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EDITORIAL
Ao começarmos os trabalhos de
mais um Bole m Informa vo da
Governadoria (BIG), nesta 3ª.
Reunião do Gabinete Distrital LC-6,
dias 16 e 17 de fevereiro/2019,
j u sta m e nte n o m ê s s i nto - m e
honrado, e a mesmo emocionado.
Ao longo de minha vida Leonís ca, e
lá já se vão 42 anos, fundador que fui
do LC Brodowski, em 09 de fevereiro
de 1.977, ve o privilégio sadio de
trabalhar com 40 destes valorosos
companheiros que se dedicaram
com amor e denodo para o serviço
desinteressado e para o companheirismo, ocupando cargos de relevância, o que me dá a certeza de que
cumpri e estou cumprindo ﬁelmente
o juramento solene que prestei
naquele dia 09/02/1977, ao lado de
meu padrinho, o saudoso CL Romeu
Salvador de Mar no, do LC Batatais.
Sempre procurei exercer estes
cargos, especialmente o de editor de
bole m, com responsabilidade,
i s e n çã o, co m p ro m e m e nto e
dedicação.
h p://www.lionsclubedebrodowski
.com.br/curricululeon.htm
Te n h o a co n s c i ê n c i a p l e n a e
tranquila de que se não ﬁz mais,
certamente não o foi por falta de boa
vontade e respeito ao leonismo e aos
companheiros. Com isto, consegui
amigos/companheiros no Distrito
todo, que hoje posso dizer que é a
minha família. Erros posso ter
come do, e certamente os come ,
mas jamais deliberadamente, jamais
faltando àquilo que mais prezo que é
o COMPANHEIRISMO, o respeito
com qualquer membro de nossa
associação internacional.
Deixo aqui registrado este meu
agradecimento a todos estes PDGs
que conﬁaram e conﬁam ainda no
meu trabalho e da minha domadora
Tarcília, pois me ﬁzeram crescer
como pessoa, como ser humano,
que me ensinavam, ano após ano, a
ter respeito, é ca e bom senso, o que
procuro pra car e honrar até hoje.
Com a permissão dos CCLL, deixo
registrado também um agradecimento todo especial e pessoal ao
querido CL CLAUDECIR DE ASSIS , do
LC POTIRENDABA, que em um
momento tão di cil pelo que eu
atravessava, em Mirassol, no dia
06/05/2017, me deu provas do que é
ser um companheiro sensível,
humano, me ajudando a superar
aquele problema, hoje felizmente
quase vencido, e porque não dizer,
VENCIDO.
Peço desculpas à DG, aos clubes e
companheiros, por estar abordando
no início deste editorial, algo

EXPEDIENTE
pessoal, mas me sinto na obrigação
de homenagear e agradecer a todos.
Agradecer à CaL Maria Aparecida D.
Pellizzon, atual DG, que me permi u
con nuar nesta caminhada
Leonís ca, fazendo cada vez mais
novos companheiros, novos amigos,
os quais, respeitamos com muito
carinho. Cidinha e saudoso Wander,
que no ano 1981/1982 me deram a
honra de ser Vice Governador da
Região H (Atual D), e com a qual
mantemos uma sólida amizade até
hoje.
O LC TANABI (15/06/1964), de tantas
tradições, está de parabéns por mais
uma vez receber o Distrito LC 6, e sob
a direção da CaL Ângela Abra ,
diretora desta distrital e do CL
WALDIR UCHOA, Presidente, estará
oferecendo a todos o maior carinho,
e fazendo o leonismo ser cada vez
mais pujante, forte e certamente
provando que SERVIR É VIVER,
honrará a tradição do distrito,
considerado um dos melhores do
DMLC.
Va m o s to d o s a p rove i ta r e sta
oportunidade para fortalecemos
este leonismo alicerçado no serviço
desinteressado e no companheirismo, e sempre sabendo pra car o que
no AL 2010/2011, o PDG Mauricio de
Souza, nos ensinou com muita
sabedoria, e contribuindo para que o
nosso movimento seja cada vez mais
formado por verdadeiros leões,
companheiras e domadoras, agora
ainda mais forte com o crescimento
dos LEOS CLUBES, quando ele
aﬁrmou que o LEONISMO SUPERA
DIFERENÇAS E APROXIMA A
HUMANIDADE.
Que tenhamos um ó mo Gabinete
Distrital sob a direção da DG MARIA
APARECIDA, que vem provando a sua
competência, sua responsabilidade
e sua garra, que vem contagiando a
todos, com o trabalho realizado, o
respeito nas distritais com relação ao
horário, e mostrando que quando
abraçamos um ideal que já completou 100 anos, e tendo a noção
correta da SERVIR É AMAR, estamos
fazendo o verdadeiro LEONISMO,
aquele que aprendemos através do
CÓDIGO DE ÉTICA e dos PROPÓSITOS
DOS LIONS.
Um grande abraço a todos, e sucesso
total à querida Governador Maria
Aparecida (CIDINHA) e a todo o seu
gabinete distrital

CLMJP
Antonio Douglas Zapolla
DM Maria Tarcília
Editor Lc-6
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MENSAGEM DA GOVERNADORA
Queridos Companheiros:
“Um sonho que se sonha só é apenas
um sonho, mas ... o sonho que se sonha
juntos é realidade”.
Obrigada por sonharem comigo nestes sete meses e assim estou conseguindo realizar as metas programadas.
Estou imensamente agradecida a
todos pelo carinho, trabalho e companheirismo dedicados ao Distrito e fazendo com que este se torne cada vez mais
forte.
Também gostaria que recebessem o
meu obrigado pelo comprome mento e
serviço fazendo com que, a cada dia, o
Distrito fosse exemplar.
Obrigado ... Obrigado ... Obrigado..
Se um dia vessem que escolher
entre ser feliz ou importante, escolham
ser feliz porque importantes vocês já
são.
Quantas montanhas já escaladas e
quantas pedras já recolhemos, bem
como quantas ﬂores plantamos desde
julho de 2018 e “o rio a nge seu obje -

vo, pois sabe contornar obstáculos”.
Podemos, não apenas recrutar nossos membros, mas manter nossos membros atuais e construir líderes que possam levar nosso trabalho para este próximo século de serviço.
Uma maneira de fazer isto, é através
de uma associação equilibrada, incluindo ambos os gêneros e pessoas de todas
as classes sociais, que possam trazer
suas experiências de vida para o trabalho que fazemos.
Tenho certeza que tornaremos este
ano, um ano em que todos alcançaremos novos horizontes quando servimos
juntos.
Nós não queremos perder de vista, a
importância de construir amizades através do serviço, pois não há nada que
possa unir as pessoas mais de perto, do
que trabalhar em conjunto para ajudarmos os outros.
Devemos nos organizar melhor,
explicar melhor nosso trabalho, ser mais
cria vos, na forma como abordamos
nossos problemas.

