de Leões.
Segundo Dr. Naresh Aggarwal –
“Sabia que eu queria fazer algo para
mudar Batala e o mundo. Encontrei essa

oportunidade sendo Leão. Ela mudou a
minha vida. E quanto mais eu servia, mais
eu percebia o quão importante realmente é o nosso lema “Nós Servimos”. É por
isso que ele é o meu lema para o ano.
Também notei que como indivíduos,
conseguimos fazer muito. Embora, quando trabalhamos juntos, 1,4 milhão de nós
podemos fazer do impossível uma realidade. Apenas imagine o impacto de cada
um de nós servindo uma hora a mais por
semana, isso significa 73 milhões a mais
de horas de serviço por ano. Essa é a Força do Nós.
Percebi que resolver os maiores problemas do mundo é algo possível quando
trabalhamos juntos para mudar vidas e
tornar o mundo um lugar melhor através
do serviço”.

JUNTOS: Vamos usar a força do nós. Vamos nos comprometer a agir. Vamos deixar
o mundo um lugar melhor para todos.
Que num futuro próximo possamos
dizer “ o mundo é melhor...mais feliz ....e
com mais esperança....porque nós vivemos
nele.
Dr. Naresh Aggarwal. Nosso querido
presidente internacional conte conosco...
conte com os nossos companheiros do
distrito LC6. Como diz nosso Governador
Chiquetto “estamos juntos.”

Esse é o Poder do Serviço.

Comecei a ver como poderíamos tirar
vantagem da nossa presença global, engajando os Leões em comunidades ao redor
do mundo. Esse é o Poder da Ação ”
E nós como poderemos ajudar nossa
comunidade? Nossos semelhantes? Nosso
clube?

CaLMJ Maria Aparecida Destito Pellizzon
AL 2017/2018
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Mensagem do 2º Vice-Governador
Prezados Companheiros, Companheiras, Domadoras, LEOs e juventude
leonística do nosso Distrito, nossa saudação.
“A grande caminhada inicia-se com o
primeiro passo”, e o nosso Distrito deu
esse primeiro passo com muito brilhantismo, comprometimento, dedicação e
amor. Parabéns a todos os Clubes pelos
trabalhos realizados neste primeiro trimestre os quais foram realizados com
muita criatividade e motivação.
O nosso foco principal tem que ser
a valorização dos nossos Clubes e isso
passa pelo crescimento quantitativo e
qualitativo dos quadros de associados
que é extremamente importante e cabe
a nós a responsabilidade de convidar
homens e mulheres dispostas a servirem a comunidade onde estão inseridos.
Temos também que voltar a nossa
atenção para a juventude e procurar

incentivá-los e apoiá-los nos trabalhos
voluntários, convidando-os a participarem do movimento LEO e das atividades
de Lions Quest., pois eles serão o nosso
futuro.
E atendendo uma solicitação do nosso Presidente Internacional Dr. Naresh
Aggarwal convido a todos os Companheiros, Companheiras, Domadoras e
LEOs do nosso Distrito a cumprir a meta
de atender 10 pessoas por mês durante
este AL. 2017/2018, com isso serviremos 170 milhões de pessoas este ano,
o que será um grande passo em direção
a nossa meta de servir 200 milhões de
pessoas anualmente até 2020.
Juntos somos mais. A Força do nós.
Vamos a frente com criatividade e motivação.
Leonísticamente,
CLMJ Gustavo José Gil de Almeida
CaL Maria Machado de Almeida
2º Vice-Governador – LC-6

MÚTUA DISTRITAL LC-6 AL 2017/2018
Aos familiares e companheiros que perderam algum ente querido, nossos sentimentos.
Força companheiros. Quem é amado e lembrado, jamais desaparece completamente.
NÚMERO
MÚTUA
ACUMULADO

QUANTIDADE
PAGA A.L.
2017/2018

110

01

111

02

112

03

113

04

114

05

115

06

CIDADE

COMPANHEIRO(A)
LEÃO

DATA DO
ÓBITO

CL JOSÉ DOS SANTOS
12/07/2017
MENINO
RIBEIRÃO PRETO
CL JACOB JOVINO
29/07/2017
CENTRO
TOMAZELLA
TAQUARITINGA CL SÉRGIO PRANDINI 10/08/2017
S.SEBASTIÃO DO
CL OLAVO BORGES 30/07/2017
PARAISO
CaL EUNICE JARDINI
SERTÃOZINHO
27/08/2017
ASSAN
SERTÃOZINHO CL EUCLIDES LOVATO 22/09/2017
GUAIRA

CLMJ SEBASTIÃO VENTURA
ASSESSOR DE MÚTUA AL 2017/2018
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Mensagem LCIF
CCaLL, CCLL, DDMM E CCLEOS
Esse ano em particular é marco histórico para o Lions e a LCIF. Em janeiro
o Conselho de Curadores da LCIF aprovou subsídios que levaram a fundação
a atingir a marca de US$ 1 bilhão de
dólares.
Desde a criação sua criação em
1.968, a LCIF concedeu mais de 13
mil subsídios. Milhões de pessoas em
todo mundo receberam esperança e
conforto em seus momentos de necessidade.
LCIF restaurou a visão de pais que
não podiam ver seus filhos. Reconstituiu comunidades devastadas por
terremotos e incêndios florestais. Alimentou crianças com fome e capacitou jovens a se tornarem adultos saudáveis e produtivos.
Com o apoio da LCIF, o Lions construiu poços de água e latrinas, que
ajudaram a controlar propagação de

doenças que causam cegueira. Pessoas
excluídas do mundo por causa de dificuldades, sem educação e companheirismo, agora frequentam a escola
e contribuem com suas comunidades.
Este US$ 1 Bilhão mostraram ao mundo que o Lions se importa e que LCIF
ajuda.
No nosso Distrito LC 6 AL 2016/2017
com muita “SOLIDARIEDADE E AÇÃO”
com um brilhante trabalho do no CL
Ronald Tristão, Assessor de Subsídio, a
LCIF nos enviou mais de US$ 165,000,
para Equipamento de Diagnósticos Oftalmológicos, Reforma de Maternidade, Centro de Equoterapia da APAE e
Lions Quest.
Esperamos que neste AL 2017/2018
como muita “CRIATIVIDADE E MOTIVAÇÃO” consigamos muito mais subsidios.
Vamos todos juntos, com o casal
governador CL Luiz Antonio Chiquetto

e CaL Regina, mostrar a “FORÇA DO
NÓS”, colaborando com a LCIF, participando com a doação de MJF por clube
Leonisticamente,

PCC CL PDG Antonio Carlos Bittar/CaL Edileila
Coordenador LCIF DO DMLC

Mensagem Lions Quest
“Temos conquistados ainda mais
adeptos ao programa LIONS QUEST mediante a oportunidade dos clubes implantarem junto a sua sociedade uma
ferramenta educadora que tem o intuito
de agregar valores a formação da criança
e do jovem. O programa hoje com a nova
tradução tem a oportunidade de ser inserido desde o primeiro ao nono ano da
grade curricular do aluno. Trata-se de
um material didático, rico de temas de
importância na formação do caráter dos
novos cidadãos, esse que são tratados
em sala de aula junto com o educador e
ainda tem lição de casa que envolve a família da criança e do jovem.
Pensando nisso o DISTRITO LC-6 tem
apoiado esse maravilhoso programa
educacional, depositando em cada clube
uma oportunidade de maior entendimento sobre o programa LIONS QUEST.
Hoje o maior desafio para os clubes é
obter o apoio junto à sociedade e aos órgãos públicos, visto que o programa necessita de alguns requisitos para que te-

nha êxito em sua plena implementação,
por esses motivos nós LEÕES precisamos
nos unir a fortalecer a introdução e a perenidade do programa LIONS QUEST em
nossos municípios, pois assim poderemos tornar mais fácil a implantação em
novos locais e dar para a sociedade um
resgaste aos valores que decorrente ao
novo modelo de família foi deixado de
lado.
Temos orgulho em dizer que Guaíra,
Matão, Palmeiras do Oeste, São Jose do
Rio Preto e ICEM tem trabalhado continuamente no proposito de levar uma
oportunidade de ajudarmos junto a sociedade a formação desses futuros cidadãos que terão o entendimento e a importância de nos cuidar no futuro, pois
eles serão nossos futuros LEÕES de hoje.
Somos em 63 clubes, imaginem se
pelo menos a metade tiver tido a oportunidade de levar à sua comunidade o que
é LIONS QUEST.
Sempre estarei à disposição dos clubes para esclarecimento do programa e

para montar uma nova capacitação, mas
dessa vez preciso do comprometimento
dos clubes em após a realização da capacitação que iniciem a implantação do
programa, interessados deverão me procurar por email mlagassi@hotmail.com
ou whats 17 9 9978 6608.
Eu acredito no programa LIONS QUEST e
em cada um de voces.

