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EDITORIAL

Editorial
Após a 16ª. Convenção Distrital LC6, realizada em ORLANDIA-SP, em
abril/15, já estamos encerrando o AL
2014/2015 e iniciando uma nova
página, agora em RIBEIRÃO PRETO, sob
o comando do CMJ JOSÉ MARIO BAZAN,
Governador.
Realmente, a vida passa célere.
Quantos planos, quanto trabalho a ser
feito, quanta vontade, quanto
companheirismo para ser praticado, e
eis que terminamos o AL 14/15.
O C M J S E B A ST I Ã O J O S É D E
OLIVEIRA CARVALHO, o querido TATÃO, e
sua CaL SANDRA MARA, com muita
VISÃO, tendo COMPROMETIMENTO e
com um TRABALHO que marcou sua
governadoria, tem a certeza da missão
cumprida com galhardia, sabendo
vencer os obstáculos que surgiram pelo
caminho e sabendo também aproximar
todos os CCLL e clubes através de um
planejamento que se não foi totalmente
concretizado, alcançou um patamar que
irá deixar para todos, a marca da
simplicidade, da valorização e do
comprometimento. Como ele mesmo
diz e pede, a partir de agora, não o
olhemos como uma “poça d´agua”,
mas sim como um jóia que todos
querem preservar e continuemos
sempre mantendo este elo criado e que
certamente agora será ainda mais
fortalecido.
Assim como ele, esperamos também,
manter neste AL 15/16 que se inicia, a
amizade, o companheirismo, a
consideração e o respeito com que
sempre fomos, todos, recebidos por
onde passamos, e o Governador em
todos os clubes.
Um agradecimento a todos que
colaboraram. Aos clubes de
TA Q U A R I T I N G A , V O T U P O R A N G A
(CENTRO), POTIRENDABA e ORLÂNDIA
que sediaram os conselhos distritais,
oferecendo sempre o que há de melhor
em companheirismo, que ajudaram a
reverter em serviço desinteressado e
fortalecendo o LEONISMO.
Iniciando agora aqui em RIBEIRÃO
PRETO, esperamos que todos sejam
realmente VOLUNTÁRIOS DO SERVIR,
tendo o comprometimento com o
leonismo, aquele que respeita o ideal
abraçado, que cumpre suas obrigações
ﬁnanceiras para manter o distrito
sempre forte, pagando em dia suas
taxas (distrital e internacional), as
chamadas da Mutua Leonistica, as
mensalidades de seus clubes. Assim
provaremos sempre que o LEONISMO

s e r á s e mp r e fo r te e p u j a n te , e
haveremos de chegar ao CENTENÁRIO
de nossa Associação Internacional
cada vez mais comprometidos com
nossas responsabilidades e ajudando a
provar para aqueles poucos que são
pessimistas, que continuaremos
sempre fortes e ﬁrmes, de pé e à ordem
para fazermos e deixarmos para futuras
gerações, um movimento alicerçado
neste COMPANHEIRISMO, que será
eterno.
Agora que já estamos nesta era
virtual, onde o site tão bem idealizado,
oferecendo todas as ferramentas
necessárias para que a governadoria
esteja sempre em ordem e em dia,
desejamos e esperamos que nos
clubes, os presidentes, secretários,
tesoureiros e diretores, usem esta
ferramenta disponibilizada (
www.distritolc6.com.br) e possam
sempre estar ao lado do Governador e
de sua staff, mostrando trabalho e
competência, aliados a esta
modernidade, da qual ninguém mais
pode fugir. Aﬁnal, o sistema do LC-6 já é
modelo para outros distritos, e vamos
usá-lo constantemente.
Obrigado ao CL Tatão por ter
conﬁado em nosso trabalho de
divulgação e intercambio, o qual
procuramos cumprir dentro daquela
VISÃO de COMPROMETIMENTO e
oferecendo nosso TRABALHO com toda
dedicação.
Ao CLMJ José Mário Bazan e a toda
sua staff, tão bem escolhida e formada
por companheiros e companheiras
idealísticas e responsáveis, SUCESSO e
BOM TRABALHO. Fico imensamente
feliz em continuar fazendo parte deste
time VENCEDOR.
Boa REUNIÃO DISTRITAL a todos..
Obrigado e sempre avante.
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MENSAGEM DO GOVERNADOR

Mensagem do
Casal Governador
CL Sebastião ‘’Tatão‘’ Carvalho e CaL Sandra

Companheiros, companheiras, domadoras e léos do
distrito LC-6.
Transmitimos ao nosso distrito para cada clube visitado,
maneiras de conquistarmos nosso sonho e nossos ideais.
Com nosso lema “visão, comprometimento e
trabalho”, tentamos passar aos clubes a verdadeira essência
de um projeto para não ﬁcar somente em nosso ano
leonistico.
O casal governador está orgulhoso de seu distrito.
Trabalhamos com todos os clubes, onde realizamos
reunião administrativa com todas as diretorias dos clubes
visitados, e já posso dizer que temos a radiograﬁa de todo o
distrito, todas as informações deles estão nos anais do
distrito.
O mais impressionante é que percebemos o quanto de
trabalho conseguimos realizar, peço que continuem assim.
Podemos dizer hoje que além de serem clubes de
ser viço humanitário e comunitário, são também
extremamente técnicos.
A doação e o amor se espalharam por todo nosso
distrito, a alegria e a satisfação de nosso trabalho voluntário,
fez com que nossos clubes formassem mais lideres, fazendo
que tudo se transforme em paz, alegria e satisfação de fazer
o bem.

Não podemos mudar o mundo, mas sim dar nossa
contribuição para uma sociedade melhor.
Em cada clube, em cada cidade em cada chão que passamos
as pessoas nos mostraram através do apoio que nunca
caminhamos sozinhos.
Resgatamos o orgulho de ser leão, com nosso trabalho que
nos enalteceu, e nos deu a oportunidade de melhorar a
qualidade de vida de tantas pessoas.
Compartilhamos o companheirísmo, a amizade, que
nos uniu na absoluta certeza que estamos no caminho certo.
Eu e sandra agradecemos de todo coração a todos os
clubes e seus respectivos companheiros, companheiras e
domadoras e ao movimento leonistico, pela recepção de
carinho, de amor e extremamente familiar.
Por onde passamos conseguimos mais uma família.
Temos a certeza que também conseguimos levar a todos
vocês uma mensagem de muito amor, de muito respeito e
com muita humildade.
Agradecer aos clubes que patrocinaram as distritais e a
convenção.
Aos nossos oradores oﬁciais nossos, agradecimentos
pela consideração e por ter aceitado participar conosco, sem
dúvida foi uma grande honra recebe-los.
Neste momento aqui na cidade ribeirão preto, onde
estamos participando da feliz instalação da governadoria
15/16, comandada pelo nosso governador CMJ Bazan,
espero poder rever e abraçar a todos, de forma em agradecer
a feliz oportunidade de conduzir nosso distrito LC-6.
Agradecer imensamente nossos assessores, nossos
coordenadores, nossa staff, pelo belíssimo trabalho
produzido por todos vocês.
Não façam de nós uma poça dágua, não desviem de
nós, pois queremos estar sempre com vocês.
Tenho a certeza que continuamos sendo um dos
maiores e mais impor tante distrito, dentro área
constitucional III.
Nosso distrito está feliz, nossos clubes estão felizes, e
assim fazemos a felicidade de quem precisa de nós.
Ao Governador Bazan, nossos votos de grande
felicidade nesta empreitada, pode ter certeza que estaremos
sempre a sua disposição, sabemos de sua capacidade e de
suas virtudes que é a humildade e o respeito com todos.
Pois somos sabedores da importância de saber a hora
de voltar a ser mais um sócio importante para nosso clube,
LC de Taquaritinga.
Leonisticamente,
Nosso muito obrigado a todos do distrito LC-6.

Querida Família Leonistica e Leoistica do Distrito LC 6:
Voluntários do Servir!
O melhor que a vida pode nos oferecer
é a possibilidade de acreditar, e de
superar desaﬁos.
Talvez o maior dos desaﬁos deste ano
seja cultuar a dignidade, promover a
harmonia e resgatar a humanidade.
Não há vida, em si, sem dignidade. Não
há qualidade de vida sem harmonia.
Não há para o ser humano viver sem

humanidade...
Com este espírito esperamos
reencontrá-los e saudá-los em
Ribeirão Preto na 1a. Reunião
Distrital do nosso DG José Mario
Bazan.
Com nossos agradecimentos,
cumprimentos e abraços,
CLMJ Ricardo Komatsu e Gloria
Líder de Área GMT, Brasil
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MENSAGEM DO GOVERNADOR

Mensagem do

Governador
CLMJ José Mário Bazan

Chegou a nossa vez! Os Clubes
do Distrito nos delegaram a
responsabilidade de comandar os
destinos do LC-6 neste ano leonístico
de 2015/2016. Aceitamos a missão
na condição de um soldado que
cumpre seu dever na trilha do serviço
desinteressado. Jamais fomos
levados pela ostentação ou sequer
nos anima qualquer vaidade pelo
poder. Nosso orgulho é unicamente
de estar encajado de corpo e alma no
movimento leonistico.