“Até as montanhas se tornam planícies quando
são muitas as mãos e um só ideal”.

Mas, não precisamos fazê-lo, sem
senso de humor, sem senso de diversão.
Por ﬁm, reviver uma arte perdida.
Esta é a arte de contar histórias.
Depois que seu clube concluir um
projeto de serviço, reserve um momento
para escrever a história de seu trabalho.
E é através de histórias que nos
conectamos e aprendemos.
E se compar lharmos estas histórias
com outras pessoas que estão procurando servir, podemos mul plicar nossa
capacidade de mudança.
Enﬁm, temos muito trabalho a fazer
para a ngir as nossas
metas de atender a 200
milhões de pessoas por
ano.
Con nuem conservando o meu coração
sempre jun nho dos
seus, aﬁnal o horizonte
é nosso.

CaL MJ Maria Aparecida Destito Pellizzon
e AA CL Paulo
Al 2017/2018 – Colegiado Diamante

MENSAGEM DO 1º VICE GOVERNADOR
Companheiros, Companheiras,
Domadoras, Leos, ao iniciarmos este
novo ano civil e o segundo semestre do
AL. 2018/2019, gostaria de desejar a
todos um ano repleto de saúde, paz,
harmonia e prosperidade.
A nossa mensagem para o Distrito
LC-6 é a seguinte:
A bondade deﬁne quem somos como
Leões. E por que servimos. Um ato de
bondade talvez seja pequeno e pessoal,
ou grande e profundo. Quando 1,4
milhão de homens e mulheres se reúnem
para servir, isto representa uma força
dinâmica do bem.
Os corações dos Leões e Leos batem
por serviços. Desde 1917, nosso obje vo
de levar saúde e esperança para a humanidade nunca vacilou. Hoje, essa missão
de longa data tem uma nova face empolgante. A Jornada de Serviços é uma abordagem para viver e servir melhor. Para
fazer uma diferença real que as pessoas
possam ver e sen r. Ela abrange quatro
fases: aprender, descobrir, agir e comemorar. Nós gostamos dessas palavras
porque elas transcendem fórmulas organizacionais. Elas não têm fronteiras. Elas
são a essência dos Leões e Leos.
Aprender: A compreensão geralmen-

te é mais valiosa do que o ins nto: se não
formos informados sobre o que está
acontecendo ao nosso redor, nosso
impacto poderá ser insuﬁciente. Assim,
nós cul vamos a conscien zação das
necessidades locais e como elas se
conectam à uma narra va global maior.
Buscamos por novas informações e as
transformamos em compreensão.
Aprender nos posiciona para sermos
eﬁcazes.
Descobrir: As oportunidades aguardam por qualquer um disposto a aprender. O compar lhamento de conhecimento nos capacita a alavancar nossos
pontos fortes, preencher lacunas por
meio de parcerias e incen var a inovação. Este processo de descoberta uniﬁca
nosso enfoque e nos prepara para a ação.
Agir: Nossa missão é o serviço e serviço é visível. Seus efeitos são medidos.
Capacitados pela compreensão e inspirados pelas oportunidades, nós apoiamos
nossas comunidades, nossas regiões e
nosso mundo pra camente e juntos. Por
meio da ação, nós cumprimos nossa missão.
Comemorar: Servindo a humanidade
em mais de 200 países, nos orgulhamos
das expressões singulares de bondade
encontradas em cada um dos nossos

clubes locais em todo o mundo. Quando
compar lhamos nossas histórias e
relatamos nosso impacto, uniﬁcamos
nossa organização, inspiramos nossas
comunidades e captamos a atenção de
um público global. A comemoração eleva
a experiência e o impacto dos serviços.
Vamos colocar em prá ca o Lema da
nossa Governadora Maria Aparecida
Des to Pellizzon – SERVIR É VIVER.
Se os úl mos 100 anos nos ensinaram alguma coisa, é que, quando servimos, nós crescemos. E nós nunca pretendemos parar.
O serviço é a nossa jornada. Vamos
explorar isso juntos.
Um forte abraço a todos e que Deus
nos ilumine e proteja na nossa jornada
diária.

CLMJ Gustavo José Gil de Almeida
CaLMJ Maria Machado de Almeida
Casal 1º Vice-Governador - LC-6

MENSAGEM DO 2º VICE GOVERNADOR
Não poderia deixar passar a oportunidade de fazer uma Saudação e
uma Lembrança Amiga a um casal que
marcou passagem no Distrito deixando um legado de muito Amor e muito
Carinho.
Cumprimento e Saúdo o Lions
Clube de Tanabi e os organizadores
dessa Distrital, mas teria que lembrar
que, com essa nossa Distrital na cidade
de Tanabi certamente ele estaria não
medindo esforços para realiza-la de
modo tão amigável a todos nós e é
dessa pessoa maravilhosa que falo
onde quando Governador do nosso
Distrito LC-6 no Ano Leonis co
2005/2006 ele sempre em suas visitas
aos Clubes do Distrito, fazia questão de
dizer do signiﬁcado de Tanabi, ou seja:
“Rio das Borboletas”.

Todos nós nos lembramos disso
porque ﬁcou marcado o modo tão
querido onde com muito orgulho ele
relatava o signiﬁcado da palavra
Tanabi.
A você querido PDG CLMJ Mauricio
Brandão de Vilhena (in memorian) e
sua CaL. Maria Mercedes de Moraes
Vilhena rendemos nossas homenagens, pois vemos também a oportunidade de acompanha-los na caminhada de Vice-Governador, Governador e
dos trabalhos que vocês realizavam
tendo sempre à frente o nome do
Lions Internacional.

jar a todos os Companheiros,
Companheiras, Domadoras, Leos,
Juventude Leonis ca e Visitantes que
tenhamos uma
Distrital marcante de conhecimentos Leonis cos nessa cidade de Tanabi:
“Rio das Borboletas” porque os trabalhos con nuam com nosso Lema: “We
Serve”.
Abraços,

Um forte abraço Mauricio Brandão
de Vilhena, um forte abraço Maria
Mercedes de Moraes Vilhena e desePDG CLMJ Caliento e CALMJ Daisy
Casal 2º Vice-Governador Distrito LC-6 AL 2018/2019