CL MARCOS GIOVANI LAGASSI
ASSESSOR LIONS QUEST LC 6
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Mensagem Presidente do Conselho Ex Governadores
Ao assumir o compromisso leonístico,
como presidente do Conselho de ExGovernadores do Distrito LC6 (CEG) AL
2017/2018, continuamos com o mesmo
entusiasmo e energia de sempre desde
a nossa posse como associado, passando por vários cargos e exercendo a Governadoria – querendo ver o nosso Distrito LC6 no mais alto nível de qualidade
de serviços. Sabendo que também é
este o desejo dos clubes e seus associados, vamos fortalecendo o trabalho do
nosso Governador de Distrito CLMJ Luiz
Antonio Chiquetto / CaL Regina com
“CRIATIVIDADE E MOTIVAÇÃO”.
Para isso todos tem contribuído com
novas ideias e investindo em crescimento. Precisamos idealizar projetos que
atendam necessidades nos próximos
anos. Um sonho antigo de todos é a

construção de nossa sede administrativa
da Governadoria DLC6, por isso minha
proposta é realizar este sonho. Durante
nossa primeira reunião, AL 2017/2018,
lancei o desafio de iniciarmos o audacioso projeto desta construção. Nossa
história vem sendo fragmentada e desvalorizada a partir do momento que não
temos nossa sede própria, com biblioteca que abrigue as publicações dos clubes, arquivos organizados que possam
ser consultados por todos de forma fácil
e eficiente a qualquer momento, sala
para reuniões administrativas, enfim,
que possamos ter um endereço fixo
onde possam ser encontradas as mais
diversas informações do passado e do
presente do nosso Distrito.
Sendo assim, estamos iniciando discussões para criação de um projeto que

pretendemos realizar com segurança e
planejamento.
O apoio recebido até agora, só aumenta nosso entusiasmo.
Grande abraço fraternal e leonistico a todos.

IPDG CLMJP Sergio David
CaLMJ Nilza

Mensagem da Coordenadora Geral
Quando começamos a nos reunir
junto ao Governador para montarmos
o plano de ação para este ano, perguntamos a ele qual seria o lema usado
por Lions Internacional e qual seria o
dele “ Nós Servimos” “Criatividade e
Motivação”. Fizemos então um plano
de ação para juntar os lemas e trabalhar as ideias. Este ano para o nosso
Governador é o ano do Conhecimento
e Reconhecimento. Na sua instalação
já foi uma linda junção entre os clubes
da nossa cidade, onde trabalharam
juntos com companheirismo, criatividade e muita motivação, cada um fazendo sua tarefa com maestria.
Reconhecemos que foi tudo muito bem feito por clubes motivados.
Os treinamentos dados no sábado à
tarde foram ótimos , muito conhecimento passado e recebido com muito
entusiasmo. A preparação que foi feita para Juba Nova e Special Olimpics
superou as expectativas, então cumprimos o trimestre com muita deter-

minação, o conhecimento pedido por
Lions Internacional está sendo passado e nosso Distrito está aproveitando
para crescer. Estamos preparando o
Juba Nova para Regiões C, D e E dando continuidade aos treinamentos
solicitados. Na primeira etapa O PDG
Paulo Rogério de Mogi das Cruzes LC-5
nos deu uma excelente aula deixando
o material para aplicarmos nas outras
regiões. Então assim faremos.
Nos preparamos agora para o Juba
Média no 2º semestre, dando ênfase
ao interesse que os clubes estão tendo em querer aprender mais, a crescer mais, faremos mais treinamentos
visando a procura , o interesses deste
clubes em promover um bem maior
aos seus assistidos.
O Conhecimento e o Reconhecimento estão fazendo com que nossos
clubes trabalhem melhor suas ações,
suas campanhas e suas atividades.
Há um crescimento acontecendo
em nosso Distrito que está dando cer-

to e vamos continuar apoiando essas
ideias.
‘Continuemos firme e fortes no
Servir desinteressadamente, as escolhas que vem sendo feitas pelo Governador Chiquetto e trabalhadas por
todos nós está funcionando, então sigamos em frente para novas etapas de
aprendizado e crescimento.
“Nós Servimos”
“Juntos Nós Somos Mais”

CaL Alessandra Zotarelli Gomes da Silva.
Coordenadora do Distrito LC-6 – AL 2017/2018.
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Carnaval na Leandro de Itaquera

Fantasias:
Foi decidido um valor igual para todas as alas, que é de R$400,00 com direito a 1 (uma) camiseta de brinde.
Para facilitar a organização no dia do desfile, quem comprar a fantasia, estará garantido dentro das alas, não será possível saber
antecipadamente pois iremos participar de várias alas.
Está previsto pela Escola de Samba que em Novembro será definido todas as alas e seus participantes, assim que tivermos estas
informações passaremos a todos.

Item
1
2
3

Descrição
Fantasia +
Camiseta
1 Camiseta
2 Camisetas

Preço

Forma de Pagto

N° de Parcelas 20/11/17

R$ 400,00

CH / Dep./Transf.

3

R$ 30,00
R$ 60,00

CH / Dep./Transf.
CH / Dep./Transf.

À vista
2

Forma de Pagamento das Fantasias:
Os pagamentos não poderão ultrapassar a data limite de 20/01/2018.
Portanto temos que ter a entrada e mais parcelas, quem comprar em Novembro, só
poderá pagar em 3 vezes, pois não poderá ultrapassar a data limite de 20/01/2018, e
assim sucessivamente.
O vencimento terá que acontecer todo dia 20 de cada mês, para facilitar o controle.
O dinheiro não será depositado na conta do Lions, nós somos apenas os Controladores,
no caso de cheques deverá ser enviado para o endereço abaixo.
Nome: Waldoylson da Silva Miranda
Endereço: Avenida Guilherme Giorgi, 531 – Apto 133 – CEP:03422-000 - Vila Carrão São Paulo - SP
Depósito e Transferências Bancária, deverá ser feito na conta corrente que consta
abaixo, que depois de Contabilizado será depositado na Conta Corrente da Leandro de
Itaquera, finalizando assim a compra.
Depósitos e Transferência Bancária:
Banco: ITAÚ – Agencia: 1446 – Conta Corrente: 34737-7– Nome: Waldoylson da Silva
Miranda – CPF:949.684.898-20
Os comprovantes devem ser enviados para o email lionslc6@gmail.com junto com o
tamanho do sapato dos participantes, tamanho da calça e tamanho da camisa.
É obrigatório o envio destas informações com os comprovantes de envio dos cheques,
depósitos ou transferência.
Observações importantes:
A Escola de Samba Leandro de Itaquera destinou ao Distrito LC-6 apenas 60 Fantasias,
pois eles também precisam atender a comunidade deles, não deixem para a última
hora, pois se acabar as fantasias não teremos como providenciar mais, por este motivo.
O Lions Clube não se responsabiliza por qualquer problema envolvendo fantasias ou até
mesmo na avenida, pois apenas somos os mediadores, está responsabilidade será toda
da Escola de Samba Leandro de Itaquera.
Toda e qualquer informação de compra de fantasias e camisetas, devem ser solicitadas
através dos multiplicadores dos Distritos do Múltiplo, determinado pelos seus respectivos Governadores.
Estão sendo colocados a venda camarotes para quem desejar acompanhar o desfile que
será no domingo de carnaval as 22:00h (Leandro de Itaquera).
Acesse http://www.carnavaldolions2018.com/http://www.carnavaldolions2018.com/

20/12/17

20/01/18

R$ 133,34 R$ 133,33 R$ 133,33
R$ 30,00

R$ 30,00
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1a Reunião DMLC (Rio de Janeiro)

Instrução Leonística
Os objetivos da Instrução Leonística

nasce e só termina quando se morre”.