Nossa vaidade é o trabalho que
pretendemos dedicar no comando da
Governadoria, que muito nos honra, e
esperamos que Deus ilumine nossos
atos.
O início de cada gestão
normalmente é sempre um jogo de
promessas, de elogios, nem sempre
sinceros, e de mensagens que
chegam até a falar em novo tempo.
Tempo de reﬂetir, tempo de redimir,
tempo de externarmos o amor que é
nato mas por muitos não é praticado.
É, enﬁm, sempre um novo tempo!
A realidade, contudo, sem
sempre condiz com aquilo que se
pensa ou se coloca no papel. E no
leonismo não é diferente.
Precisamos, portanto, colocar os pés
no chão e analisar aquilo que,
verdadeiramente, está ao nosso
redor. Precisamos veriﬁcar o que de
fato pode ser feito à luz da realidade.
O leonismo, em muito dos seus
aspectos, está um tanto quanto
arrefecido, apesar das mensagens de
otimismo que recebemos de Lions
Internacional. Temos pela frente um
grande desaﬁo.
O Lions precisa retomar sua

condição de Clube de Serviço, voltado
para as comunidades. É, sem dúvida,
nossa atividade mais importante.
Precisamos colaborar no
investimento das crianças, dos
jovens e dos idosos, buscando uma
participação efetiva na criação de
uma segurança social, onde as
gerações vindouras possam ter a
expectativa de um futuro melhor. Os
associados dos nossos Clubes são,
em sua maioria, pessoas que têm
conhecimento da realidade das suas
comunidades e, portanto, estão em
condições de ajudar no encontro de
soluções próprias para as
circunstâncias de cada localidade.
Tudo isso somente poderá ser
iniciado com o fortalecimento do
leonismo, e com a tomada de
consciência da responsabilidade de
todos nós. Pretendemos, em nosso
ano leonístico, desenvolver uma
verdadeira cruzada para essa
conscientização. E todos vocês,
Companheiros, Companheiras,
Domadoras, Leos e Juventude
Leonistica são partes do nosso
projeto. Precisamos dos elementos
certos e compenetrados, que tenham
desejo de colaborar e participar
ativamente. Precisamos e contamos
com o comprometimento de todos,
visando, especialmente, o
fortalecimento da nossa causa.
Há muita coisa para ser feita!
Contamos com vocês.

CLMJ José Mário Bazan
AL 2015/2016

CALENDARIO DA GOVERNADORIA DO DISTRITO LC 6 - AL 2015/2016
1ª Distrital - Instalação - RIBEIRÃO PRETO - SP
01 e 02 de Agosto 2015

CONSELHO DE GOVERNADORES DO DISTRITO
MÚLTIPLO LC

2ª Distrital - SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO – MG
14 e 15 de Novembro 2015

1º C.G. - BELO HORIZONTE - MG
27 a 29 Agosto 2015

3ª Distrital - JALES
27 e 28 de Fevereiro 2016
17ª Convencão do LC 6 - GUAIRA - SP
30 de Abril e 1º de Maio 2016

2º C.G. - VITÓRIA - ES
18 a 20 de Fevereiro 2016
17ª Convenção do DMLC - POÇOS DE CALDAS - MG
17 a 21 Maio 2016

MENSAGEM DO 1º VICE

Mensagem do
1º Vice Governador
CLMJ Sergio David e CaLMJ Nilza

Compartilhar e fazer o bem sem esperar nada em
troca – essa é a mensagem transmitida pelo nosso lema.
Simples assim: “nós servimos”.
As tragédias, incidentes e os agravos inesperados
sempre ameaçaram o homem desde os tempos primitivos.
Alguns desses males encontram maiores facilidades para
agir em camadas mais carentes da população. Nossos
semelhantes, porem mais vulneráveis a situações de
sofrimento, com intensidade variável. Muitas vezes nos
deparamos com seres humanos convivendo com a aﬂição e
o desamparo, e, isso aciona no coração e mente do
verdadeiro Leão o inconformismo e o desejo de servir. São
esses os Leões que precisamos garimpar em nossa
sociedade.
Acreditamos que foi assim que nasceu a brilhante
idéia de Melvin Jones que se transformou em atitude –
LIONS - criou uma verdadeira rebelião contra o sofrimento
humano, e, como uma pedra atirada na água, reproduziu
ondas que estão prestes a completar 100 anos de
dinamismo, transformações de realidades e prometem não
parar por aí. Há muito que se fazer ainda pelo homem e pela
natureza como um todo para que possamos ter melhor
qualidade de vida e deixar esse legado para as futuras
gerações.
Temos orgulho de fazer parte desse movimento e
queremos vê-lo cada vez mais ativo e reproduzindo ondas
de paz, amor, serviço, companheirismo e solidariedade.
A sociedade humana carece de bons Leões – cada um de

nós já precisou, precisa ou precisará de deles um dia. A
violência crescente em nosso meio, a falta de atenção aos
nossos idosos, nossos jovens e nossas crianças requerem
uma visão aguçada desses Leões que são capazes de
produzir maravilhas, cada um em sua comunidade.
Recentemente, por conta do desaﬁo de assumir o
cargo de 1.º VDG do DMLC6 AL 2015/2016, minha CªLMJ
Nilza e eu iniciamos uma verdadeira peregrinação,
passando por vários clubes de nosso Distrito e estamos nos
sentindo muito felizes com o que vemos. As recepções
calorosas e o carinho a nós dispensados são um presente
de nossos CCLL, CCªLL,DDMM e Juventude LEO. Conviver
mais de perto com tanta gente boa, não tem preço!
Conhecer suas ações, então... sem palavras – desde o
atendimento de necessidades sócio-ﬁnanceiras, até o
grande abraço, o aperto de mão e a lágrima da gratidão.
Aliás, a gratidão maior deve ser a do Leão que agradece por
poder servir.
Pretendemos acompanhar o nosso Governador do
DMLC6 AL 2015/2016 CLMJ José Mario Bazan sempre que
possível para estreitar cada vez mais nossos laços de
companheirismo e poder servir nosso semelhante da
maneira mais digna possível.
Deixamos aqui um poema de Salomão Sousa que no
momento é bastante signiﬁcativo para nós:

Bagagem
Dentro de mim cabe uma cidade
Outra cidade
E mais uma cidade
Dentro de mim cabe o Universo
E mais o vilarejo onde nasci
Meus pés arrastam lembranças
Espalham o cheiro da terra
Soltam o corpo no sorriso
Todas as veias do coração
Bifurcam na próxima cidade
E levam ao mesmo rio
Diante do sol
Abrem meu olhar
Horizontando o dia

Grande abraço fraternal e Leonistico.

Invocação a Deus
Senhor,
Nós vos agradecemos por estarmos aqui reunidos para nos conhecermos melhor e assim podermos servir
melhor aos nossos semelhantes.
Dai-nos a humildade, a sabedoria e a força necessária, para cumprir nossos deveres, com entusiasmo e
tenacidade.
Dai-nos bondade e tolerância, para respeitar a opinião dos demais e alimentar a aspiração de todos de servir a
humanidade que sofre.
Protegei nossa grande família leonística, que trabalha, hoje e sempre, pelo culto da amizade, do amor ao
próximo e do serviço desinteressado.
Velai Senhor pelos destinos do Brasil e bendizei nosso trabalho.
Assim seja!
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MENSAGEM DO 2º VICE

Mensagem do 2º Vice
CLMJ Luiz Antonio Chiquetto e CaL. Regina

Companheiros, Companheiras,
Domadoras e Juventude Leonistica do
Distrito LC-6:
É com muita honra que nos
dirigimos a todos vocês, meus queridos
companheiros e irmãos de jornada,
agora como 2ª Vice-Governador do
Distrito.
Regina e eu nos sentimos

orgulhosos de termos a oportunidade
de fazer parte dessa vitoriosa equipe
que irá liderar os destinos do nosso
Distrito em que o Lions Internacional
parte para a comemoração de seu
centenário.
A decisão conjunta em aceitar o
desaﬁo foi fortalecida pelos incentivos
de companheiros de nosso Clube, de
inúmeros outros Clubes e de ExGovernadores.
Acreditamos e sabemos que em
nossa vida pessoal, proﬁssional e
leonística, sempre temos muito mais a
a p r e n d e r d o q u e a e n s i n a r.
E na arte de ensinar, os Clubes
do Distrito LC-6 se reúnem para
compartilhar idéias, desaﬁos, melhores
práticas e sucessos, além de reforçar
seus conhecimentos e promoverem

Mensagem da Presidente do CG
CCE Vilma Raid Fernandes / PDG Jarbas

“Felicidade é quando o que
você pensa o que você diz e o que
você faz, estão em harmonia".
Mahatma Ghandi.
Surge um novo tempo! Sob a
l u z q u e i r r a d i a r e m o s h av e r á
felicidade pela harmonia de nossos
pensamentos, palavras e ações. A
lição de Mahatma Ghandi, nos faz
iniciar esta nova etapa na vida do
Distrito Múltiplo LC, com enorme
entusiasmo e honra em trabalhar em
conjunto com os Governadores do
COLEGIADO LUZ, pois, sozinhos
somos símbolos sem sentido
colocados numa página.
Coletivamente, porém, somos
inspiradores e iluminados.