MENSAGEM DO COORDENADOR GERAL
Finalizando o primeiro semestre
de nossa Gestão do ano Leonís co
18/19, podemos dizer que dentro de
nossa programação, conseguimos
a ngir nossas metas, no que tange as
visitas oﬁciais nos Clubes, inclusive
atendendo suas necessidades.
Acompanhamos com muita atenção o
excelente desempenho dos mesmos,
notando a grandiosidade nos trabalhos desenvolvidos em todos os seus
aspectos e a par cipação constante
de nossa Equipe, conforme presenciamos a total dedicação nas campanhas de arrecadação,conscien zação, e outras, inclusive em prol de
nossa Fundação, na aquisição de
Comendas Melvin Jones que contaremos com a par cipação de todos os
Clubes, assim como em contra par da os atendimentos de subsídios a
diversas ins tuições com destaque a
nossa Assessoria Distrital de Subsídi-

os de LCIF e seus Assessores. Conseguimos diversas admissões de novos
associados mas infelizmente a baixa
constante fez com que a posição
semestral consta-se nega va. Conclamamos aos nossos Coordenadores
Distrital GMT, Coordenadores de
Região, Divisão assim como demais
Presidentes de Clubes que se preocupem com a retenção e manutenção
de nossos Associados e em especiﬁco
aos Clubes que possuem Domadoras;
é instruções de Lions Internacional
para que as mesmas a njam 50% dos
Companheiros. O importante seria
que aumentemos o número de Companheiras Leão, aproveitando assim a
transferência da condição de Domadora, para Companheira Leão.
Ainda neste mês estaremos acompanhando a realização de todos os
Comitês Consul vos e para março os
Fóruns Leonis cos em todas as

regiões conﬁrmando o comprome mento com o Leonismo coroando
assim o excelente trabalho e dedicação nesta gestão.
Obrigado ao Lions Clube de Tanabi
ao competente Presidente Valdir
assim como aos demais Companheiros e Companheiras por sediar a 3ª
REUNIÃO DO GABINETE DISTRITAL de
nosso Distrito, oferecendo a todos,
momentos agradáveis e fortalecendo
ainda mais nossos laços de amizade e
companheirismo.

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

MENSAGEM DO CASAL PRESIDENTE DO
CEG AL 2018/2019
Há um dito popular que reza
que "Não se chega ao futuro, sem
respeito ao passado”
Com muita jus ça, Lions
Internacional dis ngue em sua
agenda anual, o mês de Fevereiro
como sendo o “Mês dos ExGovernadores de Distrito”. É uma
oportunidade dos dirigentes de
Clubes homenagearem esses associados que já ocuparam este honroso cargo, muitas vezes exigindo até
a renúncia do convívio familiar para
trabalhar com determinação em
contribuição à comunidade e a
melhora de vida de pessoas necessitadas.

Cada um de nós tem na memória um EX GOVERNADOR
INESQUECÌVEL. Alguém que nos
ca vou pelas suas ações, pelo seu
discurso, pelo jeito de ser, pela
humildade e pelo Companheirismo.
Pense neste momento neste
seu EX-GOVERNADOR inesquecível.
Ele passou pela sua vida e, certamente, o ajudou a ﬁncar raízes do
leonismo como um companheiro
ideal. Como Presidente do
Conselho de Ex Governadores, obviamente iniciando como PDG, o
caçula dos homenageados, agora
fazendo parte com muita honra
deste seleto grupo que entrou para
a história do Distrito LC6. Que Deus

dê muita saúde aos Ex
Governadores e Ex Governadoras
de Distrito, e que a sua perseverança no Leonismo con nue norteando os rumos na construção de um
mundo melhor para nós, nossos
ﬁlhos e a geração futura. Parabéns
a todos.

IPDG CLMJ Luiz Antonio Chiquetto
/CaLMJ Regina Mara

MÚTUA DISTRITAL LC-6 A.L. 2018/2019
Início de um novo ano, cheio de esperanças e novos sonhos, estando na metade do ano
leonís co, pegamo-nos lembrando do que já passamos e, com muita saudade, lembramos
daqueles que faleceram esse ano leonís co. Aqueles que iniciaram a caminhada conosco em
julho, sonhando e almejando realizações, mas, por um mo vo ou outro, foram chamados para
mudar de lado, deixando, para nós, as lembranças de todos os momentos que vivemos juntos,
sejam dos mais di ceis, àquela risada, o aperto de mão, o abraço. Aﬁnal, “ a vida dos mortos
estará sempre na memória dos vivos” e, com certeza, esses, que passaram de forma singular por
nossa trilha da vida, serão de uma maneira bastante especial. Companheiros que serão, para
nós, eternos leões.

DATA DO OBITO
21/07/2018
21/07/2018
24/07/2018
09/08/2018
18/09/2018
25/10/2018
12/11/2-18
14/11/2018
20/12/2018
02/01/2019

CIDADE
L.C. ORLÂNDIA
L.C. GUARÁ
L.C. FRANCA CENTRO
L.C. BARRETOS
L.C. PONTAL
L.C. PALEMIRAS D’OSTE
LC- IGARAPAVA
LC- JABOTICABAL
LC-GUARIBA
LC-RIB. PRETO CENTRO

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

L.C/DM/CaL
CLMJ MARCO ANTONIO MACIEL
CL LUIZ FERNANDO DE SOUZA
CMJ WALTER ANAWATE
CL MENEVAL BITTENCORTH
CL ROBERTO APARECIDO ZEMANTAUSKAS
CL ARNALDO FREDI
CAL MARIA CRIUSTINA ALVES DE AZEVEDO
CL ADALBERTO ZUQUIM
CL KAZUTAKA UEKANE
CL PEDRO ABRHÃO ALEM NETO

2º RGD - CATANDUVA
Con nuando os trabalhos a DG Cidinha convidou o primeiro vicepresidente CLMJ Gustavo para efetuar a leitura do currículo do orador oﬁcial
PDG CLMJ Manoel Messias Mello, do Lions Clube de Bauru Bela Vista. Após,
a DG Cidinha Pellizzon passou a palavra para o orador CLMJ Messias que deu
inicio a sua palestra falando sobre Mo vação. Um Clube de Lions
desmo vado não consegue seguir seus obje vos. O Lions Clube completou
seu primeiro Centenário e vai precisar de muita mo vação para completar o
segundo. Destacou a oportunidade de termos a primeira mulher a ser
Presidente Internacional e com uma reﬂexão “alem do horizonte” Prestou
homenagem a nossa Governadora Cidinha com o seu lema “Servir Viver”.
PDG Messias apresentou vídeo mo vacional e interagiu muito com os par cipantes presentes. Disse que todo individuo pode conquistar seu lugar
e sua felicidade, podemos fazer muito mais e ir alem do horizonte, mas para
isso precisamos de organização e liderança. Devemos sempre com o nosso
lado bom chamar o lado bom de outras pessoas. Todos nos temos o nosso
lado bom e este lado tem que compar lhar com o lado bom de outras
pessoas. Fazer sempre com alegria, misturar suas alegrias com as demais
alegrias. Colher energias posi vas e descartar sempre as energias nega vas.
PDG Messias terminou a palestra com muita alegria e entusiasmo ao som da
musica “Alem do Horizonte” e foi calorosamente aplaudido.