Em reunião de Lions a instrução leonística reveste-se de fundamental importância por ter a finalidade de transmitir conhecimentos e orientar sobre nosso
movimento. É a busca do saber acerca da
filosofia e das normas do movimento da
Associação Internacional de Lions Clubes.
É a forma mais objetiva e eficiente que
se encontrou para transmitir a doutrina
de Melvin Jones e para fazer com que ela
se aprofunde no âmago desse movimento
internacional.
Tem por objetivo fazer com que os associados de um Clube sejam instados à
prática do serviço desinteressado, à defesa dos interesses comunitários, ao incentivo aos princípios do bom governo, da boa
cidadania, à união dos Clubes pelos laços
da amizade, do bom companheirismo e
compreensão recíproca, bem como ao
fomento de um espírito de compreensão
entre os povos da terra.
Pelos benefícios advindos para a prática do leonismo, ela deve ser adotada em
todas as assembleias de um Clube, de forma paulatina, pois é sabido que a apreensão do conhecimento não ocorre da noite
para o dia, de relance.
Segundo Paulo Freire, “Aprender não
é um ato findo. É um exercício constante
de renovação.” Para Abigail Adans, tratase de um processo quando afirma que “O
aprendizado não é conquistado acidentalmente. Ele deve ser perseguido com ardor
e tratado com diligência”, corroborando
com outro autor que declarou que “aprender é um processo que se inicia quando se

Dada sua importância, a instrução leonística não pode ser tratada de qualquer
maneira, sem preparação cuidadosa, a
começar pela escolha do tema a ser abordado, que deve ser importante, oportuno
e adequado para a plateia ouvinte, cuja
finalidade pode ser de natureza informática ou motivacional. Deve, enfim, tratar de
tema relevante, mediante escolha e ministrada conforme planejamento elaborado
no início da gestão, para ser desenvolvido
durante o ano leonístico.
Outro ponto benéfico da instrução
leonística é que ela é útil não só para os
ouvintes, mas, também, para a pessoa
que a escreveu e que fará a sua apresenta-

O PDG 1974/1975, CL Arnaldo Setti, do
LB-3, de saudosa memória, externou muito
claramente o seu pensamento sobre o que
vem a ser a instrução leonística quando,
no prólogo da coletânea elaborada pelo
CL Walteno Marques da Silva, em abril de
2002, sob o título “Instrução Leonística,
Conhecendo e Melhorando” disse: “Na expressão instrução concentra-se o cerne do
objetivo que se procura alcançar. Instrução
é educação cultural. Pode a pessoa palmilhar pelos incontáveis caminhos e em todos, procurando seu alicerce, irá encontrar
a instrução. Sejam quais forem as áreas do
conhecimento humano, este só será adquirido por intermédio da instrução. Quanto
mais a pessoa se instruir mais vai ampliar
seu conhecimento, mais vai avançar em
sua educação cultural. O conhecimento é o
domínio teórico ou prático de um assunto,
seja ele qual for, inclusive, obviamente, o
conhecimento leonístico.”

ção. Cora Coralina ao refletir sobre a correlação entre o saber e a sua transferência
disse: “Feliz é aquele que transfere o que
sabe e aprende o que ensina.”
Para cumprir realmente sua finalidade,
ela não deve ser proferida em forma de
discurso, mas sim através de explanação
sucinta e voltada para todos, de maneira
concisa, sem divagação, fantasia ou devaneio. Deve ser bem apresentada, de forma
audível, de modo a despertar a atenção e
o interesse de todos os ouvintes.
Por consideração e respeito ao apresentador e para facilitar o cumprimento da sua
missão, deve-se ouvir a instrução leonística
com a mesma atenção com que se desejará que façam os ouvintes quando for apresentar a sua. É a maneira mais apropriada e
cortês de se proceder, pois, sendo assim, o
apresentador, por um lado, terá mais entusiasmo para transmitir os seus conhecimentos e a plateia, por outro, absorverá melhor
o conteúdo apresentado.

PDG Antonio Domingos Andriani
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Reunião do Comitê Consultivo - antigo Comitê Assessor

CL João Paulo Silva Silveira
A-1 – 28 DE SETEMBRO – LC AURIFLAMA

CLMJ Luiz Carlos Domingos
A-2 – 21 DE SETEMBRO –LC INDIAPORÃ

CL Edelson Luiz Martinussi
A-3 – 25 DE SETEMBRO – LC POLONI

CaLMJ Luzia Katsuko Watanabe
B-1 – 12 DE SETEMBRO –LC NEVES PAULISTA

CL Claudecir de Assis Gonçalves da Silva
B-2 – 13 DE SETEMBRO – LC NOVO HORIZONTE

CL Jair Antônio de Sousa
C-1 – 3 DE SETEMBRO – CL MONTE AZUL PAULISTA

CL Ronald Eduardo Tristão
C-2 – 5 DE SETEMBRO – LC GUARIBA

CL Willian Diez
D-1 – 19 DE SETEMBRO – LC PONTAL

CaL Silvia Helena Campos Samara
D-2 – 13 DE SETEMBRO – LC RIBEIRÃO PRETO CENTRO

CaL Dayana Boteia Barbalaco
D-3 – 31 de AGOSTO – LC BRODOWSKI

CL Marcos Giovani Lagassi
E-1 – 01 DE SETEMBRO – LC MIGUELÓPOLIS

CL Luiz Fuchiwaki
E-2 – 02 DE OUTUBRO – LC SÃO JOAQUIM DA BARRA

CL Adriano Migane Teixeira
E-3 – 29 DE SETEMBRO – LC FRANCA SOBRAL
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ATIVIDADES DOS CLUBES DO LC-6

Visite a página: www.distritolc6.com.br/index.php/atividades-dos-clubes.html e veja as atividades de todos os clubes do LC-6

01 – LC ORLÂNDIA

Na tarde da 3a. feira, dia 17-10-2017, fez
a entrega de 330 lanches e refrigerantes na
Associação de Proteção à Infância Getúlio
Lima - Casa da Criança, Unidades I e II, participando das comemorações do mês das
crianças.

02 – LC AURIFLAMA

Tradicional comemoração ao Dia das
Crianças, dia 04/10 com os alunos do Profame (Conselho Municipal de Proteção à Família e ao Menor José Jacinto Alves) de Auriflama, servindfo lanche, bolo, refrigerante e
carinho para as crianças.
Doação de R$ 6 mil para a Santa Casa
de Misericórdia de Auriflama. Valor foi arrecadado durante a Prova de Laço Amigos
do Bem no recinto de exposições, no último
dia 7/10. As inscrições do evento resultaram
em R$ 4,2 mil. A lanchonete, por conta do
Lions Clube, arrecadou R$ 1,8 mil. O valor foi
entregue ao hospital pelo organizador do
evento Lucas Barbosa e pelo presidente do
Lions Clube de Auriflama, Rodrigo Polo
Festa do Dia das Crianças com os alunos
da Apae (Associação de Pais e Amigos do
Excepcionais) de Auriflama no último dia
11/10. Os associados do Lions recepcionaram as crianças na sede do clube para o tradicional almoço. Os alunos da Apae também
se divertiram com o som do DJ Marquinho
Cardoso, que fez a trilha sonora da festa.