Trabalharemos sob o lema: UNIÃO
QUE ILUMINA!
Em algum momento de nossa
trilha precisamos de apoio.
Precisamos estar com pessoas que
torcem quando nós torcemos.
Necessitamos daquele
relacionamento de luz que se chama
COMUNHÃO. Sim, certamente nosso
caminho será bastante iluminado,
baseado na união que todos teremos
em prol do desenvolvimento
Leonístico do nosso Distrito Múltiplo
LC, sempre em consonância com o
lema do Presidente Internacional Dr.
J i t s u h i r o Ya m a d a : D i g n i d a d e .
Harmonia. Humanidade.
Sabemos que cabe a cada
Governador implementar e trabalhar,
durante sua gestão, no sentido de
alcançar todo o sucesso possível. No
SERVIR há vários ângulos, conotações
e facetas. Devemos almejar sempre
um coração aberto e disposto a servir.
Naturalmente vamos colaborar para
que isto aconteça em todos os
Distritos que compõem o nosso
Múltiplo. Unidos, formamos o corpo do
Múltiplo LC, e o queremos forte! A
nossa responsabilidade não está
restrita apenas à prestação de
serviços à comunidade. Temos a
obrigação, o dever de fortalecer e de

experiências enriquecedoras e únicas
para todos os Leões, fortalecendo um
dos temas deste ano: “Onde Há uma
Necessidade, Há um Leão:
Comemoração do nosso Centenário”.
Desejamos imenso sucesso ao
nosso líder maior, o Governador do
Distrito, CMJ José Mário Bazan, na
certeza de que, juntamente com o 1º
Vice-Governador CMJ Sérgio David de
Souza e a CaL Nilza, estaremos dando
todo o apoio e suporte necessário para
que o possa trabalhar com o que propõe
o Presidente Internacional Jitshiro
Yamada: “Dignidade, Harmonia e
Humanidade”.
Fraterno e carinhoso abraço.
CLMJ-Luiz Antonio Chiquetto
CaL. Regina
Segundo Vice-Governador
AL-2015/2016
Lions Clube de Votuporanga
“Brisas Suaves”

fazer o crescimento do nosso
movimento.
Nossa vocação é falar e
inspirar. Nossa paixão é conectar
Companheiros ao Lions, com o que
há de melhor em todos nós. As
coisas possíveis e impossíveis são os
ingredientes de nossa esperança. E a
esperança é inerente à vida. Iremos
todos trabalhar para que as
atividades prestadas por Lions
Internacional atinjam os seres
humanos e suas comunidades,
dando-lhes, sempre mais, em
Dignidade, Harmonia e Humanidade.
Acreditamos que com o
Colegiado Luz, atingiremos nossos
objetivos. As páginas que vocês
escreverão em nosso livro do
Múltiplo LC nunca serão páginas
viradas.
Desde já contamos com a
colaboração de todos e
antecipadamente agradecemos.
FAÇAMOS DO ANO LEONÍSTICO
2015/2016 A UNIÃO QUE ILUMINA

MENSAGEM DA COORDENADO

Mensagem da
Coordenadora Geral
do Distrito LC-6

Começo minha mensagem dizendo da grande
emoção que senti em percorrer vários clubes do distrito
LC-6 durante o ano que se encerra.
Ainda bem que me deixei levar pela coragem em assumir
um cargo de responsabilidade, que exige dedicação e
trabalho.

A responsabilidade sempre caminhava junto com a
ansiedade e o desaﬁo de conseguir fazer o melhor.
E foi assim, caminhando com o governador que
encontrei e reencontrei com companheiros,
companheiras, domadoras e os companheiros leos,
atenção e carinho nos proporcionaram, e o quanto nos foi
ensinado, foi um ano também de muito aprendizado.
Agradeço a colaboração de todos que se
dedicaram, doando seu tempo, seus conhecimentos e
seu amor ao leonísmo, nos ajudando a conduzir nosso
distrito pelo melhor caminho.
Ao casal governador AL 2014/2015 CLMJ Tatão e
CaL Sandra agradeço a oportunidade, a conﬁança e o
reconhecimento.
Todo meu amor ao CLMJ Marruco, meu ﬁel companheiro
de todas as horas, com quem compartilhei todos esses
momentos.
Ao CLMJ José Mário Bazan nosso governador
2015/2016, muitas realizações e sucesso, estarei aqui
sempre pronta para ser vir e colaborar para o
fortalecimento de nosso distrito.
Pdg CaLMJ Ana Maria B. de Barros
CLMJ José Aparecido (Marruco)
Casal coordenador do Distrito LC-6

Relatório da Mútua Distrital - AL 2014/2015

CMJ José Batista Cornelian
Assessor da Mútua Distrital
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INSTRUÇÃO LEONÍSTICA

A Arte de Servir Desinteressadamente
CL Sérgio Luiz Brozeguini

Primeiramente, gostaria de
agradecer a oportunidade de ter sido
escolhido para proferir a Instrução
Leonistica nesta data, agradeço
também, o convite feito pelo
Companheiro Cesar Gullo e é claro a
todos os Companheiros Integrantes
dessa grande família Leonina a qual
me deram oportunidade para
participar de algumas reuniões no LC
de Brodowski, onde pude perceber o
empenho de todos em colocar em
pratica tudo aquilo em que sempre me
acompanhou pela vida afora: TER O
PRAZER DE SERVIR SEM ESPERAR
QUALQUER RECOMPENSA.
Pude perceber no decorrer das
reuniões quer participei, um grupo de
pessoas compromissadas com o bem
do próximo, pessoas essas, que
sempre encontram um tempo para
colocar em pratica o seu lado de

SERVIR DESINTERESSADAMENTE,
pois no mundo globalizado de hoje, a
correria do dia-a-dia, os nossos
compromissos proﬁssionais e
familiares, as nossas preocupações
com a educação dos ﬁlhos, e tudo que
nos envolve, fazendo às vezes
esquecermos de colocar em pratica
coisas simples que é notar os
problemas sociais de comunidades
que estão ao nosso redor.
Segundo algumas deﬁnições do
dicionário Aurélio SERVIR signiﬁca:
- Ter serventia;
- Ajudar, auxiliar;
- Pôr na mesa ou oferecer
individualmente;
- Desempenhar, ocupar, exercer;
Então, como proceder, pensar e
agir de forma a sermos mais humanos,
prestativos e dedicarmos um pedaço
da nossa vida em SERVIR, ajudar,
consolar, entender, respeitar e por que
não, pensar antes de agir. Todas as
pessoas merecem uma oportunidade
e nascem igualmente capazes.
O que faz com que algumas
pessoas se destaquem mais que
outras? Qual a razão de tantas
pessoas no nosso país serem
miseráveis e outras tantas ostentarem
poder, riquezas e reconhecimento?
Por que pessoas da mesma família,
que tiveram a mesma educação, e as

mesmas oportunidades se
diferenciam tanto no caminho da vida?
Por que existem comandantes e
comandados?
Por que somos tão diferentes
uns dos outros, seja no
comportamento, nos valores, no modo
de agir e pensar?
As respostas para cada uma
destas questões não são simples.
Pessoas possuem uma forte inﬂuência
da sociedade cada vez mais
competitiva e seletiva e o que irá
diferenciar uma pessoa da outra será a
capacidade de cada um em se
adestrar para SERVIR, compreender,
ajudar, consolar e respeitar o próximo.
Então vamos pensar e reﬂetir
sobre isso, rever nossos valores e
praticas para que sejamos mais
humanitários, solidários e mais
SERVIDORES.
Diante disso, gostaria de me juntar a
essa família de Leões para poder
colocar em prática aquilo que sempre
me acompanhou na vida e que é o pilar
do LIONS:Liberdade, Igualdade,
Ordem, Nacionalismo e Serviço.