ORADOR OFICIAL
Queridos Amigos e Companheiros do Distrito LC6,foi com grande alegria que recebi o convite da Governadora CMJ Maria Aparecida Des to
Pellizzon para ser o Orador Oﬁcial da
3ª RCD em Tanabi .
Espero de Coração fazer jus a este convite e não decepciona-los.
Desta feita ,pretendemos abordar alguns aspectos e conceitos sobre
á “Importância de ser um Leão A vo em sua Comunidade ” procurando
sinalizar o quanto nós Leões somos necessários e indispensáveis. È uma
Honra estar entre vocês
CMJ Ronald Eduardo Tristão

MENSAGEM DA PRESIDENTE
INTERNACIONAL
Buscando novos horizontes com a Presidente Internacional Gudrun Yngvado r
Prezado Leão,
Como líder de serviço, você tem a oportunidade de ajudar a preparar a próxima
grande geração de voluntários. É por isso que apoiar e colaborar com os Leos e outros
jovens da sua comunidade é tão importante.
Estes jovens homens e mulheres já estão fazendo muito para nos ajudar a cumprir a nossa promessa de tornar o mundo um lugar melhor. Então considere planejar
um projeto com Leos ou jovens para ajudá-los a desenvolver novas habilidades e
uma nova paixão pelo serviço, ou até mesmo começar um Leo clube seu. Fazendo
isto, você vai ajudar os líderes de amanhã a serem líderes de serviço hoje.
Com afeto,

Gudrun Yngvado r
A sua Presidente Internacional

MENSAGEM DO DISTRITO LEO LC-6
2018 chega ao ﬁm,
ﬁnalizando também
metade do Ano LEOís co e
Leonis co 2018/2019.
Com o início de 2019,
temos o começo de um
novo ano e com ele, muita
dedicação para concluir
este AL com muito sucesso.
Em seis meses, os dezessete LEO Clubes pertencentes ao Distrito LEO LC-6 trabalharam, se empenharam,
se uniram e realizaram o maior obje vo do nosso
movimento: ajudar ao próximo!
Vimos campanhas maravilhosas nascerem, vimos
sorrisos verdadeiros de crianças carentes, de idosos
saudosos e agradecimento nos olhares de cada um
que conseguimos alcançar com nosso trabalho.
Pudemos cantar junto aos vovôs e vovós, jogar bola
com o me da escolinha, distribuir presentes de Natal,
realizar doações de roupas e brinquedos, realizar
plan o de inúmeras árvores que farão toda diferença
no futuro, recolher muitos litros de óleo usado e/ou
lacres de la nha, deixando assim, nossa contribuição
para um mundo melhor.
Reunimos-nos em dois eventos Distritais, sendo eles
a Posse de Gabinete e Conselho do Distrito LEO LC-6,
na cidade de Votuporanga – SP e a nossa XXVIII
Olimpíadas LEO, na cidade de Monte Azul Paulista – SP

e nestes eventos, pudemos ver o quanto a amizade e
companheirismo entre nossos associados é única e
merece sempre ser incen vada.
Neste primeiro semestre o Gabinete do Distrito LEO
LC-6 realizou visitas a 9 LEO Clubes, par cipou de
todos os eventos da Governadoria e marcou presença
em eventos do DM LEO LC.
Em seis meses, eu, como atual Presidente Distrital ,
vi um sen mento maravilhoso crescer dentro de mim
e tenho certeza que crescerá cada vez mais: ORGULHO
Orgulho destes mais de 300 jovens que fazem parte
do nosso Distrito trabalhando de maneira responsável, com amor e determinação em tudo o que ﬁzeram.
Meus mais sinceros PARABÉNS e OBRIGADA!
Obrigada por me permi rem vivenciar todos esses
momentos, toda essa união e toda essa amizade, em
visitas, reuniões, campanhas ou eventos.
Obrigada por terem tanta responsabilidade e
interesse em nossas Reuniões Distritais e mostrarem
que vocês se importam com o futuro do nosso movimento.
Desejo a todos CCLEO, CCLL, CCaLL, Domadoras e
Leõezinhos, muito sucesso neste segundo semestre, e
deixo mais uma vez todo o Gabinete do Distrito LEO
LC-6 a disposição de todos aqueles que verem
interesse em saber mais sobre o LEO Clube e o nosso
amado Distrito LEO LC-6.
#SomosTodosLEO

LEOísticamente

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

http://www.distritolc6.com.br/index.php/atividades-dos-clubes.html
ao ganhador, Ronaldo Secches Teixeira,
do Fusca Fantás co, promovido pelo LC
Mirassol, que foi um sucesso total.

LC SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO 50 ANOS

LIONS CLUBE DE MONTE ALTO
PROMOVE

O Lions Clube de são Sebas ão do Paraiso
estará completando no próximo dia 15 de
abril 50 anos de dedicação aos
paraisenses.
Chegar aos 50 não é fácil, ainda mais
quando se comemora cinquenta anos de
dedicação à comunidade paraisense.
Nosso clube padrinho foi: Lions Clube de
Guaxupé M.G.
Hoje pertencemos do Distrito Lc6.
Nossa governadora ano leonís co
2018/2019 é a Companheira MJ Maria
Aparecida Destrito Pellizzon do Lions
Clube de Orlândia.
O nome da associação: Associação
Internacional de Lions Clubes.
Fundador do Leonismo: Melvin Jones.
Nosso Lema: “We Serve” em inglês e,
“Nós Servimos” em Português, sendo
adotado em 1945.

LC BRODOWSKI INICIA
CONSTRUÇÃO DE "MONUMENTO”
Depois de devidamente aprovado em
assembléia geral do clube e de vários
estudos, foi iniciado no dia 19 de janeiro,
um sabado, ensolarado e quente, a
construção do monumento localizado na
marginal da RODOVIA CANDIDO
PORTINARI, que irá dar as boas vindas a
todos que aqui vierem visitar a TERRA DE
PORTINARI.
O projeto foi idealizado pelo CLMJ EDISON
LUIZ DE VICENTE, que preparou toda a
maquete, e os trabalhos de aterro e
concretagem da obra feito pelos proprios
companheiros do clube, que demonstram
mais uma vez o seu engajamento no
leonismo.
Destaque-se os esforços do novo

companheiro oﬁcializado neste mes de
janeiro ( RUI NILTON SORIANI) que
juntamente com os CCLL : José Luis S.
Pugnoli, José Emilio Reato, Almir S.
Ramos, Gerson Mantovani e Nelson
Agos nho (Presidente) e pres giado por
outros CCLL, e a previsão é que tudo
ﬁque pronto para o inicio de FEVEREIRO,
e sendo programado para ser inaugurado
no dia 05/02, quando a DG CaLMJ MARIA
APARECIDA DESTITO PELLIZZON estará
visitando oﬁcialmente o LIONS CLUBE DE
BRODOWSKI.
Parabéns a estes companheiros
abnegados e a todo LIONS CLUBE DE
BRODOWSKI que estará comemorando
42 anos de fundação no dia 09 de
fevereiro.