03 – LC BRODOWSKI

04 – LC NEVES PAULISTA

Dia 07 de outubro, sábado, contando
com a importante colaboração do grupo
de estudantes de Enfermagem da Unip, de
Ribeirão Preto, (grupo ENFERMEIRAS DA
ALEGRIA TRANSFORMANDO VIDAS), passou uma tarde no ASILO LAR DA FRATERNIDADE, levando carinho, solidariedade,
amor, diversão e um gosto chá da tarde
aos internos daquela instituição.
Para tornar ainda mais alegre e descontraída, a comitiva contou com a participação da dupla TIAGO REATO e LEANDRO
AGOSTINHO, que com seus instrumentos,
reavivaram em todos um pouco da juventude perdida, e muitos (as) puderam dançar, cantar e se encantar com as músicas
alegres e tradicionais que executaram.

O “Pedal Solidário de Neves Paulista”, realizado pelo Neves Bikers e organizado pelo Lions
Clube em dia 3 de setembro , com concentração a partir das 7h, no Centro de Lazer, foi servido café da manhã aos atletas. De acordo com
informações da presidente do Lions Clube nevense, Luzia Watanabe, o evento ofereceu café
da manhã e almoço aos participantes. “Houve
três percursos diferentes, com 7, 30 e 50 quilômetros O convite (R$40,00) teve direito a almoço. E sorteio de brindes e uma bicicleta no valor
de R$2.700. Foi permitido participar apenas do
passeio, de forma gratuita.
Participaram em torno de 250 pessoas, incluindo ciclistas da cidade e da região que percorreram trajetos de 7,30 e 50 km.
Foram servidos café da manhã e almoço aos
participantes e o apoio de 7 carros PM, SAMU
Policia Ambiental e guincho.
Foi doado para a Santa Casa R$ 10.093,00
por meio de produtos hospitalares.

DIA DAS CRIANÇAS
No dia 11 de outubro, véspera do DIA
DAS CRIANÇAS, no período da tarde, o departamento das domadoras esteve na ESCOLA PROF. MARCUS ORLANDO ARANTES
CARVALHO, no C .D. H. U ( Cohab III).
Além de um grande número de domadoras, esteve presente também a Palhaça Neuzinha, tradicional profissional de
Brodowski, que com uma vitalidade impressionante, espontaneidade e carisma,
divertiu imensamente as crianças e não
houve nenhuma que não ficasse com um
lindo sorriso no rosto. Além destas brincadeiras, as crianças aniversariantes ganharam uma FESTA DE ANIVERSÁRIO especial,
com direito a bolo, brigadeiro, pirulitos e
presentes.

05 - LLCC DE FRANCA - EVENTO FEIRA DA SAÚDE

Os cinco Lions de Franca ( Centro,
Sobral, Imperador, Cidade Nova e Inovação), em parceria com a Santa Casa de
Franca, realizaram no dia 30/09/2017
na praça central Nossa Senhora da Conceição em Franca-SP a “ FEIRA DA SAÚDE: Teste de glicemia; Conscientização
da doação de órgãos; Prevenção bucal;
Aferição da pressão; Acuidade visual;
Podologia; Cadastro para solicitação de
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Prótese mamaria externa; Prevenção
através da mama amiga do câncer mamaria; Acuidade Auditiva; Valorização
da Vida. Com 71 profissionais envolvidos, sendo atendidas 1.055 pessoas.

08 – LC CRAVINHOS

ranga Centro, às 20.30 horas, com a presença
de quarenta e quatro CCLL e CCaLL.
10 - LC ALTINÓPOLIS

06 - LC FERNANDÓPOLIS CIDADE PROGRESSO

Promoveu o 15º LIONS CHOPP CASAIS, no dia 23/9/17, recebendo media
de 480 casais que curtiram uma noite de
muito companheirismo, festa e alegria.
Esteve presente o casal Governador
do Distrito LC-6 CLMJ Luiz A. Chiquetto e
sua esposa CaL Regina.
Os fundos angariados serão distribuídos para entidades de Fernandópolis.

Promoveu a 1ª Festa das Nações em prol
das entidades assistenciais da cidade realizada
pela Prefeitura Municipal de Cravinhos e Secretaria Municipal de Cultura.
Por meio de serviço desinteressado e voluntário, o Lions Clube de Cravinhos, juntamente
com o Rotary Club de Cravinhos e as Lojas Maçônicas, Pátria e Família e Esperança, colaborou
em todos os dias da festa e toda a renda foi revertida para as entidades.
Durante a festa, o LC de Cravinhos distribuiu
panfletos sobre o “Movimento Maio Amarelo”
o qual visa a conscientização das pessoas para
um trânsito melhor e mais seguro.

Promoveu palestra sobre MEIO AMBIENTE, pelo CL ANTONIO MAURO ALVES, Assessor LC-6, reunindo autoridades, convidados e
com o LC Brodowski. O tema foi sobre ÓLEO
USADO e será implantado na cidade.
11 - LC TANABI

09 - LC VOTUPORANGA
11 - LC NHANDEARA

07 – LC MONTE AZUL PAULISTA

Campanha de Doação feita pelos Companheiros e Companheiras do Lions Clube
de Votuporanga Centro, sendo doadas quatrocentos e sessenta e duas (462) fraldas geriátricas ao Lar São Vicente de Paula, beneficiando cerca de sessenta idosos, tendo como
Presidente presente no ato, o Sr. Vitorino José
Arado, entregues na 5ª. Reunião Ordinária e
3ª. de Assembleia, ocorrida em 15 de Agosto
de 2017 na Sede do Lions Clube de Votupo-

O LC de Nhandeara, LEO Clube de
Nhandeara, nossa grande colabora Fabiana em parceria com UNIFEV Faculdade
de Votuporanga, nossa grande incentivadora, arrecadou até o momento 13
mil e 500 caixinhas de gelatina, que serão
enviadas ao Hospital do Câncer de Barretos! A meta é de 15 mil caixinhas.

Orador Oficial - Lula Ferreira

“Trabalho em Equipe”
Isto pode fazer a diferença!!!

Venha participar desta equipe vencedora
Aluisio Elias Xavier Ferreira
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Posse do Governador CLMJ Luiz
Antonio Chiquetto / CaL Regina
O Distrito LC-6, através de seu Governador CMJ Luiz Antonio Chiquetto, (isso mesmo, Antonio sem acento)
inicia seu ano praticando aquilo que
pretende utilizar durante seu Ano Leonístico, a Força do Nós! Mostrando na
pratica que juntos Somos MAIS!, pois
a instalação da Governadoria foi proporcionada pelos 4 clubes de Votuporanga, sendo eles, LC Votuporanga , LC
Votuporanga Brisas Suaves, LC Votuporanga Abílio Calille, e LC Votuporanga
Grandes Lagos, numa demonstração
de união e companheirismo! Devidamente uniformizados, com a bela camiseta NAMASTE, pode se ver os 4 clubes
em plena ação!
No sabado pela manha, tivemos a
reunião do Conselho de Ex-Governadores, presidida pelo IPDG Sérgio David,
nas dependências e Auditório da bela
Igreja de Santa Luzia em Votuporanga.
Mesmo palco que recebeu no período
da tarde a reunião administrativa do
Distrito LC-6, onde foram repassadas as
Atas e prestação de contas do AL 16/17
pelo IPDG Sérgio David de Souza.
Após instalada a Governadoria
AL17/18 com as posses dos Coordenadores, Assessores e assistentes distritais,foram apresentadas resoluções
e demonstrativos de orçamento do AL