Brodowski, 20 de Janeiro de 2015.
CL Sérgio Luiz Brozeguini
Lions Clube Brodowski - Distrito LC-6
E-mail: brozeguini@hotmail.com
(obs.: associado admitido em janeiro/2015)

DMLC

XVI Convenção do DMLC Leo Clube de Nhandeara
é destaque no DMLC
Na XVI CONVENÇÃO DO DISTRITO MUTIPLO LC,
realizada em AGUAS DE LINDOIA, nos dias 26 a 28 de maio
de 2.015, quando o LC-6, liderado pelo casal Governador
CLMJ SEBASTIÃO JOSÉ DE OLIVEIRA CARVALHO “TATÃO” /
CaL SANDRA MARA, este representado por diversas
caravanas dos clubes, um fato merece destaque.
O Leo ARTHUR GOMES DA SILVA, ﬁlho do casal CLMJ
Glauber Gomes da Silva / CaL Alessandra, do LC
NHANDEARA, foi homenageado de maneira especial, como
sendo o único LEO inscrito neste importante evento do
leonismo brasileiro.
Foi realizada em Águas de Lindóia (SP), a III Reunião
do Conselho de Governadores nos dias 26,27 e 28 de maio
de 2015. Também tivemos a realização da XVI Convenção do
Distrito Múltiplo LC, nos dias 28, 29 e 30 de maio de 2015.

A GOVERNADORIA, através do casal governador do LC6, CL SEBASTIÃO JOSÉ DE OLIVEIRA CARVALO / SANDRA
MARA, AGRADECE IMENSAMENTE A PRESENÇA DOS LIONS
CLUBES DO DLC-6: BATATAIS, CRAVINHOS, FRANCA, FRANCA
INOVAÇÃO, GUAIRA, ICEM, JABOTICABAL, JALES, MIRASSOL,
MONTE ALTO, NHANDEARA, OLIMPIA, ORLANDIA, PALMEIRA
DOESTE, PEDREGULHO USINA D ESTREITO, RIBEIRÃO
PRETO CAMPOS ELISIOS E JARDIM PAULISTA, SERTÃOZINHO
E SERTÃOZINHO CENTENÁRIO, TANABÍ, TAQUARITINGA,
VOTUPORANGA CENTRO, ABILIO CALILE E BRISAS SUAVES.
Foram ao total 25 clubes participantes, (40%), com
61 DELEGADOS E 132 CONVENCIONAIS, que mostraram a
força do Distrito LC-6, que com VISÃO, COMPROMETIMENTO
E TRABALHO, vem fazendo um leonismo alicerçado no
companheirismo, na prestação do serviço desinteressado e
da solidariedade.
O LEO ARTHUR GOMES DA SILVA, do LEO NHANDEARA, foi
homenageado como sendo o unico LEO presente e inscrito
neste importante evento do leonismo brasileiro.
NOSSO DISTRITO VAI MUITO BEM OBRIGADO.

Provando que vem proporcionando uma educação
leonística das mais proveitosas, o Casal Glauber /
Alessandra, que no dia 20 de junho, tomará posse como
Casal Presidente do LC NHANDEARA, dá exemplo de
comprometimento com o ideal abraçado, e proporcionando
ao jovem ARTHUR, querido em todo distrito LC-6 e em tantos
outros, bagagem para brevemente se tornar um atuante
COMPANHEIRO LEÃO, além de fazer o LEO CLUBE DE
NHANDEARA um exemplo de trabalho, superação e
envolvimento com a causa. Pode-se comprovar este
trabalho, no site do LC-6
(http://www.distritolc6.com.br/index.php/atividades-doleo/268-leonhandeara.html)
Parabéns ao LC-6, parabéns ao casal GLAUBER /
ALESSANDRA e principalmente parabéns ao querido
ARTHUR.
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Resultado ﬁnal do Concurso de Eﬁciencia AL 2014/2015
CLASSIFICAÇÃO DOS CLUBES ATÉ 30 ASSOCIADOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

LC de Ribeirão Preto Centro
LC de Brodowski
LC de Franca Sobral
LC de Monte Azul Paulista
LC de Monte Alto
LC de Guariba
LC de Ribeirão Preto Campos Elíseos
LC de Franca Cidade Nova
LC de Ribeirão Preto Jardim Paulista
LC de Ouroeste
LC de Ribeirão Preto Ipiranga
LC de Cajuru
LC de Guaíra Águas Correntes
LC de Franca Inovação
LC de Neves Paulista
LC de Votuporanga Abílio Calile
LC de Novo Horizonte

CLASSIFICAÇÃO DOS CLUBES ENTRE 31 ATÉ 40 ASSOCIADOS
1
2
3
4
5
6
7
8

LC de Guaíra
LC de São Joaquim da Barra
LC de Franca Centro
LC de Cravinhos
LC de Tanabi
LC de Sertãozinho
LC de Catanduva
LC de Fernandópolis

CLASSIFICAÇÃO DOS CLUBES ACIMA DE 40 ASSOCIADOS
1
2
3
4
5
6
7

LC de Matão
LC de Batatais
LC de Nhandeara
LC de Auriﬂama
LC de Orlândia
LC de Votuporanga
LC de Mirassol

CLMJ Sebastião José de Oliveira Carvalho – Tatão
Governador AL 2014/2015
CL José Antonio S. Rossato
Assessoria do Concurso de Eﬁciência do Distrito LC
CL Ruver Jose Pinter Donadon
Assistente Distrital de Concurso de Eﬁciência
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Distrito LC-6 retoma
Programa de Intercâmbio Juvenil
A Governadoria do distrito determinou ao
Assessor de Relações Internacionais e Intercâmbio
Juvenil - CL Luiz Fernando Coelho da Rocha do Lions
Clube de Taquaritinga a retomada do programa
denominado pelo Lions Internacional de “Youth
Exchange andCamp”.
O Intercâmbio Juvenil do Lions, tem
aproximadamente um mês de duração eé dirigido a
jovens entre 15 e 25 anosde idade dividindo-se em
duas etapas:
1. Host Family – hospedagem em casa de família
de CCLL, CCaLL e DDMM no exterior pelo período
aproximado de duas semanas;
2. Exchange – período de convivência com jovens
de uma mesma faixa etária em acampamento juvenil
sob supervisão e coordenação de CCLL, CCaLL e
DDMM (também com duração média em torno de duas
semanas);
Diversos jovens do distrito entraram em contato
para obter maiores informações sobre o programa, na
sua grande maioria ﬁlhos deCCLL, CCaLL e DDMM e
membros dos Leo Clubes do Distrito.
Uma apresentação,explicando os principais pontos do
programa, foi disponibilizada pelo Assessor de
Intercâmbiopodendo ser acessada através do link:
http://www.distritolc6.com.br/index.php, em
Assessorias e Intercâmbio Leonístico.
Como resultado da retomada desteprojeto, três
jovens tiveram total apoio de seus Lions Clubes
anﬁtriões e de seus familiares, conseguindo realizar o
sonho de participarem do programa de Intercâmbio
Internacional do Lions no AL 2014/2015, mais
especiﬁcamente em julho de 2015:

1. A Leo Karen Scalon do Lions Clube de Guariba foi
para o acampamento da Carolina do Sul nos Estados
Unidos – Distrito 32, ﬁcando hospedada em uma
casa de família na cidade de Winnsboro;

2. A Leo Maíra Azevedo do Lions Clube de Matão, se
dirigiu a um acampamento em Ontário no Canadá –
Distrito A4, e foi recepcionada por uma família na
cidade de Chesterville;

3. Lucas Gondim, ﬁlho do CL Edson e da CaL Silvia do
Lions Clube de Taquaritinga, participou deum
intercâmbio na Australia, ﬁcando em uma casa de
família em Point Cook e atendendo ao acampamento
juvenil em Brisbane – Distrito 201-Q3.
O Governador durante as Distritais e por ocasião de
suas visitas aos clubes do Distrito LC-6 fez ampla
divulgação deste importante programa, sendo que
vários outros jovens já demonstraram interesse e
querem participar do Intercâmbio Juvenil do Lions.
A Governadoria e a Assessoria do Distrito LC-6 gostaria
de agradecer a todos os CCLL, CCaLL e DDMM que
foram contatados no exterior e prontamente auxiliaram
estes jovens viabilizando estes Intercâmbios, bem
como àqueles que mesmo sem possibilidade de
acolhê-los posicionaram-se com cordialidade e
presteza mostrando a força e o espírito de cooperação
do Lions em todo o mundo.
Finalmente, gostariam de agradecer aos Assessores
de Intercâmbio Juvenil: a CaL Vera Frantz – Distrito LD4, a PDG Liu Rigo – DM-LD e Distrito LD-1 e ao CL
Benjamin Bueno – Distrito LC-5, pela ajuda e pelos
esclarecimentos sem os quais diﬁcilmente estes
resultados seriam alcançados.
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Palavra do Governador 2015/2016 CLMJ José Mário
Bazan;
Palavra do IPDGCLMJ Sebastião José “Tatão” de
Oliveira Carvalho;
Palavra 2º. Vice Governadores CLMJ Luiz Antônio
Chiquetto);

Escola de Dirigentes e
Preparação de Lideres
do Distrito LC-6 AL 2015/2016
Foi realizado, no dia 11 de julho, sábado, em
TAQ U A R I T I N G A , a E S C O L A D E D I R I G E N T E S E
PREPARAÇÃO DE LIDERES do Distrito LC-6.
Os trabalhos tiveram inicio na sede do LIONS
CLUBE DE TAQUARITINGA, onde as companheiras e
domadoras prepararam um gostoso café da manha para
recepcionar os que compareceram.
Após esta breve confraternização, foi realizada a
reunião, dirigida pelo PDG CLMJ José Gomes das Chagas,
Diretor da EDPL, e contando com a presença dos
dirigentes: CLMJ José Mário Bazan, Governador 15/16,
Luiz Antonio Chiquetto, 2º Vice Governador, Governador
Sebastião José de Oliveira Carvalho, Gov. 14/15, e os
PDGs. Manoel da Rocha Freitas, Antonio Domingos
Andriani e Ana Maria Bononi de Barros e a CaL Ivana
Guerra, Presidente do LC Taquaritinga e vários
assessores distritais.