LC MIRASSOL - FUSCA
FANTÁSTICO

O Lions Clube de Monte Alto promoveu
nos dias 13, 14, 15 e 16 de dezembro, no
horário das 09:00 às 21:00 horas, a Feira
de Flores de Holambra.
Mais de 150 espécies de ﬂores e plantas
ornamentais ﬁcaram expostas na praça
central: orquídeas, samambaias, cactos,
rosas, begônias, bonsais, fru feras, além
de ervas medicinais.
Com entrada gratuita aberta ao público,
durante os 4 dias de feira, muitas
pessoas visitaram o evento.
Além de apreciar as ﬂores, os visitantes
receberam orientações básicas que
devem ter com as plantas adquiridas na
feira.
O evento foi um sucesso. A renda ob da
será rever da para os projetos sociais do
clube

LC MONTE AZUL PAULISTA ATIVIDADES 2

Aconteceu no dia 05 de janeiro, a entrega

07/12/2018 = ENTREGA DE SETE KITS (
CADA UM COM 1 GORRO DE LÃ EM
TRICÔ, 1 PAR DE SAPATILHA DE LÃ EM
TRICÔ E 1 PAR DE BOTINHAS DE LINHA
EM CROCHÊ) , CONFECCIONADOS PELAS
DOMADORAS E COMPANHEIRAS LEÕES,

LC OUROESTE - NATAL 2018
Lions e Leo Clube de Ouroeste realizam a
chegada do Papai Noel em Ouroeste com
distribuição de bolas .Sucesso total. No
dia 22/12/2018

PARA O CURSO DE GESTANTES ( PESSOAS
CARENTES USUÁRIAS DO SUS) DA APAE
DE MONTE AZUL PAULISTA.
10/12/2018 = DOAÇÃO DE DOZE
TARTARUGAS DE MOTIVO NATALINO
FEITOS EM BARBANTE E LACRES EM
CROCHÊ,CONFECCIONADOS PELAS
DOMADORAS E COMPANHEIRAS LEÕES,
PARA O BAZAR DA CASA ESPÍRITA TERRA
DE ISMAEL , DE JARDINÓPOLIS .

O LIONS CLUBE GUAIRA AGUAS
CORRENTES proporcionou a dezenas de
crianças em en dade da cidade o NATAL
SOLIDÁRIO, com o PAPAI NOEL levando
presentes e com muita solidariedade e
amor fraterno.

LC NEVES PAULISTA - NATAL 2018
LIONS CLUBE AURIFLAMA - NATAL
2018

17/12/2018 = DOAÇÃO DE 70
REFRIGERANTES DE 2 LITROS PARA A
FESTA DE NATAL DA PASTORAL DA
CRIANÇA DE MONTE AZUL PAULISTA .
CAL EMILIA MITIE SAWAMURA
SECRETÁRIA DO LIONS CLUBE DE MONTE
AZUL PAULISTA

LC GUAIRA AGUAS CORRENTES NATAL SOLIDÁRIO
Lions Clube de Neves Paulista, no dia
22/12, presenteando os velhinhos do Lar
São Vicente de Paulo e dança das
meninas- Dançarinas de Deus ... levando
o clima de natal, com muita
solidariedade, fraternidade e amor ao
proximo.

Lions Clube de Auriﬂama servindo
cachorro quente e refrigerante na
chegada do Papai Noel na praça da matriz
de Auriﬂama, na noite de 6a. feira, dia
21/12, fazendo a alegria da criançada e
de todos que lá estavam, mostrando a
fraternidade que deve ser o sen mento a
nortear todos os seres humanos, com
SOLIDARIEDADE E AMOR, mostrando que
SERVIR É VIVER que impera no coração
dos clubes de LIONS.

Está acontecendo em Rosário-Argen na, o 48º. FOLAC. Mas,
o que signiﬁca FOLAC?
FOLAC é uma sigla pela qual se iden ﬁca o Fórum Leonís co
La no-Americano e do Caribe.
História
Em 1971, alguns Leões imaginraram poder conversar sobre o
Leonismo num ambiente que ultrapasse fronteiras. Assim
reuniriam países de língua la na das Américas.
1º. FOLAC
Foi realizado no dia 9 de abril de 1972, no Rio de Janeiro,
época que o Brasil comemorou 20 anos de fundação do 1º. clube
de Lions no Rio de Janeiro. euniu 522 convencionais de representantes da Argen na, Chile, El Salvador, México, Paraguai e Brasil,
tendo a organização ﬁcado a cargo do CL/PDG Milton Segala
Paule o. Nascia assim, o FOLAL (entenderam?), Fórum La no
Americano de Leonismo.
Quais são os propósitos do FOLAC?
Estão relacionados em dez itens e visam, entre outros:
Demonstrar que o Leonismo é uma força capaz de promover a
compreensão entre os povos e conseguir a integração das
nacionalides; lutar, decididamente, para que o Leonismo
desenvolva o entendimento em nível internacional de forma a
conseguir a vigência efe va do respeito aos direitos fundamentais
dos povos, sem dis nção de raça, credo ou sistemas polí cos;
Alcançar o melhor conhecimento entre os países da Área;
seguem-se outros.

Como é cons tuída a área citada antes?
A Área referida é denominada Área 3 por Lions Internacional
e cons tuída pelos países leonís cos México, e os da América
Central, Améica do Sul, e região das ilhas do Caribe.
Quem é o Presidente de Honra Vitalício do FOLAC?
É o CL Professor João Fernando Sobral, o primeiro presidente
internacional brasileiro – 1976/1977.
Quem são os dirigentes do FOLAC?
São Dirigentes do FOLAC: a assembleia do Fórum, o Comitê
Execu vo, presidido pelo Diretor Geral e integrado pelo ecretário
Geral, o Tesoureiro e os outros dirigentes leonís cos e funcionários proﬁssionais de apoio designados pelo Diretor Geral. A
Comissão Assessora Permanente do FOLAC é cons tuída pelos
Diretores Gerais dos Foros anteriores presentes.
Onde são realizados, anualmente Fóruns Leonís cos desse
po?
Em cinco Áreas do Mundo. Estados Unidos e Canadá; Europa;
Extremo Oriente e Sudeste da Ásia; Ásia Meridicional, África e
Oriente Próximo; América La na e Caribe (FOLAC).
Este 48º. Fórum, realizado no momento em RosárioArgen na, conta com mais de 120 Companheiros e Companheiras
Leões dos Distritos que integram o Distrito Múl plo LA – DMLA.
PDG Falcão
Ass. Rel. Pùblicas DMLA AL 2018-2019