17/18 que foram aprovadas.
Com o encerramento no horário
previsto de 16:00h, demonstrando o
comprometimento com o horário, a
EDPL e a GLT, proporcionaram oficinas
de conhecimento para os assessores
e assistentes da Governadoria, assim
como para os Coordenadores de Região e Divisão. As oficinas foram feitas
da seguinte forma:
Oficina para conselheiros LEOs, a
CaL Cláudia Chiozzini Bellini;
Oficina para Subsídios de LCIF, o CL
Ronald Eduardo Tristão e PCC Edgar An-

tônio Piton;
Oficina para Lions Quest, CL Marcos
Giovani Lagassi;
Oficina para Desenvolvimento e
participação da Mulher no Leonismo,
CaLMJ Floripes Marilei Barcelos Braga;
Oficina para GMT, CL André Luiz Viveiros Corona;
Oficina para Coordenadores de
Região e Divisão, DG Luiz Antonio Chiquetto e CL Glauber Gomes da Silva.
As oficinas foram bastante procuradas e tiveram grande valor de informações repassados.
Na noite do Companheirismo, novamente pode se observar a união do
Distrito, com a presença de mais de
310 companheiros presentes.
A invocação a Deus, feita pela CaL
Regina Mara esposa do DG Luiz Antonio Chiquetto, com certeza ficará na
memória de muitos companheiros.
Foi apresentado o Pin do Governador e um breve resumo de suas metas
de trabalho para o Ano Leonístico.
Outro grande destaque da noite
a belíssima apresentação do Orador
Oficial, o palestrante e mágico Marco
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Zanqueta, que interagiu com os participantes e conseguiu com seu repertório
demonstrar um pouco do que aguardava no domingo em sua apresentação.
Vale ressaltar que os breves truques
de mágica de sua apresentação, conseguiu tirar sorrisos de toda a platéia da
noite do companheirismo, e que deixou com certeza a curiosidade no ar!
Após houve um belo Show do CL Anisinho Martins.
No domingo, logo na entrada do
Salão Social do Votuporanga Clube,
sede da Plenária, tivemos a coleta de
óleo usado, que atingiu a soma de 570
litros, sendo revertido posteriormente
a Santa Casa de Votuporanga, em 90
kilos de arroz.
Após inscrições e café da manhã,
iniciou-se a formação das bandeiras e a
mesa dirigente no horário previsto.
Vale ressaltar o cuidado para atender o pedido dos pais para participar
da plenária, quando foi organizado espaço próprio com cuidadores para as
criancas.
O Espaço Kids, que cuidou dos menores enquanto os pais puderam participar da Distrital foi muito bem aceito

e elogiado.
Na plenária, houve a demonstração
do resultado da reunião administrativa do Sábado a tarde, e a entrega de
premiações por parte do IPDG Sérgio
David de Souza, que fez questão de
premiar e agradecer a todos que colaboraram durante o AL1617.
A emoção tomou conta do nosso
IPDG, que contou com o auxílio de sua
CaL Nilza no agradecimento e entrega
dos reconhecimentos. Ainda tivemos o
resultado do Concurso de Eficiência do
Distrito, feito pelo CL Rossato, que teve
o LC de Brodowski como campeão do
AL1617.
Após a mensagem do IPDG Sérgio
David, tivemos a brilhante e sensacional apresentação do Orador Oficial, o
palestrante e mágico profissional Marco Zanqueta, que foi reproduzida em
telões de LED de primeira qualidade a
todos os presentes.
Nosso palestrante soube de forma
magnífica, através de interações, mágicas e uma descontraida apresentação,
demonstrar o novo palco a ser instalado no Ano Leonístico de 2017/2018,
com Criatividade e Motivação!

Neste ponto, da assembléia, pode
se observar todos os mais de 500 associados presentes, encantados com a
apresentação interativa do Palestrante.
Ao final da apresentação, houve a
assinatura de parceira durante o Ano
Leonístico 17/18 através do assessor
de meio Ambiente Antonio Mauro, do
Distrito LC-6 e a Empresa Brejeiro, que
ficou responsável em coletar óleo de
cozinha usado, e entregar na proporção de 6 litros de óleo usado, um frasco
de 900ml de óleo novo ou um quilo de
arroz. Iniciativa louvável e que contou
com a adesão de vários clubes já durante a Assembléia. O meio ambiente
agradece!
Com encerramento cinematográfico, com relógio a suas costas, o DG Luiz
Antonio Chiquetto, encerrou a plenária como prometido, pontualmente as
12:15h e convidou a todos para se dirigirem ao Salão Social da Igreja Santa
Luzia, para o almoço de confraternização, que contou com mudas de Jabuticabeiras na decoração das mesas, doadas pelo CL Rossato, assim como um
belíssimo Show do CL Leão Anisinho
Martins.
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Visitas do Governador

14 e 15 Julho de 2017
Visita Oficial nos LCs e EDPL da Região E de Franca (Centro, Cidade Nova, Imperador, Inovação e Sobral).

05 de Agosto de 2017
Visita Oficial no LC Taquaritinga.

01 de Setembro de 2017
Visita Oficial no LC Tanabi.

16 de Setembro 2017
Visita Oficial no LC Clube Mirassol.

29 de setembro de 2017
Visita Oficial no LC Jaboticabal.

24 de Outubro 2017
Visita Oficial no LC Sertãozinho e Sert. Centenário.

25 de Outubro 2017
Visita Oficial no LC Miguelópolis.

27 de Outubro de 2017
Visita Oficial no LC Votuporanga.

Festa do chopp de Fernandopolis - 23/09/17

Visita Oficial ao LC Matão - 01/10/2017
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Mensagem da Presidente do Distrito Leo LC-6 AL 2017/2018
Primeiramente gostaria de agradecer a
Deus, por permitir que eu assumisse esse
compromisso, também agradecer á todos
os Clubes do Distrito que estão acreditando
no meu trabalho.
Estar como Presidente do Distrito, não
é uma tarefa fácil, mas quando estive Presidente do LEO Clube de Potirendaba, descobri que nada é tão difícil, quando se tem
pessoas que acreditam, nada é impossível
quando é feito com amor, e eu estou aqui
para fazer o meu melhor, não apenas eu
como todo o gabinete e assessores, estamos dispostos a trabalhar, para ver um Distrito unido.
Quero fazer um desafio para vocês, desafio á tornar o Distrito LEO LC 6 o melhor
do Brasil, vamos fazer o LEO um movimento
que exala amor, um movimento unido, para
cada vez mais ter lideres capazes e que estejam prontos para assumir qualquer compromisso, isso é possível ? Claro que sim, basta
cada um estar disposto dar o melhor de si,
fazer tudo com amor, é necessário fazer as
coisas com amor, pois assim você consegue
atingir objetivos e ver mudanças. O desafio
começou, agora é a hora de demonstrar o
que tem de melhor.
Por fim, espero atingir todos os meus
objetivos, e também todas as expectativas
em mim depositadas, estou pronta para trabalhar, para ver união, pois sem união não
há movimento e sem movimento não há
mudança.
LEOísticamente,
CLEO Renata Vendramini Caldeira
Presidente do Distrito LEO LC-6
AL 2017/2018

tes, 2 mil sacolinhas de doces, distribuição
de picolés, algodão doce, pipoca. Gincanas,
zumba,Pintura para as crianças, brinquedos
e diversas atividades desenvolvidas ao longo
do dia para as crianças e adultos presentes.
LEO Clube de Fernandópolis “Cidade Progresso”
No dia 07 de outubro de 2017, o LEO
Clube de Fernandópolis “Cidade e Progresso” juntamente com o LIONS Clube Patrocinador passou a tarde com as crianças da Associação Comunitária Maria João de Deus,
na realização da festa em comemoração ao
dia das crianças, recheada de brincadeiras,
cachorro quente, refrigerante e churros.

LEO Clube de Nhandeara
No dia 07 de outubro de 2017, o LEO Clube De Nhandeara em conjunto com o Lions
Clube de Nhandeara, Prefeitura Municipal,
Associação Comercial e Sindicato Rural da
cidade, esteve presente na organização e
realização de uma manhã de brincadeiras
em comemoração ao dia das crianças, onde
foram realizadas diversas brincadeiras e entregas de cachorros quentes e refrigerantes
à toda a população.

LEO Clube de Guaíra
Evento onde as crianças do Leo e leãozinho recolheram recicláveis e doaram ao sr
Cabo verde que devido a um AVC que deixou sequelas nos movimentos tira seu sustento catando recicláveis.

LEO Clube de Ouroeste
Campanha do Dia das Crianças , realizada em pareceria com demais entidades,
o evento contou com brinquedos infláveis
para diversão dos pequenos, com lanchinho, guaraná e outras guloseimas .