Depois da abertura e mensagem do CL Duba,
Diretor EDPL, foram feitas as mensagens e palestras dos
dirigentes presentes, com grande aproveitamentos:
CLMJ José Mário Bazan, falando sobre a Convenção
Internacional, em Honolulu e suas metas para
2015/2016, CLMJ Manoel da Rocha Freitas, PCC CLMJ
Antônio Carlos Bittar, CLMJ Antonio Domingos Andriani
(Coordenador Geral LC-6), que explanou sobre o 1º
Comitê Distrital 15/16, dias 01 e 02 de agosto, em
Ribeirão Preto , e CaL Ana Maria de Barros Bononi.
Dentre as palestras elucidativas, todas com
enorme conteúdo leonísticos, falaram:

Exposição Lions Quest – CaL Adriana Salatini Abud
(Participação LEO Gustavo Gonçalves da Silva ,
Presidente do Distrito Leo.
Exposição LCIF CL Ronald Eduardo Tristão
Apresentação GLT/GMT/Diretores de Associados - PCC
CLMJP Antônio Carlos Bittar,
Logo após o almoço, realizado na sede do LC
TAQUARITINGA e preparado carinhosamente pelas
companheiras e domadoras do clube, foi realizada a 2ª.
Parte desta EDPL:

Sala 1: Presidentes de Clubes
Instrutor: CLMJ João Antonio Borges
Participação: CaLMJ Angela Gall Alonso Borges (LC de
Franca Centro)

Sala 2: Secretários de Distrito e Clubes
Instrutores: CLMJ Glauber Gomes das Silva e CaL
Adriana Salatini Abud (LLCC de Nhandeara e
Franca Cidade Nova).
(Participação do Secretário atual do Distrito - CLMJ Valdir
Edgard Homem)
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Sala 3: Tesoureiros de Distrito/Clubes e Mútua
Leonística
Instrutores: CMJ Clóvis Fernandes Parra e CLMJ
Glauber Gomes da Silva (LLCC de Franca Sobral e
Nhandeara)

Sala 6: Conselheiros (as) LEOS
Instrutor: CLeo Rodolpho Gonçalves da Silva (Leo
clube de Potirendaba).

(Participação do atual Tesoureiro do Distrito CLMJ Carlos
Rogerio Guerra)

Sala 4: Diretoria Social
Instrutor PDGCLMJ Antônio Domingos Andriani (LC
de Ribeirão Preto Jardim Paulista)

Sala 5: Coordenadores de Região e
Divisão/Assessorias
Instrutor: IPCCCLMJP Antônio Carlos Bittar (LC de
Mirassol)

Todos que participaram puderam então voltar para seus
clubes, com conhecimento e informações leonísticas
atualizados, que certamente irão contribuir em muito
para que este AL 2015/2016 seja mais um ano de
consolidação do ideal leonístico, do leonismo
responsável e do companheirismo sadio.

Em nome do Distrito LC-6, ﬁca registrado um
a g r a d e c i m e n to e s p e c i a l a o L I O N S C LU B E D E
TAQUARITINGA pela impor tante colaboração e
participação, onde todos os associados (as), presidida
pela CaL Ivana Roseli Monteiro Guerra, colocaram a sede
à disposição, oferecendo um café da manhã e
preparando almoço, com o maior carinho e apreço.

Também um agradecimento especial ao GRUPO
EDUCACIONAL UNIESP, que mais uma vez ofereceu suas
dependencias para que a EDPL pudesse ministrar as
aulas de orientação e informação aos clubes e
assessores para este ano 15/16.
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LC AURIFLAMA
O Lions Clube de Auriﬂama realizou no dia 20 de Junho de
2015 a campanha do agasalho, onde foram doados
cobertores a famílias carentes da cidade. O projeto é
organizado todos os anos pelo fundo social de
solidariedade, em parceria com os clubes de serviço.

LC BRODOWSKI
Nos dias 12 e 13 de junho, na Praça Martim Moreira, o LC
BRODOWSKI participou ativamente do 2º Arraial de
Brodowski, com a barraca de bebidas típicas. Tradicional
festa que vem ganhando força na cidade e sempre com a
participação do LIONS. Também o CLUBE DO LIVRO LIONS
vem atuando, todos os domingos, na Praça Portinari e
praça central, cuja aceitação por parte da população é
excelente.

LC VOTUPORANGA CENTRO
Entrega realizada pelo CL Mário Francisco Garisto
assessoria de sight ﬁrst do distrito LC-6 do Lions Clube de
Nhandeara e pelo Lions Clube de Votuporanga centropromoveu a campanha da visão-coordenada pela CaL
Cleusa B. de S. Caldeira. Entrega de 05 óculos aos alunos
da escola municipal "Profª Nilza Costa Rodrigues" da
cidade de Alvares Florence. Contou com as presenças:
diretora de escola; coordenadora pedagógica CaL Aline
Aparecida da Cruz; professores da escola; casal
presidente do clube CLMJ Luiz Carlos Domingues / CaL
Vera e demais associados do clube.

-------

LC RIBEIRÃO PRETO CENTRO
Sábado, 23 de maio de 2015, aconteceu a XXIII Noite do
Sheik – Festa beneﬁcente promovida pelo Clube, em prol
de várias entidades de assistência social, em Ribeirão
Preto. Está inclusive incluída no calendário dos festejos
de aniversário da cidade.

LC SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO-MG
NO DIA 12 de julho de 2.015, o LIONS CLUBE SÃO
SEBASTIÃO DO PARAISO-MG em conjunto com o ROTARY
PARAISO DOS IPES realizaram concorrida feijoada
beneﬁcente, com ótimo resultado ﬁnanceiro e com
participação de grande numero da comunidade.

LC CRAVINHOS
dia 10/07, foi realizada a tradicional promoção mensal do
Lions Clube de Cravinhos, realizada na sede social do
clube, com excelente participação da comunidade, e com
o trabalho de todos os CCLL.
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LC MATÃO

LIONS CLUBE TAQUARITINGA

LC Matão realizou no dia 12/07, a tradicional feijoada
beneﬁcente em Prol da Paróquia Santo Expedito, com
participação excelente da comunidade e boa receita
ﬁnanceira que se reverteu para as obras assistências da
paróquia.

No dia 11/07/2015, realizou doação de alimentos ao
Asilo São Vicente de Paula de Taquaritinga e vários
amigos cantou para o pessoal !!

LC ORLANDIA
O Lions Clube de Orlândia presenteou o parque da gruta
com 150 mudas de pau brasil, a divisão de turismo
juntamente com a prefeita Flávia agradecem ao João
Barbim, e ao Adair Arnoni, a família lions que tanto
colabora com o parque da gruta, pelo presente. No
parque da gruta existe também a praça lions, que é
mantida pelo Lions Clube.

LIONS CLUBE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Realizou no dia 11 de junho, o tradicional BOI NO
ROLETE (na sua 15ª. edição), com grande sucesso e
grande participação da sociedade local.

LIONS CLUBE DE JABOTICABAL
O Lions Clube de Jaboticabal supervisionou a Barraca
Brasileira na Festa do Quitute de Jaboticabal,nas
comemorações dos 187 anos da cidade, evento realizado
na estação de eventos Cora Coralina. Foi servido a
deliciosa batata recheada, linguiça calabresa fatiada na
chapa, costela desossada, picanha fatiada na chapa e o
tradicional churrasco de carne e de linguiça no espeto.
Parabéns Jaboticabal pelos 187 anos!!!!!

LIONS CLUBE FERNANDOPOLIS CIDADE
PROGRESSO
1a. Doação de Alimentos para Associação Filantrópica
Henri Pestalozzi - Foi realizada pelas Domadoras
juntamente com o Leo Clube de Fernandópolis, no dia
02/07/2015 . Sucesso total...
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aplaudidos pelos méritos que ao longo de
suas vidas leonisticas, conquistaram
com galhardia. Em seus
pronunciamentos, emocionados, podese comprovar como a homenagem era
justa e perfeita para estes dois ícones do
leonismo LC-6.