O Hospital e Maternidade Santa Isabel inaugurou na
manhã do sábado, 12 de janeiro, nova ala de sua
Maternidade, que será composta por uma recepção
exclusiva e independente da entrada principal do HMSI,
pela Avenida Quinze de Novembro.
São mais 250 metros quadrados de área. Além da nova
recepção, o local também vai contar com uma sala de
reuniões para as gestantes, consultórios médicos, banheiros e área de convivência. Em breve, a nova ala será
mobiliada e poderá, então, entrar em funcionamento.
A obra foi realizada com a doação da Fundação Lions Club
Internacional (LCIF) no valor de R$ 264.580,56, que cobriu a
maior parte do valor total do empreendimento (75%). A
doação do recurso foi uma conquista do ex-presidente do
Lions Club Jabo cabal, Fabio Spechoto. O restante da verba
(25%) foi arrecadado com eventos beneﬁcentes realizados
pelo próprio HMSI e pelo Lions Club de Jabo cabal.
“A ﬁnalização desta obra é de grande valor pela importância do Hospital e Maternidade Santa Isabel para nossa
cidade. Existem muitas campanhas que são realizadas em
prol de outras ins tuições de saúde, também de muito
valor, mas é muito importante ajudar primeiro o nosso
hospital. O Lions é uma en dade extremamente atuante,
forte e poderosa e enxergamos nele um grande parceiro”,
destacou o vice-prefeito Vitório de Simoni.
“Consultamos os responsáveis pelo hospital sobre as
suas necessidades e sobre o Programa Melhor Parto. Então,
levamos a ideia para o Lions Club Internacional, que apoiou
essa obra, que propiciará maior atenção às gestantes de
Jabo cabal e microrregião”, aﬁrmou Fabio Spechoto,
presidente do Lions Jabo cabal à época da contratação do
projeto
“Agradeço a todos os membros do Lions, que não
pouparam esforços para a realização dos eventos que
arrecadaram os 25% restantes do valor da obra, que é nossa
contrapar da para recebermos a doação da Fundação
Lions Club Internacional - LCIF. Como presidente do Lions
Clube de Jabo cabal, estou muito lisonjeado por ter
terminado essa obra iniciada em gestões anteriores e que
representa muito para a população de Jabo cabal e para o
Programa Melhor Parto. O Lions Clube é uma en dade
forte, que ajuda a sociedade não só de Jabo cabal, mas de
todo o Brasil e do mundo. Hoje nos sen mos gra ﬁcados

por ter entregue essa obra ao Hospital Maternidade Santa
Isabel, uma en dade de competência, uma en dade de
caráter absoluto, de médicos e proﬁssionais que dedicam o
seu tempo para a sociedade de Jabo cabal”, aﬁrmou o
atual presidente do Lions Club LC 6, Valdir Edgard Homem.
“O Lions Club de Jabo cabal e o Hospital e Maternidade
Santa Isabel, conseguiram ir além do horizonte e atenderam o que a comunidade local necessitava. Foi maravilhosa
a união entre o Lions e o Hospital. O companheirismo é
muito importante para o distrito e vai servir de exemplo
para outras cidades fazerem a mesma coisa. Estamos
ajudando os que mais precisam, valorizando pessoas como
ser humano”, destacou Maria Aparecida Des to Pellizzon,
governadora do Distrito Lc6.
Obrigada por terem tanta responsabilidade e interesse
em nossas Reuniões Distritais e mostrarem que vocês se
importam com o futuro do nosso movimento.
Desejo a todos CCLEO, CCLL, CCaLL, Domadoras e
Leõezinhos, muito sucesso neste segundo semestre, e
deixo mais uma vez todo o Gabinete do Distrito LEO LC-6 a
disposição de todos aqueles que verem interesse em
saber mais sobre o LEO Clube e o nosso amado Distrito LEO
LC-6.
Par ciparam da inauguração o vice-prefeito de
Jabo cabal, Vitório de Simoni; o secretário de
Planejamento, Paulo César Polachini (que estava presente
como membro do Lions); o provedor do HMSI, Luiz Eduardo
Romero Gerbasi; a administradora do Hospital, Margareth
Pedrol de Freitas; além dos diretores da Unimed
Jabo cabal Luiz Roberto Lins Ferraz, Marcos da Silveira e
Oswaldo Costa Cesar Neto.

O Lions Clube esteve representado pela governadora do
Distrito LC6, Maria Aparecida Des to Pellizzon, e por CLMJ
PDG Sérgio David de Souza, governador à época em que o
projeto foi encaminhado. Também par ciparam da
cerimônia o presidente do Lions Clube de Jabo cabal, CL
Valdir Edgard Homem, acompanhado da esposa, e o
presidente do Lions Clube de Jabo cabal à época do
lançamento da obra, Fabio Spechoto; além do assessor da
Fundação Lions Internacional, CLMJ Ronald Eduardo
Tristão.

O projeto do Lions Clube de Jabo cabal concorreu com
outros projetos de clubes de todo o mundo apresentados
ao Lions Club Internacional. “O obje vo do Lions é realizar
trabalhos desse porte, fazendo desde o diagnós co até o
acompanhamento do paciente, não apenas procedimentos
pontuais. Estamos estruturados para aprovar projetos de
grande porte. Nosso obje vo, então, é entregar obras que
impactam a comunidade, de caráter duradouro”, destacou
Ronald Eduardo Tristão.
“Foi uma conquista trabalhosa, com muitas peculiaridades que foram acompanhadas em detalhes pela Fundação
Lions Clube Internacional, nos Estados Unidos. Um
processo trabalhoso, mas gra ﬁcante, pois a obra vai trazer
mais conforto, mais ânimo para as parturientes”, aﬁrmou o

CLMJ PDG Sérgio David de Souza.
“O Hospital agradece o esforço e principalmente a
conﬁança do Lions. Somos referência no projeto Parto
Adequado, da ANS, com o Programa Melhor Parto, e este
novo setor será u lizado para darmos acolhimento às
gestantes”, salientou o provedor do HMSI, Luiz Eduardo
Romero Gerbasi.
“Agradecemos o apoio e a conﬁança do Lions em fazer o
esforço de conseguir os recursos para a obra. Também
fazemos um agradecimento especial à Luciene Gerbasi,
arquiteta que elaborou o projeto deste espaço”, destacou a
administradora do Hospital, Margareth Pedrol de Freitas.

LIONS QUEST
O programa para que a nja o êxito se faz necessário que os clubes
de LIONS tenham compreensão e desejo de que o resultado seja
sa sfatório para obter bons resultados. O Distrito LC-6 tem constantemente apoiado e promovido capacitações para novos proﬁssionais
da educação para que possam ministrar as aulas de Lions Quest,
graças ao empenho e dedicação de alguns clubes o programa LIONS
QUEST já tem conquistado alguns bons resultados, mas precisamos
mais clubes envolvidos, pois esse comprome mento cria uma
sinergia em prol de mais aceitação junto às comunidades. Temos
realizado juntamente com alguns municípios uma parceria muito
funcional, ou seja, o Lions
Clube que ver interesse em levar uma capacitação para o seu
município é muito simples, basta no fornecer um local para a realização da capacitação e assumir uma pequena parcela de alguns custos
para que o município possa ter o direito de reservar uma quan dade
maior de vagas para os proﬁssionais da educação, esse modelo teve
bons resultados em Guaíra, Igarapava e Cravinhos.
O Programa Lions Quest é uma ferramenta de apoio aos proﬁssionais da educação, mas para que eles seja possível de ser aplicado se faz
necessário um comprome mento dos Lions Clubes, não é um “Bicho
de 7 cabeças” é muito simples, basta apenas se inteirarem do assunto
para que mais uma capacitação seja possível de ser realizada.
Preciso muito da ajuda dos companheiros para que o programa
tenha uma amplitude do DLC-6 e que ainda con nuemos sendo
referencia de êxito junto aos demais distritos.
CL Lagassi e CaL Rosiane
Assessor Distrital de Lions Quest