LEO Clube de Icém Centenário
O LEO Clube de Icem realizou a campanha do outubro rosa juntamente com um
bazar de roupas no dia 14 de outubro,afim
de mostrar a importância da mamografia e
ainda arrecadar dinheiro para o clube. O bazar teve doação de roupas da população.Foi
um dia divertido e de conscientização.

LEO Clube de Palmeira D’Oeste
No dia 1 de outubro de 2017, o LEO Clube de Palmeira d’Oeste juntamente com o
Lions Clube Patrocinador elaboram a 10°
Navegação Ecológica no Rio São José dos
Dourados. O objetivo da navegação é preservar a natureza, por isso, durante a navegação foi feita a limpeza do rio.

LEO Clube de Matão
O LEO Clube de Matão realizou o reabastecimento de um projeto matonense
chamado “Alimente o Conhecimento”, que
consiste em uma geladeira, situada em uma
praça na cidade, preenchida por livros, que
a população tem acesso gratuito.

LEO Clube de Passos
O LEO Clube de Passos participou do
desfile cívico no dia 07 de Setembro juntamente com alguns companheiros leões do
Lions Clube. A participação no desfile teve
como intuito mostrar um pouco de quem
somos para as autoridades e comunidades presentes, onde os companheiros LEO
acompanharam os deficientes visuais do
grupo REV-VER no decorrer do desfile, mostrando nosso amor em servir o próximo.

LEO Clube de Mirassol
No dia 28 de setembro de 2017, ocorreu
a reativação do LEO Clube de Mirassol. A
cerimônia contou com a posse da nova diretoria e de 19 novos associados do clube,
reunião solene onde pelo qual foi marcada
por grandes momentos.

Atividades dos Leo Clubes do Distrito Leo
Lc-6
LEO Clube de Auriflama
Dia das Crianças em parceria com a rádio comunitária de Auriflama 104,9 No dia
15/10/2017 na Quadra Municipal Distribuição brindes, mais de 1.600 cachorros quen-

nos prestigiar e em especial aos palestrantes César Estefano Figueiredo, Carina Teixeira Blanco e Larissa Schutte-Vidotti pelas
maravilhosas palavras.

LEO Clube de Monte Azul Paulista II
“Os 13 porquês em prol da vida” foi o
tema escolhido pelo LEO Clube Monte Azul
Paulista II para prevenção ao suicídio. Em
uma tarde ímpar, com casa cheia, os presentes ouviram vivência de um jovem que
conseguiu superar sua depressão e profissionais da saúde compartilhando seus conhecimentos sobre o tema. Nosso muito
obrigado a todos que compareceram para

LEO Clube de Potirendaba
Esta é uma campanha tradicional do
LEO Clube de Potirendaba: comemorar os
aniversariantes do mês no Lar São Vicente
de Paulo. Procuramos levar algo diferente a
cada mês. Em setembro, a festa foi garantida com a presença de violeiros que alegraram Vicentinos, LEOS e Leõezinhos que
estavam presentes.
LEO Clube de Taquaritinga
No último sábado (07/10) comemoramos o Dia das Crianças juntos com os baixinhos da Casa da Criança de nossa cidade!
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Para celebrar esta data tão especial, levamos até a Casa da Criança: cama elástica,
piscina de bolinhas, algodão doce, cachoro quentes, pipoca, sorvete entre diversas
outras guloseimas! Além dos brinquedos e
guloseimas, também foi feita uma roda de
leitura com as crianças, com o propósito de
incentivar o hábito da leitura para crianças
em idade escolar. Ao final da tarde, deixamos uma doação de cerca de 25 livros a
instituição. O LEO Clube de Taquaritinga espera ter contribuido ao funcionamento da
instituição e espera ter proporcionado um
pouco de diversão aos baixinhos de lá!

mensal ao Lar São Vicente de Paulo. Além
da tradicional comemoração com os aniversariantes do mês, também realizamos a
Campanha de homenagem ao Dia dos Pais,
onde nossos associados cantaram e toca-

ram música ao vivo para os idosos. São momentos como este que demonstram como
simples gestos podem melhorar o dia de
várias pessoas.

LEO Clube de Votuporanga
No domingo, dia 27 de agosto, o LEO
Clube de Votuporanga fez mais uma visita

Subsídios Aprovados no Distrito LC6
Afinal nós mais recebemos que oferecemos:
Subsídios Aprovados no Distrito LC6

LC de Matão............................................US$ 50.000 - Ampliação do UTI Adulto
LC Taquaritinga......................US$ 100.000 - Compra de Tomógrafo Ocular HOT
LC Votuporanga...............................US$ 38.161 - Compra equipamento. Vision
LC Franca......................................US$ 20.374 - Equipar hospital Oftalmológico
LC Jaboticabal..........US$ 57.556 - Reforma da Casa da Gestante de Jaboticabal
LC Monte Alto...US$ 64.815 - Construção da Equoterapia da APAE Monte Alto
Lions Quest.................................US$ 100.000 - Tradução das apostilas ( DMLC)

Total US$ 430.906 ( quatrocentos e trinta mil ,novecentos e seis dólares )
Ou seja R$ 1.417.680,74 (hum milhão, quatrocentos e dezessete mil ,seiscentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos)

Por que eu devo doar para a Comenda
de Melvin Jones?
Pergunte a eles:

1. ALTINÓPOLIS CL CELIO VICCARI
2. ALTINÓPOLIS CaL MARLENE ROSA DA SILVA
3. BATATAIS CL LUIZ CARLOS SETTI
4. CATANDUVA CL ALVARO ALVES DE CAMPOS JR
5. CATANDUVA CL MARCO ANTONIO BRAGGIO
6. CRAVINHOS CL JOÃO GARZELLA MENEGGHELLI
7. FERNANDÓPOLIS : CL EDSON GILBERTO BETIOL
8. FERNANDÓPOLIS CIDADE PROGRESSO CL VALDECI FERREIRA
9. FRANCA - CENTRO CaL ANNA THEREZA PUCCI ANAWATE
10. FRANCA IMPERADOR CaL MÁRCIA MARLI MARQUES
11. FRANCA SOBRAL CaL MARIA CONCEIÇÃO PULHEIS AFFONSO
12. GUAIRA JOÃO BATISTA FERREIRA
13. GUAIRA AGUAS CORRENTES CL WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS
14. GUARIBA JOÃO JOSÉ NEVES CARDOZO
15. NEVES PAULISTA DG SERGIO DAVID DE SOUZA
16. GUAIRA ÁGUAS CORRENTES CL JOÃO JOSÉ JULIANI GARCIA LEAL
17. ICÉM CL GUSTAVO JOSÉ GIL DE ALMEIDA
18. IGARAPAVA CL BOLIVAR LEAL DA FONSECA
19. JABOTICABAL CL FABIO SPECHOTO
20. LEO CLUBE FERNANDÓPOLIS CIDADE PROGRESSO CaLEO LAUANE GOMES FANTINI
21. MATÃO CL ANTONIO MUTTER BORGES
22. MIGUELÓPOLIS CL VICENTE DE PAULA SANTOS
23. MIRASSOL CL ANTONIO CARLOS BITTAR
24. MIRASSOL CL JOÃO LEITE BUENO