16ª Convenção Distrital LC-6
Sobre os inﬂuxos de um leonismo
q u e l u t a c o m V I S Ã O ,
COMPROMETIMENTO e TRABALHO, o
Distrito LC-6 viveu nos dias 25 e 26 de
abril/2015 na hospitaleira ORLANDIASP( Região E), a sua 16ª. CONVENÇÃO
DISTRITAL, que teve como patronos : CL
ADAIR VIEIRA ARNONI / SONIA, de
Orlândia e CaL MARIA APARECIDA
ORTOLAN BELLINI / CL GILBERTO
BELLINI, de Sertãozinho e como Diretor
da Convenção, o CLMJ MARIO DE
ANDRADE FREITAS / . O atual casal
Presidente do LC Orlândia é o CL JOÃO
CARLOS BARBIN / CaL SONIA. Tudo
começou no sábado, na AEJO (Assoc
Educacional dos Jovens de Orlândia),
entidade mantida pelo Lions Clube de
Orlândia (anexo à sede social), com a
reunião do Conselho de Ex-Governadores
LC-6 para deliberações sobre o distrito, e
continuou na parte da tarde, com a
reunião do Gabinete Distrital, quando sob
a direção do CL SEBASTIÃO JOSÉ DE
OLIVEIRA CARVALH0 – CaL SANDRA
MARA, Governador LC-6, AL 2014/2015,
foram discutidos as comissões técnicas
da Convenção e discutidas também 3
moções apresentadas

3ª O aumento do valor da taxa de mútua
a partir do AL215/2016
de R$ 2,50 para R$ 3,00.
Todas aprovadas com
unanimidade e encaminhadas para a
votação e aprovação na plenária. À noite,
na sede social do LC ORLANDIA realizouse a tradicional NOITE DO
COMPANHEIRISMO, com presença de
mais de 220 CCLL, CCaLL e domadoras
de muitos clubes do LC-6 e com a honrosa
presença da Sra. FLAVIA MENDES
GOMES, DD Prefeita Municipal.

No protocolo, destaque-se a
entradas das bandeiras, que sob a
coordenação da CaL Edileila Bittar,
traduziu o alto grau de civismo do distrito.

1ª - Aprovação do projeto de solicitação
para Fundação Lions LCIF - (Títulos
Melvin Jones) no valor de U$ 100 mil
dólares para equipamentos para o
Hospital dos Olhos de Taquaritinga
2ª Reconhecimento do
Livro"Instruções
L e o n í s t i c a s
Brodowskianas", de
autoria do CLMJP
Antonio Douglas Zapolla,
do LC Brodowski, como
obra literária Leonística
(www.lionsclubedebrodowski.com.br/livro1.pdf)

Agradecendo esta deferência para
com a CAL MARIA APARECIDA ORTOLAN
BELLINI também falou o ﬁlho GUSTAVO,
que com a sua ﬁlha no colo, mostrou todo
o orgulho quetodos sentiam, e com
sábias palavras, mostrou como é grande
o sentido de FAMILIA que norteia a família
BELLINI. (obs.: a emoção e o
contentamento do CL GILBERTO BELLINI
também sensibilizaram a todos).

Outro ponto de destaque e
emoção foram as homenagens prestadas
à CaL MARIA APARECIDA ORTOLAN
BELLINI, do LC Sertãozinho, patronesse
da Convenção, e ao CL ADAIR VIEIRA
ARNONI, patrono, que foram bastantes

Depois da apresentação do
ORADOR OFICIAL, CLMJP EDGAR
ANTONIO PITON, do LC Olímpia, feita pelo
CL Antonio Carlos Bittar, ex-Presidente do
DMLC), o companheiro fez uma palestra
tão característica e marcante de sua vida
leonística, com belas analogias sobre os
patronos, sob a cidade de ORLANDIA e
sua prefeita, Sra. Flávia Mendes Gomes,
e com belas mensagens sobre leonismo
alicerçado no AMOR.

Depois, todos puderam participar
de uma reunião festiva com muito
companheirismo, ao som do cantor
Humberto Bordin..
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No domingo, os trabalhos tiveram
inicio no CLUBE. Formam mais de 540
participantes. Após o hasteamento das
bandeiras, conduzidas pelo CLMJ
Sebastião José de Oliveira Carvalho
(TATÃO), CLMJ José Gomes das Chagas
"DUBA", Governador AL 2013/2014;
CLMJP Edgar Antonio Piton, orador oﬁcial
e pela Sra. Flávia Mendes, Prefeita de
Orlândia, tendo a saudação ao Pavilhão
Nacional feita pela CaL Edileila I. Bittar,
do LC Olímpia,a plenária teve inicio com
uma vasta programação.
Em virtude de compromissos, a
Sra. Flávia, Prefeita de Orlândia,
antecipou sua mensagem, feita com
muita propriedade, enaltecendo a
participação do LC local e mostrando
to d o s e u r e c o n h e c i m e n to c o m o
leonismo. Também deixaram suas
mensagens, os CCLL : José Mário Bazan,
candidato a Governador AL 2015/2016;
Sérgio David de Souza ( 1º Vice
Governador) e Luiz Antonio Chiqueto
(candidato a 2º Vice Governador).
Após a parte técnica com informes do
Secretário Distrital CMJ VALDIR EDGAR
HOMEM, do LC de Jaboticabal, do
Tesoureiro Distrital adjunto, CMJ CARLOS
ROGÉRIO GUERRA, Mutua Leonistica,
C M J J O S É B AT I S TA C O R N E L I A N ,
A S S E S S O R D I ST R I TA L DA M Ú T UA
LEONISTICA (com uma emocionante
homenagem aos CCLL e CCaLL falecidos,
entre eles, o CL JOSÉ EDUARDO BATISTA,
do LC ORLANDIA, Governador AL ,
fa l e c i d o e m 2 2 / 1 2 / 2 014 ) ; d a
Coordenadoria do Distrito, CaLMJ Ana
Maria Bononi de Barros, e também do
LEO, RODOLPHO GONÇALVES DA
SILVA, PRESIDENTE DO DISTRITO LEO LC6, AL 2014/2015, que ﬁnalizou dizendo
que em maio será empossado como CL
d o LC P o t i r e n d a b a . C o m b r ev e s
pronunciamentos, falaram emocionados
os patronos da 16ª. Convenção Distrital
LC-6 : CLMJ ADAIR VIEIRA ARNONI, do LC
Orlândia e CaLMJ MARIA APARECIDA
ORTOLAN BELLINI, do LC Sertãozinho.
Em seguida, aconteceu a
mensagem do ORADOR OFICIAL, CLMJP

EDGAR ANTONIO PITON, do LC Olímpia,
devidamente apresentado pelo CLMJ
Antonio Carlos Bittar, ex-Presidente do
DMLC. O CL Piton mais uma vez deu
demonstração de seu alto conhecimento
leonistico e com sábias palavras soube
valorizar tudo que representa oleonismo,
b a s e a d o n o a m o r f r a te r n o e n o
companheirismo.
Prosseguindo, fez mensagem a
CaL Adriana Salatini Abud, Assessor
Distrital do LC QUEST, que mostrou que
esta projeto vem crescendo dentro do LC6. As comissões técnicas e de moção
também deixaram suas mensagens, e
fo r a m vot a d a s e a p rova d a s , p o r
unanimidade, as 3 moções
apresentadas (veja acima). Tendo
terminado o processo de votação que
contou com 153 delegados
c r e d e n c i a d o s , fo i a p r e s e n t a d o o
resultado ﬁnal, onde foram referendados
os próximos dirigentes distritais LC-6 :

2º Vice Governador : CL LUIZ ANTONIO
CHIQUETO / REGINA, do LC
Votuporanga/Brisas Suaves 1º Vice
Governador : CL SÉRGIO DAVID DE
SOUZA / NILZA , do LC Neves Paulista
GOVERNADOR AL 2015/2016 : CLMJ
JOSÉ MARIO BAZAN, DoLC RIBEIRÃO
PRETO JARDIM PAULISTA
To d o s d e i x a r a m b r ev e s
mensagens e deixaram a certeza de que
o LEONISMO e o COMPANHEIRISMO do
Distrito LC-6 estão em boas mãos.
Também foi entregue ao ﬁnal, a
moto da campanha de Páscoa do LC-6,
dentro da campanha COMPANHEIRO
MELVIN JONES, cujo vencedor foi a Sra. ,
de PALMEIRA D´OESTE, representada no
ato pela Presidente CL SILEIDE
CRESPILHO BOSCO / JOÃO BOSCO,
Presidentes; e ﬁnalmente sorteado o
titulo de COMPANHEIRO MELVIN JONES
oferecido pela Governadoria, onde o
CLMJ RUBENS PEREZ, do LC FRANCA
CENTRO foi o feliz ganhador, e passou
então a ser COMPANHEIRO MELVIN
JONES PROGRESSIVO.
O aluno BRUNO CESAR TROVO, de
Sertãozinho, da EE PROFa. NICIA FABIOLA
ZANUTTO GIRARDI, recebeu das mãos da
CaL Floripes Marilei Barcelos Braga,
Assessora do Concurso do Cartaz sobre a
Paz, o premio por ter sido o vencedor o
concurso LC-6 e 2º colocado no Distrito
Múltiplo L. O jovem Bruno presenteou o
casal Governador com um lindo quadro.
Em sua mensagem ﬁnal, o