ANIVERSÁRIO DE MELVIN JONES
Em 13 de janeiro de 1879 nasceu Melvin Jones.
História – Homenagem a Melvin Jones, o Fundador.
Lions é uma ﬁlosoﬁa de pensar, agir, trabalhar, ajudar, colaborar, salvar, construir e servir, um bem para o próximo
necessitado.
Um dia, muito depois da fundação da Associação Internacional de Lions Clubes, por volta de 1950, Melvin Jones
pensou e fez vários planos para construir o Lions Internacional City, conhecida como LIONDOM.
O sonho de Melvin Jones previa a construção de uma cidade hotel, para os Leões visitantes, que fosse a sede do
Lions Clube Internacional, escolas para seus familiares, igrejas, lojas, hospitais.
Assim surgiu a Lions Internacional Cit – Liondom. A Diretoria Internacional aprovou a compra de 400 acres de
terra ao sul de Chicago, Illinois.
Depois da década da Segunda Grande Guerra Mundial, os custos de construção subiram tanto, que o sonho da
LIONDOM permaneceu como um sonho verdadeiro.
Alguns anos passados a Associação vendeu parte destas terras.
Durante a sua vida a Associação prestou muitas homenagens a Melvin Jones chamando-o na época de “O Grande
Velho Homem do Leonismo”. Em 1932, seu aniversário natalício foi comemorado no dia 13 de janeiro por todos os
Lions Clubes como o “Dia do Fundador”. Melvin Jones completava 37 anos e o Lions Clube Internacional 15 anos.
Em 1937, essa data foi aumentada para “Semana de Melvin Jones”.
Anos mais tarde esta semana foi aumentada para o “Mês do Fundador”, que foi comemorado por muitos anos, no
mês que se denominava também como mês do programa de Aumento de Sócios que con nuava durante fevereiro e
março. Hoje, 2019, é considerado o Mês de Melvin Jones e o dia 13, o Dia do nascimento de Melvin Jones.
Melvin Jones foi incurável sonhador. É sua esta frase: “Os sonhos são idéias simples de ontem, que se tornaram
hoje apenas milagres comuns”.
Mesmo depois de aposentado Melvin Jones jamais abandonou a sede da Associação, onde ia muitas vezes.
Em novembro de 1959, ele saiu para assis r uma celebração de aniversário em Edmonton, Alberta. No caminho,
ele sofreu o primeiro de uma série de ataques cardíacos que teve em sua vida.
Sem dar maiores atenções a este “aviso” de saúde que já havia invalidado outros homens de 80 anos, ele con nuou até Edmonton. Lá chegando ves u sua roupa de jantar e recebeu dos Leões e Domadoras ali presentes, uma
estrondosa ovação, sentado numa cadeira de rodas.
Meses depois, também numa cadeira de rodas, ele recebeu outra grandiosa ovação dos delegados presentes a
43º. Convenção Anual de Chicago, em julho de 1960.
Essa foi a úl ma aparição pública de Melvin Jones com
vida.
Ele faleceu na tarde de 1º. de junho de 1961, em
Flossmoor, arredores de Chicago, onde residia.
Seis anos depois, como homenagem, o presidente
internacional 1967/68, Jorge BIRD, de Porto Rico, anunciou e
realizou uma reunião de Diretoria Internacional no dia 12 de
outubro de 1967, no Hotel Adolphus, em Dallas, onde
cinquenta anos antes, Melvin Jones havia realizado a 1ª.
Convenção do Leonismo e fundado nossa Associação.
PDG Falcão
Ass. Rel. Públicas DMLA-2018-2019

VISITAS OFICIAIS DA CaLMJ DG "CIDINHA”
http://www.distritolc6.com.br/index.php/visitas-do-governador.html

29 de Novembro
Lions Clube de Igarapava

29 de Novembro
Lions Clube de Igarapava

07 de Dezembro
DG Cidinha Visita Ci Lions Sobral

07 de Dezembro
DG Cidinha Visita Ci Lions Sobral

06 de Janeiro
Reunião Extraor. do Conselho dos Governadores DMLC - Campinas

07 de Janeiro
Lions Clube de Franca - (todos os Clubes)

07 de Janeiro
Lions Clube de Franca - (todos os Clubes)

08 de Janeiro
Lions Clube de Guariba

08 de Janeiro
Lions Clube de Guariba

08 e 09 de Janeiro
Olimpiadas do Distrito Leo Lc-6 em Monte Azul Paulista

24 de Janeiro
10ª. Capacitação Lions Quest em São José do Rio Preto

12 de Janeiro
Lions Clube de Jabo cabal - Inauguração Maternidade LCIF

13 de Janeiro
FOLAC - em Rosario Argen na

25 de Janeiro
Lions Clube de Santa Fé Do Sul e Votuporanga -Abilio Calile

25 de Janeiro
Lions Clube de Santa Fé Do Sul e Votuporanga -Abilio Calile

O QUE O LIONS CLUBE REPRESENTA PARA VOCÊ ?
COMPROMISSO DE POSSE DO LEÃO: “ RECONHECENDO
A IMPORTÂNCIA DE PRESTAR MEUS SERVIÇOS À MINHA
COMUNIDADE, EM COLABORAÇÃO COM OUTRAS PESSOAS
INTERESSADAS NO BEM ESTAR PUBLICO ... “
OBJETIVOS DE LIONS CLUBES : “ MANTER OS
ASSOCIADOS UNIDOS PELOS LIAMES DA AMIZADE, DO
COMPANHEIRISMO E DA COMPREENSÃO MÚTUA. “
CÓDIGO DE ÉTICA DO LEÃO : “ SER COMEDIDO NA
CRITICA E GENEROSO NO ELOGIO . CONSTRUIR E NÃO
DESTRUIR. “
INVOCAÇÃO A DEUS : “ AGRADECEMOS, SENHOR,
ESTARMOS AQUI REUNIDOS PARA NOS CONHECERMOS
MELHOR E ASSIM PODERMOS SERVIR MELHOR AOS
NOSSOS SEMELHANTES. “
Estas são pequenas frases que marcam a posse de uma
pessoa como sócio de um Lions Clube e que tão bem
traduzem e orientam como deve ser a par cipação de um
leão na vida do clube e da prestação do serviço desinteressado.
É o verdadeiro conteúdo da ﬁlosoﬁa leonís ca que um
dia MELVIN JONES, iluminado por DEUS, difundiu por todos
os cantos do mundo e prontamente foi aceito por milhares
de pessoas que viram e sen ram a importância desses
conceitos em todos os seus sen dos.
Como pessoas diferenciadas e privilegiadas que somos,
pois a nós foi dado o poder de ajudar e colaborar com causas
tão justas, quando tantos e tantos passam por verdadeiras
provações e necessidades, só ai devemos ter a responsabilidade de saber agradecer, através do serviço desinteressado.
O companheirismo que conquistamos neste mundo
atualmente conturbado, onde é tão di cil a amizade sincera
e desinteressada, e que tão bem encontramos na maioria
quase absoluta de todos os leões, é outro fator para
agradecer esta “ oportunidade de gozar do bom companhei-