25. MONTE ALTO CaL MARGARIDA MARIA MAZZA
26. MONTE AZUL PAULISTA CL JAIR MAXIMINO DE LIMA JÚNIOR
27. NEVES PAULISTA CLABÍLIO PAVAN JUNIOR
28. NHANDEARA ALFREDO TRASSI
29. NHANDEARA ARARIBA ALVES FERREIRA
30. NHANDEARA ARTHUR ZOTARELLI GOMES DA SILVA
31. OLÍMPIA CL EDGAR ANTONIO PITON
32. ORLANDIA REINALDO GUSSON MENDES
33. ORLANDIA CL MARCO ANTONIO MACIEL
34. PALMEIRA D’OESTE CL OSMAIR CARLOS TONINATTO
35. POTIRENDABA CL ANTÔNIO PEREIRA DA COSTA
36. RIBEIRÃO PRETO CENTRO CL OMAR NAHAS
37. RIBEIRÃO PRETO CENTRO CL JOSÉ CESAR RICCI
38. RIBEIRÃO PRETO JARDIM PAULISTA CL RUBENS DAVID
39. RIBEIRÃO PRETO JARDIM PAULISTA CaL ARACY DA SILVA TORNICH
40. SÃO JOAQUIM DA BARRA CaL TEREZA BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA
41. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SUL CL
JOÃO CARLOS VIDOTTO
42. TANABÍ JORGE NASSAR FRANGE
43. TAQUARITINGA CaL CLEIDE CONCEIÇÃO DI PIETRO GIBERTONI
44. VOTUPORANGA CENTRO ÁLVARO
ROSA PEIXOTO
45. VOTUPORANGA BRISAS SUAVES
CL CARLOS EDUARDO RAMALHO
CL Ronald Eduardo Tristão
MATTA
46. VOTUPORANGA ABÍLIO CALILE CL Assessor Distrital de Subsidios LCIF
Coordeanador da Divisão C2
DANILO WAIDEMAN BRACHINI
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EDPL e Reuniões Administrativas

REGIÃO C – MONTE AZUL PAULISTA
8 de julho

REGIÃO A e B – VOTUPORANGA
16 de julho

43° CNPL

No AL 2016/2017, na governadoria
do CLMJ SÉRGIO DAVID DE SOUZA /
CaMJ NILZA o Distrito LC-6, no quesito
de divulgação Leonística foi grande destaque no 43º CONCURSO NACIONAL DE
PUBLICAÇÕES LEONISTICAS.
O concurso foi coordenado pelo CL
EGON RALPH HEINRICH , do LC CAMPINAS CARLOS GOMES, vencedor anterior,
e a cerimônia de premiação aconteceu
no dia 02 de setembro, em CAMPINAS,
em cerimônia que contou a presença
da CaL ROSANE TEREZINHA, ex-diretora
internacional, além de vários dirigentes
Leonísticos e boletineiros de várias partes do Brasil. Destaque para a caravana
do RIO DE JANEIRO, bastante numerosa.
Na premiação, o LC-6 conquistou os
seguintes prêmios:
1º LUGAR BOLETIM DISTRITAL : BIG
(Editor CLMJP Antonio Douglas Zapolla)
(destaque-se que foi também o vencedor no 42º Concurso Nacional, realizado
em Ribeirão Preto-SP.
2º LUGAR : BOLETIM DISTRITAL: O

REGIÃO D – SERTÃOZINHO
09 de julho

REGIÃO E – FRANCA
15 de julho

JUBA NOVA – VOTUPORANGA
9 e 10 de agosto

CIRCULADOR (editor CLMJ PDG José
Gomes “DUBA” das Chagas)
1º Lugar – Boletim Trimestral: A VOZ
DO LEÃO (LC RIBEIRÃO PRETO CENTRO)
Editor : CLMJ João Rodini Luiz
3º Lugar: Boletim quadrimestral:
LEÃO DOS CAMPOS ELÍSEOS (Editora
CaL Tânia Cristina Costa Mascioli)
Estiveram representes, representando o LC-6, o CLMJP PDG José Gomes
“Duba” das Chagas / CaL Celeste; CLMJP
Antonio Douglas Zapolla / DM Tarcília e
CLMJ João Rodini Luiz / CaL Yolanda.
Parabéns a todos os participantes
e fica aqui o pedido para que mais clubes do LC-6, que tantos boletins importantes eram editados, que voltem com
força total neste AL 2017/2018, é o que
espera o Governador do LC-6, LC LUIZ
ANTONIO CHIQUETTO.

Veja tudo relacionado com o 43º CNPL no
site

www.lionsclubedebrodowski.com.br/cnpl2016.html
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Editorial
Companheiros,
E estamos continuando nossa caminhada, já no 5º mês do AL 2017/2018, e
apesar de tempo passar e “pesar”, vamos
tentando com CRIATIVIDADE E MOTIVAÇÃO, continuar a missão que assumidos,
e nos aliando ao JUNTOS SOMOS MAIS. A
FORÇA DO NÓS.
E é isso que nos impulsiona. Estarmos
e vivermos há praticamente 41 anos cada
vez mais nos convencendo de que o LEONISMO é parte integrante e essencial em
nossas vidas.
Depois de um AL 2016/2017 sob a direção do querido PDG SERGIO DAVID DA
SILVA / CaL NILZA, que fez um brilhante
ano leonístico, com muito carisma e trabalho, onde renovamos ainda mais essa
força, com a certeza de que demos nossa
contribuição no fortalecimento e na divulgação do LC-6, tendo o BIG, a exemplo do
AL 2015/2016, na gestão do CLMJP JOSÉ
MÁRIO BAZAN conquistado o prêmio de
bi campeão no 43º Concurso Nacional de
Publicações Leonísticas, graças à somatória dos esforços e colaboração, não só do
casal Sérgio/Nilza, como de toda sua staff,
aceitamos o chamamento do DG Chiquetto, e do CLMJ Glauber Gomes da Silva, secretário LC-6, e toda assessoria, e vamos
neste 17/18 provar que o LC-6 estará ainda mais forte e coeso, sabendo vencer os
problemas e percalços que surgirem, pois
A FORÇA DO NÓS, prova que JUNTOS SOMOS MAIS.
Já percebemos isso na 1ª. Distrital, em
VOTUPORANGA, quando tivemos uma
das maiores frequências das últimas distritais, o cumprimento de horário, a inovação do Orador Oficial e tudo mais que
deu à família Leonística, a força que vínhamos sempre vendo crescer, onde todos os
PDGs, que trabalharam com força e vigor,
com denodo e coragem, e que o legado
deixado por todos, especialmente pelo
PDG Sérgio/Nilza, souberam tão bem nos
dar SOLIDARIEDADE, e trabalhando com
AÇÃO trabalho irá continuar, e nos apoiando naquela máxima que se não pudermos
ser perfeitos, que sejamos justos. E é isto
que lutaremos para ser.
Acompanhamos também algumas visitas, pessoalmente, e outras virtualmente,
do Casal CHIQUETTO e notamos como estão imbuídos de fazer do LC-6 um distrito
sempre digno de ser chamado sempre de
um dos melhores do LC.
Companheiros, continuemos sempre
ao lado desses nossos verdadeiros líderes,
vendo como praticamente todos os clubes
estão empenhados em cumprirem não só
os objetivos traçados pelo Lions Interna-

cional e pelo LC-6, mas que impulsionados
pelo nosso Código de Ética e dos nossos
PROPÓSITOS DE LIONS, fazem de cada cidade de nosso clube, uma cidade melhor,
com mais trabalho desinteressado, com
mais amor, e que todos estão verdadeiramente imbuídos.
Em um dos seminários da EDPL que
participamos, no dia 29/10, na sede do
LIONS CLUBE DE BRODOWSKI, com uma
brilhante aula ministrada pelo CLMJ Glauber, ( inclusive com a presença do casal
Governador ), em um momento marcante
foi quando ele nos provou a diferença de
um simples acento ( ´ ), nos dá a verdadeiramente a dimensão do ideal, do caráter,
do amor ao leonismo, ao próximo, e que
ao ler e grafarmos o lema da nossa associação, pratiquemos o NÓS SERVIMOS e
não o NOS SERVIMOS, o que faz um diferença brutal, provando para as nossas
comunidades, para as nossas autoridades,
para o nosso próximo, para cada leão
e cada clube, que estamos no leonismo
para trabalharmos para o NÓS SERVIMOS
( serviço desinteressado, companheirismo, trabalho e respeito ) e não para NOS
SERVIMOS, usando o LIONS com interesses pessoais outros que não sejam aqueles que nos ensinam em nossas vidas, o
significado real que alimenta nossa alma e
nosso coração, através dos PROPÓSITOS e
do CÓDIGO DE ÉTICA.
Obrigado, LC SÃO JOAQUIM DA
BARRA, clube exemplar do nosso LC-6,
que desde 24/08/1969, que já nos deu um
Governador de primeira linha, que tem
em seus associados o verdadeiro leonismo, e que tantas e tantas vezes já recebeu
o distrito em Convenção, em Distrital, em
fóruns Leonísticos, em comitês, e tudo
dentro do COMPANHEIRISMO.
Seja bem-vindo, Aluísio Elias Xavier
Ferreira, nosso orador oficial, que através
do esporte é um verdadeiro campeão,
tendo conquistado tudo sempre no TRABALHO EM EQUIPE, e mostra que ISTO FAZ
A DIFERENÇA, que se tornou um símbolo
com o testemunho e a prova de que com
A FORÇA DO NÓS, JUNTOS SOMOS MAIS.