Governador LC-6, CLMJ SEBASTIÃO JOSÉ
DE OLIVEIRA CARVALHO, o querido TATÃO,
d o L C TA Q U A R I T I N G A , e n c e r r o u
mostrando todo seu contentamento e

alegria por poder comprovar, através de
participação maciça dos clubes, que o
distrito LC-6 vem tendo realmente muita
V I S Ã O , c o m b a s t a n t e
COMPROMETIMENTO que aliados ao
TRABALHO, fazem com que todos sintam
orgulho de serem LEÕES de um
movimento tão reconhecido
mundialmente, prestes a comemorar seu
centenário, e provando que este ideal de
NÓS SERVIMOS, um dia imortalizado pelo
CL MELVIN JONES, está cada vez mais
forte, e moldando o caráter e a vida
humanitária e social de todos.
O a l m o ç o fe s t i vo , qu e p ro m ove u
verdadeiro congraçamento da família
leonística, foi o encerramento com chave
de ouro, onde o LC ORLANDIA preparou
tudo com muito esmero, competência e
c o mp a n h e i r i s m o . A s p r e m i a ç õ e s
oferecidas foram :

1. Leão madrugador: CLMJ GLAUBER
GOMES DA SILVA, do LC NHANDEARA
2. . Leão mais jovem : CL CARLOS
GARBIM, de Fernandópolis – 28 anos
3. Leão mais idoso : CL COSTINHA, de
Potirendaba – 89 anos
4. Leão mais novo :CaL Sonia Gonçalves
da Silva, de Potirendaba
5. Companheiro leão mais antigo :CL
COSTINHA, de Potirendaba – 89 anos
6. Companheira leão mais antiga :CaL
MARGARIDA D. PITON, de OLIMPIA
7. Domadora ativa mais antiga : DM
Eunice Jardim Assan, de SERTÃOZINHO
8. Domadora ativa mais jovem: RAFAELA
CEREJA FABBRI, do LC BRODOWSKI
9. Delegação mais numerosa : LC
SERTÃOZINHO
10. Delegação mais numerosa
proporcional : LC IGARAPAVA
11. . Delegação mais numerosa de leos :
LEO CLUBE DE FERNANDOPOLIS
12. Delegação melhor uniformizada :LC
OUROESTE
13. . Delegação mais distante : LC
PALMEIRA D´OESTE

18 LEO CLUBE

100 anos de Lions Clube
100 anos Implantando alegria pelo mundo

Em 2017, completa-se 100 anos de Lions clube, em
1917 se iniciava uma jornada com o ideal de estender a mão a
humanidade, Companheiros leões iniciavam o movimento
Leonistico, impulsionados pela vontade incessante de ajudar o
próximo, Guiados assim pelo fundador Melvin Jones.
Nascido em 13 de janeiro de 1879 na cidade de Fort
Thomas Arisona (EUA) ﬁlho de um capitão do exercito dos
Estados unidos, Melvin Jones quando jovem viveu em Chicago
(EUA),mais tarde tornou-se sócio de uma companhia de
seguros e em 1913 formou sua própria agencia.
Logo após juntou-se ao grupo de empresários business
Circle ,um grupo de secretários que se reunia para almoços e
logo em seguida se tornou secretario,esse grupo era como
vários outros que existiam na época,motivados assim pelos
interesses ﬁnanceiros de seus associados, porem esses grupos
estavam fadados a desaparecer, Melvin Jones então expressou
o desejo em criar um grupo que trabalhasse assim em beneﬁcio
a sua comunidade,se iniciava ai um dos maiores movimentos
do mundo em favor a ajudar a humanidade.
Em 7 de julho de 1917 nascia o Lions clube
internacional, foi então que o patrono da fundação decidiu
abandonar sua agencia de seguros para se dedicar totalmente
ao Lions em sua sede internacional.
Nos últimos 100 anos o Lions clube se estendeu, tomou
proporções jamais imaginadas, existem atualmente mais de
46.000 Lions clubes espalhados por mais de 210 países do
mundo, clubes que levam o lema do Lions pelos lugares que
passam e pelas pessoas que atingem por meio dos auxílios do
movimento. Reconhecido no mundo como uma das grandes
descobertas, o Lions clube trás com sigo milhares de pessoas
por traz de um emblema e em memória de Melvin Jones a
vontade de ajudar os que mais precisam.
Durante 100 anos foram criados milhares de
programas, ajudas, campanhas, formas de ajudar pessoas de
vários países em varias situações diferentes ,que necessitavam
e necessitam de todo amor e solidariedade de alguém. Pode-se
imaginar que a cada minuto em algum lugar do mundo existe
algum de nos companheiros leões, Leos ou juventude
Leonistica atuando em benefício de algo bom, algo que ira
mudar a situação de alguém que realmente necessita de
atenção de olhar fraternal.
Pois acredito que foi baseado nisso que Melvin criou esse
movimento, no lema em que carregava com orgulho e que se
difundiu como marca registrada de um dos grandes
Precursores do bem pelo mundo aonde dizia de forma simples
em uma frase tudo que sentia,quando olhava assim para o seu
próximo ou para a humanidade
Após construir algo tão concreto, sólido, forte e lindo, Melvin

faleceu com 82 anos no dia 1 de junho de 1961 deixando um
ideal marcado por resultados maravilhosos em todo o mundo .
Propagador do bem,colocou em cada coração de cada
companheiro leão a partir daquilo que criou a vontade de
mudar a humanidade ou ajudá-la.Guiado Com certeza, pelo
maior bem feitor do mundo Deus.
Hoje o Lions clube tem um dos maiores programas de ajuda e
auxilio a visão no mundo,partido da vontade de uma grande
personalidade a escritora Hellen Keller,a primeira surda e cega
a conquistar um bacharelado,tocou o coração de milhares de
leões na convenção do Lions clube de Cedar Point ,indagando
assim a vontade em ver os cegos entre outros deﬁcientes terem
acesso e mais recursos para a visão ,assim evitando a cegueira
de algumas pessoas.
Hellen mudou o curso da historia do Lions clube, e por
extensão também mudou a historia de incontáveis pessoas que
sofriam grandes riscos de perder sua visão,após o termino de
seu discurso Hellen foi aplaudida incessantemente por todos
os 7.500 companheiros leões que compareceram na
convenção,logo em seguida foi votado,aceito e adotado pela
fundação de Lions clube Internacional ,as metas foram
atingidas com tanto sucesso que em 2006 o SightFirst
,programa mundial de prevenção a cegueira já havia prevenido
a cegueira ou restaurado a visão de mais de 27 milhões de
pessoas, marcando o movimento Hellen com sua vontade de
mudar a vida de milhões de pessoas para trazer a elas a visão
da beleza em que o mundo oferece,toca o coração de leões e
incentiva ate os dias de hoje as pessoas e companheiros que
fa z e m p a r te d o p ro g r a m a d o L i o n s i n te r n a c i o n a l
SightFrist,deixando assim em sua passagem pelo mundo o
desejo de ajudar o próximo.
“As melhores coisas do mundo,não podem ser vistas nem
tocadas,mas o coração as sente “( Hellen Keller ) .

Serão 100 anos percorridos para se chegar a grandes
sucessos, grandes vitorias,para se dizer que realmente valeu a
p e n a , to d o e s fo r ç o d e c a d a L i o n s C l u b e d e c a d a
Companheiro(a) Leão.
Mas, na realidade a maior alegria de cada companheiro
é saber que varias vidas foram ajudadas, mediante o seu
esforço, a sua bondade, a sua força de vontade, ao seu
trabalho feito com amor ,a humanidade sorri perante as ações
do bem, muitas vezes realizadas por vocês sócios do Lions
clube,movidos a palavra amor, amar o próximo como a ti
mesmo,essa passagem foi deixada pelo maior bem feitor do
mundo deus e todos os dias nos implantamos ela,amamos
nosso próximo como a nos mesmos,se alegrem companheiros
leões, companheiras, domadoras, companheiros Leo e
juventude leonistica, durante 100 anos implantamos a alegria
no coração de milhares de pessoas por todo o mundo.