rismo e do pres gio do leonismo e cumprir rigorosamente o
Código de É ca do leonismo, os Estatutos e seguir as idéias
que ﬂuem das letras que forma a palavra LIONS : LIBERDADE
.´. IGUALDADE .´. ORDEM .´. NACIONALISMO E SERVIÇO “ ,
como termina o compromisso de posse do leão.
Está ai um pequeno resumo do porque aceitarmos e
encararmos o verdadeiro leonismo, com todas as suas
responsabilidades, deveres e direitos.
A par r do momento em que passamos a ter consciência
do valor disso tudo, temos o dever e a responsabilidade de,
dentro de nossas possibilidades, com renuncia, com
dedicação, com sinceridade, com companheirismo, servir
ao nosso movimento e à nossa comunidade.
Muitas vezes é preciso saber renunciar em prol do
leonismo, não deixando o nosso clube em lugar distante de
nossas prioridades e do nosso tempo. Quem tem muito
tempo na vida, nunca terá tempo para o leonismo, pois aqui
neste movimento, todos são muito ocupados e responsáveis, e o tempo, para servir e para o companheirismo, nós o
fazemos dentro de nossas prioridades.
Por isso, fazemos um chamamento a todos os CCLL e
domadoras que par cipam do leonismo : “ VAMOS FAZER
UM EXAME DE CONSCIÊNCIA E EXAMINAR TUDO QUE
ESTAMOS OFERECENDO AO MOVIMENTO: SERÁ QUE A
MINHA PARTICIPAÇÃO É A MELHOR QUE POSSO OFERECER ?
SERÁ QUE ESTOU PROCURANDO ME ENQUADRAR DENTRO
DAQUILO QUE UM DIA JUREI E QUE ME MOSTRARAM O QUE
É O VERDADEIRO LEONISMO ? “
Temos a certeza de que a par r desse exame de
consciência, e com a resposta sincera que cada um der, o
nosso movimento irá crescer ainda muito mais, e cada um
de nós, seja dentro do clube ou então como membro de
nossa comunidade e colaborador do clube, fará o leonismo
a ngir a sua plenitude, no serviço desinteressado e no
companheirismo !!!
CL ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA
Tesoureiro 1991/1992
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TANABI
Ta n a b i é u m m u n i c í p i o
brasileiro no estado de São
Paulo. Possui uma população de
24 055 habitantes (Instituto
Brasileiro de Geograﬁa e
Estatística/2010) e área de 745,8
quilômetros quadrados.
Localiza-se a 477 quilômetros da cidade de São Paulo. O
município é formado pela sede e pelo distrito de
Ibiporanga.
Etimologia
"Tanabi" é derivado do guarani antigo tanambi, que
signiﬁca "borboleta”
História
Tanabi foi fundada em 4 de julho de 1882. No local onde
hoje é a Praça Stélio Machado Loureiro, antes chamada "24
de Outubro", o terreno fora convenientemente montado e,
da clareira aberta na mata em volta, divulgava-se, ao fundo,
a choça onde Joaquim Francisco de Andrade (Joaquim
Chico), remanescente da tribo dos Caiapós, desde 1860
comerciava produtos da terra e mercadorias que trazia de
longe.
Junto à conﬂuência dos rios Jataí e do Mangue, ou Bacuri,
repontavam raras choupanas onde viviam pacatos roceiros.
Conﬁaram, a mestre Bento Perez de Souza, um carapina de
truz, a incumbência de lavrar o madeiro roliço e transformálo em símbolo de suas aspirações religiosas, o qual foi, para
todos os efeitos, considerado marco de fundação. Na data
epigrafada, num meio-dia estival, lá estavam os moradores
reunidos e irmanados por um só desejo – conduzir, em
procissão, o pesado lenho de rija aroeira.
Feito isto, postaram-no para descanso ao lado de
profunda escavação recém-aberta na terra vermelha e
dadivosa. Entre vivas e rojões, salvas de garrucha e gritos de
alegria, é alçado o majestoso cruzeiro que, paulatinamente,
toma posição vertical; seus braços sagrados, onde se
divisam os instrumentos de suplício a recordar a divina
imolação, proclamam, altissonantes, que, na zona pioneira
do Estado, mais uma citânia surgia, citânia que, desde

então, batizaram com o expressivo
topônimo "Jataí".
Logo após, junto ao emblema da fé,
num altar improvisado, todo enfeitado
de ﬂores silvestres, ajoelharam-se
todos, contritos e piedosos, como
convém às almas simples, a rezar o
terço tradicional do interior brasileiro.
E a tradição guardou o nome dos que tomaram parte nesse
ato de fé e civismo: o alferes Polenice Celeri, Leonildo
Bataglia, João Barboza do Amaral, Hilário de Souza
Rozendo, Agostinho Pereira, Manuel Francisco de Silva,
Joaquim Euzébio, Joaquim Francisco de Andrade (Joaquim
Chico, considerado o fundador), além do artista anônimo
que, a golpes de enxó, lavrou o rijo cerne, transformando-o
em objeto de culto e de veneração.
Erguida a cruz, cuidaram, logo, os moradores do Jataí de
construir uma igreja em homenagem à padroeira escolhida
– Nossa Senhora da Conceição. E foi essa rústica ermida de
palha que deu o nome ao lugar então conhecido por
"Capela do Jataí" e que, nove anos mais tarde, em 1891, foi
substituída pela igreja feita de tijolos e telha vã, demolida
em 1932/33.
Em 1906, o povoado foi elevado à condição de distrito
pertencente ao município de São José do Rio Preto com o
nome de "Tanabi". Em 1924, o distrito foi elevado à condição
de município, separando-se de São José do Rio Preto.[8]
Geograﬁa
Localiza-se a uma latitude 20°37'35" Sul e a uma longitude
49°38'57" Oeste, estando a uma altitude de 518 metros.
Economia
Tanabi é um município que tem grande força na indústria,
destacando-se principalmente na produção de alumínio,
móveis e calçados, conta também com uma usina que
produz açúcar e álcool. Além da indústria, a pecuária, a
agricultura e o comércio movimentam a economia do
município. Tanabi conta com várias agências bancárias
como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e
Banco Santander.