Expediente
GOVERNADOR AL 2017 / 2018
CLMJ LUIZ ANTONIO CHIQUETTO – CaL REGINA
Rua Sergipe, 4.087 – Patrimonio Vellho
15.505.160 – VOTUPORANGA - SP
Fones : 17-3421-9482 – 17-99714-9560
Email: lions lc6@gmail.com
1º Vice Governador LC-6
CaL MARIA APARECIDA DESTITO PELLIZZON
Avenida 9, nº 47 – CENTRO
14620.000 – ORLANDIA – SP
Fones : 16-3726-3054 – 16.99127-7813
Email: cidinhapellizzon@netsite.com.br
2º Vice Governador LC-6
CL GUSTAVO JOSÉ GIL ALMEIDA / CaL Maria
Machado
Rua Clarindo Neves, 756
15.460-000 – ICEM – SP
Fones : 17.3282-2056 – 17-99774-5320
Email: gus_gil@hotmail.com
COORDENADORA GERAL DO DISTRITO LC-6
CaL ALESSANDRA ZOTARELLI GOMES DA SILVA /
CLMJ GLAUBER
Rua Roraima, 5.450 – Parque Residencial do Lago
15.501-025 – VOTUPORANGA – SP
Email: coordenadorlc6@gmail.com
Presidente Internacional
Dr. NARESH AGGARWALL
NOVA DELHI – INDIA
Diretor Internacional de 1º. ano (2017/2019) –
AREA III
ID NICOLÁS JARA ORELLANA
CaL Margarita
Quito, Equador
Quito Eugenio Espejo Lions Club
PRESIDENTE DO CONSELHO DE GOVERNADORES
DMLC
CC CaL FRANCISCA RODRIGUES TALARICO
AA CaL ANA CAROLINA TALARICO RODRIGUES
LC RIO DE JANEIRO / MARACANÃ
Avenida Rui Barbosa, 300-901 - Flamengo
22.250.000 – RIO DE JANEIRO – RJ
Fones : 21-2551-8633 – 21.99622-7482
Email: franciscatalarico@hotmail.com
ASSESSOR DISTRITAL DA REVISTA BIG
CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA
DM TARCILIA
Rua General Carneiro, 664 – Centro
14.340.000 – BRODOWSKI – SP

CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA/DM TARCÍLIA
Editor LC-6 – AL2017/2018

Fones : 16.3664-2360 - 16.99148-7497
Email: lc6big@gmail.com.br
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O município já se chamou Juçara, São
Joaquim de Oiçaí, São Joaquim de
Nuporanga, Capão do Meio e São Joaquim, acrescentou-se da Barra ao nome
por causa do córrego da Barra divisor
dos municípios de Ipuã e São Joaquim
da Barra. Pouso habitual de viajantes
e tropeiros no percurso entre Ipuã e
Nuporanga.
O município surgiu no início do século
XIX, devido ao êxodo dos moradores
do sul da província de Minas Gerais,
atraídos pela riqueza da terra, pelo clima agradável e boas aguadas. Nascia
o povoado de São Joaquim quase 100
anos depois disto, em 1898. Trilhos
da Companhia Mogiana e da primeira
casa de comércio na estrada que ligava
Batatais e Nuporanga a Sant’Ana dos Olhos d’Água (hoje Ipuã) foram motivos do
crescimento do município.
Os primeiro Moradores e Fundadores
entre os quais Manuel Gouveia de Lima
e seu irmão João Miguel de Lima, João
Batista da Silveira e Francisco de Lima,
espalhados pelas beiras de córregos
e riachos sentiram a necessidade de
maior convívio social e organizaram
uma comissão para obter fundos e adquirir algumas terras que constituíssem
patrimônio de uma povoação. José Esteves de Lima arrematou em leilão público, na comarca de Nuporanga, em 21
de janeiro de 1895, uma área situada
na fazenda “São Joaquim”. Juntamente
com eles veio também Manuel Damásio
Ribeiro o primeiro a montar uma casa
de comercio denominada “Casa Damásio”. Francisco Garcia Borges, um dos
fundadores, foi um grande cafeicultor,
criador de gado e capitalista.
A 30 de maio de 1898, José Esteves de
Lima sua mulher Maria Teodora da Conceição assinaram a escritura de doação
para o patrimônio de uma capela de
São Joaquim. Inúmeras pessoas chegaram então de territórios vizinhos ou distantes, entre elas italianos, espanhóis e
portugueses.
Em 1901, começou a construção da primeira capela que teve como padroeiro,
São Joaquim e o distrito de São Joaquim
foi criado pela Lei Estadual nº 859, de 6
de dezembro de 1902.
Em 19 de dezembro de 1906 foi levado a
categoria de vila pela lei nº 1038. Criado
o município pela lei estadual nº 1588 de

16 de dezembro de 1917, com território
desmembrado de Orlândia, elevando
sua sede à categoria de cidade.
Em 30 de novembro de 1944, pelo Decreto Lei Estadual nº 14374, o nome foi
mudado para São Joaquim da Barra.

Geografia

Possui uma área de 412,271 km².
A topografia do município apresenta-se
ondulada, em baixadas e espigões, cujas altitudes variam entre 530 a 780
metros.
O relevo faz parte do planalto Meridional do Brasil.
A altitude máxima é de 780 metros acima do nível do mar.

Solo

É composto por terrenos areníticos-basálticos (vulcânicos), por isso em
seus solos predominam a terra roxa,
com grande fertilidade para a agricultura que se desenvolveu inicialmente
com o café, o algodão, a soja e a canade-açúcar.
Vegetação
Floresta tropical com áreas de cerrado que foram substituídas pela agropecuária deste o século passado,
restando pequenos capões e matas ciliares.

Hidrografia

Rio Sapucaí
Córregos: Da Barra, São Pedro, Lajeado,
Santa Fé, São Joaquim, Olaria e Santo
Antônio.
Ribeirão do Rosário (afluente do rio Pardo) que recebe os córregos: Sucuri, São
Luís, Marimbondo, Milho Vermelho.
Completam o sistema hidrográfico municipal as lagoas: Feia, Redonda e Lagoinha.

Economia

Destacam-se a transformação de ferro,
siderurgia e laminação, fabricação de
peças para máquinas agrícolas, de fabricação de calçados, e de esmagamento
de soja para óleo comestível. As usinas
de açúcar e álcool também são parte
da economia do município. O comércio destaca-se pela variedade de atividades, tornando o município um ponto
de referência para a região.

Agricultura

De um total de 39.900 ha, o município
tem uma área agricultável de 32.000
ha, sendo 23.000 ha de cultura de cana,
4.000 ha de cultura de soja, 2.600 ha de
cultura de milho e 3.000 ha de pastagens.

Lions Clube
Fundado em 24/08/1969

Reuniões às Segundas-Feiras - 20h Rua
Bahia, 2.260

Atual Presidente:

CLMJ Carlos Alberto Contim Borges
DM Valeria Diab Contim Borges

E-mail:

lionsclubesaojoaquimdabarra@gmail.
com

Website:

https://goo.gl/9jlftq

Facebook:

https//goo.gl/XQdtAS

Homenagem Especial

CL OSMAR MARCON / CECILIA
Governador Distrito L-17 - AL 1984/1985
Faleceu em 13/05/1991.