“Somos todos propagadores do bem”
CaL Ana beatriz Guidoni
Leo clube de Nhandeara
Distrito Leo LC-6
AL 2015/2016
Julho/2015
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Visitas Ociais do

Casal Governador
CL Sebastião ‘’Tatão‘’ Carvalho e CaL Sandra

LC Palmeira D’Oeste

LC Ribeirão Preto
Centro

LC São José do Rio Preto Sul

LC de Icem

LC de Cravinhos

LC de Cravinhos APAE

LLCC Rib. Preto Jardim Paulista e Ypiranga

LC de Taquaritinga

LC de Taquaritinga - Entrega de Chevron
PDG CMJ Edwil Roncada Fundador

LC de Taquaritinga
Entrega de Comendas
Casal Presidente

LC de Miguelópolis

LC de Miguelópolis
Asilo das Irmãs Dominicanas
Parceria Com O Lions
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LC de Ituverava
Reunião Administrativa

LC de Ituverava
Lar dos Idosos mantido pelo Clube

Convenção DLC-6 Orlandia - Civismo

LC de Monte Alto

LC de Monte Alto
Casal de Novos Associados

LC de Monte Alto
Pronunciamento do Governador

Fórum Leonistico da Região C
No LC de Matão

LC de Guaíra

LC de Guaira - Homenagem para o
Coordenador de Divisão

LC de Ouroeste

LC de Indiaporá

LC de Guaira - Águas Correntes

LC de Guaira - Águas Correntes
Posse de 13 novos sócios

LC de Guaira - Águas Correntes
Doação Santa Casa

LC de Barretos - Administrativa
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LC de Catanduva

LC de Jales

Apae de Jales

LC de Passos - Posse de LEO

LC de Passos - Lançamento do
Lions Quest

DMLC - 16a Convenção
Desﬁle do Distrito LC-6

DMLC Abertura da 16a Convenção

DMLC - 16a Convenção - Governador DLC-6
Prestação de Contas do DLC-6

DMLC 16a Convenção
Homenagem ao Casal Coordenador
do Distrito

DMLC - 16a Convenção
Colegiado Mãos Dadas

LC de Olimpia

LC de Orlandia

Governador Entrega Premio
Para IPCC Bittar - DMLC

LC de Orlandia - Praça Lions

XXVIi Conferencia do Distrito Leo - CL-6
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Participe do Desao de
Serviços do Centenário!
página inicial do LCI ao relatar seus projetos de
serviço que se qualiﬁcam para o Centenário por meio
do Relatório de Atividades de Serviços do MyLCI. Toda
semana, o Registrador de Serviços do Centenário será
atualizado com o nome e o distrito dos clubes que
enviaram seu relatório, juntamente com um ícone que
identiﬁca o tipo de serviço realizado:

Informações sobre o Desaﬁo de Serviço do
Centenário

Nunca houve uma hora tão propícia para servir
como agora! Por quase 100 anos, os Leões servem às
suas comunidades e impactam a vida de milhões de
pessoas em todo o mundo. Para celebrar nosso 100º
aniversário, estamos pedindo aos Leões para ajudar a
alcançar a meta de nosso Desaﬁo de Serviço do
Centenário de servir 100 milhões de pessoas até
dezembro de 2017. Cada clube pode desempenhar
uma parte em alcançar nossa meta, e seu clube pode
receber um reconhecimento especial do Centenário
ao servir!

Seja reconhecido no Registrador de Serviços
do Centenário
O nome do seu clube ganhará destaque na

Como se calcula o número de pessoas
beneﬁciadas no Desaﬁo de Serviço do Centenário?
Os dados são informados pelos próprios Lions
Clubes.
Eles são baseados em projetos de serviço
informados ao LCI por meio do Relatório de atividades
de serviço (SAR) desde julho de 2014, quando o
Desaﬁo de Serviço do Centenário foi lançado.
O número de pessoas beneﬁciadas é baseado nos
projetos relatados em quatro áreas de serviço:
juventude, dádiva da visão, alívio à fome e meio
ambiente, que inclui as árvores plantadas.
Qualquer atividade que não informar “nenhuma
pessoa atendida” é excluída.
Utiliza-se uma quantidade máxima por atividade
tanto para as pessoas atendidas quanto para as
árvores plantadas, conforme determinada por um
procedimento estatístico que envolve a amplitude
interquartil(AIQ). As quantidades informadas que
ultrapassarem o limite máximo são consideradas
valores atípicos e igualadas ao limite máximo(ou
contadas de acordo com ele).

ATIVIDADES NAS QUATRO ÁREAS DOS DESAFIOS
DO CENTENÁRIO: ATÉ JUNHO DE 2015

Juventude

Visão

Fome

Meio Ambiente

14 milhões

6,5 milhões

7 milhões

9,5 milhões
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A História de Ribeirão Preto
Terras para São Sebastião

O chopp da cidade ﬁcou famoso
dentre a história de Ribeirão Preto por
utilizar a pura água do Aquífero Guarani.
Atualmente, as cervejarias artesanais,
que surgiram nos últimos anos após o
fechamento da fábrica, também utilizam a
puríssima água do manancial subterrâneo
que abastece a cidade conferindo
qualidade ao produto e mantendo a
tradição cervejeira na cidade.

Capital do Açúcar e Álcool

A história de Ribeirão Preto foi
construída com os frutos da terra.
O primeiro fruto cultivado na terra
roxa e que fez da cidade uma capital do
mundo, foi o café.
Tu d o c o m e ç o u c o m o s m i n e i ro s ,
desbravadores dessa região e que
praticavam uma agricultura de
subsistência, por volta de 1811. Depois, já
estabelecidos como fazendeiros, eles
foram os doadores das terras para a
criação do patrimônio de São Sebastião
com a ﬁnalidade de manter uma capela
em honra do santo e, assim, cumprir as
exigências da Lei da Terra para legalizar
suas propriedades.
A história de Ribeirão Preto, em
1845, conta que foi feita a primeira de
muitas doações. Em 19 de junho de 1856
foram lavradas as escrituras e demarcado
o patrimônio da Igreja. A data é
considerada como a da fundação do
município, segundo a Lei Municipal 386,
de 24/12/1954.
O nome Ribeirão Preto veio do
córrego que atravessava o então povoado,
chamado de Preto. E São Sebastião, o
santo venerado pelos primeiros
habitantes, tornou-se padroeiro do
município.

Capital do Café

grande desenvolvimento experimentado
pela cidade que tornou-se a Capital
Mundial do Café.
A demanda por mão de obra fez de
Ribeirão Preto o destino de imigrantes
italianos, japoneses, alemães, entre
tantos. Também motivou a vinda da
Estação Companhia Mogiana de Estrada
de Ferro, em 1883, para o transporte de
imigrantes desde o litoral e, na volta,
escoar a produção agrícola.
O café impulsionou o progresso
econômico da cidade que viveu anos de
glória. Mas a crise econômica mundial de
1929 encerrou a fase próspera do café na
região. Outro ciclo econômico surgiu. As
terras foram ocupadas com culturas,
como o algodão e frutas. E, aos poucos, a
cana-de-açúcar foi reintroduzida.

Capital do Chopp
A água foi o ingrediente principal do
produto que iria projetar Ribeirão Preto
novamente no cenário nacional.
Antes da crise do café, a cidade já
começara a se industrializar. Em 1910, é
instalada a Companhia Cer vejaria
Paulista. A fábrica também inaugurou a
Choperia Pinguim, frequentada pela elite
do café e que continua uma atração para
os visitantes até os dias de hoje.

O declínio do café permitiu o plantio
de outras culturas, em especial da canade-açúcar, que retomava o seu posto de
líder na agricultura nacional. Na região de
Ribeirão Preto, os imigrantes compravam
as terras do café e tornavam-se os novos
grandes proprietários. Na década de 40,
essa já era a principal cultura em alguns
municípios da região, como Sertãozinho.
Após 1960, a região era um “mar de cana”
e transformada na maior produtora
mundial de cana-de-açúcar.
Mudanças nos relacionamentos
comerciais entre vários países
beneﬁciaram o Brasil que passou a
incentivar o setor visando o mercado
externo. Foi criado o Pró Álcool – Programa
Nacional do Álcool (que durou de 1975 a
1989) que incentivou o uso do álcool
anidro como aditivo à gasolina. Surgiram
destilarias e usinas para o beneﬁciamento
da cana, e o setor se capitalizou.
Atualmente, existem 58 usinas
produtoras de açúcar e álcool na região,
que vendem para o mercado interno e
externo.

O Hino de Ribeirão Preto, foi
i n s t i t u í d o p e l a L e i n º 6 . 0 57 d e
Regulamentação dos símbolos do
município.
No centenário de Ribeirão Preto,
o prefeito Costábile Romano organizou
um concurso. O trabalho escolhido foi o
poema de Saulo Ramos. O poema foi
musicado por Diva Tarlá.
J o s é S a u l o P e re i ra R a m o s ,
nascido em Brodowski, foi jurista,
consultor geral da República, membro
da Academia Ribeirãopretana de Letras.

A história de Ribeirão Preto conta
sobre a produção do café: A produção de
café foi a primeira atividade agrícola
intensiva de Ribeirão Preto, introduzida
por famílias de fazendeiros que vieram de
outras regiões. Ribeirão Preto era uma
nova e potencial frente agrícola com terra
de qualidade e clima apropriado. As
lavouras começaram a ser plantadas em
1870. Em 1900, o café produzido no
município era conhecido principalmente
na Europa. A espécie predominante por
aqui foi o bourbon.
A cafeicultura foi responsável pelo

Largo da Matriz 1890 - Arquivo Divulgação

Colegiado “Mãos Dadas”

