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EDITORIAL

Editorial
Iniciamos 2016 com o espirito
renovado, ainda motivado e levando
adiante a nossa missão dentro do
leonismo, que é promover a divulgação do
m ov i m e n to e o fe r e c e r a to d o s a
oportunidade cada vez maior de ir vendo
como o leonismo é importante nos dias de
hoje, em todo segmento social, seja no
atendimento aos nossos semelhantes, na
ajuda às nossas comunidades, no nosso
crescimento interior.
CaL Rosinha Menezes
Quando o Movimento Leonístico teve
início, curiosamente sua primeira obra
não foi assistencialista, mas de cidadania,
campanha tão profunda e de tanto êxito
que ajudou a mudar os rumos de uma
guerra, modiﬁcando, inclusive, políticas e
fronteiras.
Ao longo do tempo, as obras assistenciais
se tornaram uma necessidade, por não
termos políticas sociais que atendessem
às comunidades carentes.
Hoje, com as novas políticas sociais e a
proliferação de ONGs, o Lions precisou
diversiﬁcar sua noção de ﬁlantropia,
expandindo-a para a de assistencialismo
com cidadania. Ou seja, o Movimento
Leonístico descobriu que, para cumprir
sua missão, deveria criar novas formas de
colocar em prática seus objetivos,
tornando-se mais atuante na modiﬁcação
da sociedade, levantando sua voz e sua
bandeira em favor da educação, do meio
ambiente e da preparação das
comunidades para subsistirem sem a sua
ajuda, tornando-as livres do paternalismo
antes existente.
São os novos rumos do Leonismo, que
evita dar o peixe, mas esforça-se para
ensinar a pescar; que combate o hábito de
pedir e receber, para que não se torne um
círculo vicioso; que não se limita a plantar
árvores, mas ensina que, ao plantá-las,
estamos modiﬁcando, para melhor, o
planeta. Que, ao lado da boneca ou do
carrinho com que presenteia as crianças
carentes no Natal, fala do ensino
proﬁssionalizante de forma atrativa,
mostrando que há um mundo, fora de
suas pequeninas comunidades, que pode
ser conhecido e conquistado.
No 1º semestre deste AL
2015//2016 a governadoria, através do
CLMJ JOSÉ MARIO BAZAN, Governador, e
seus assessores diretos, visitaram todos
os clubes do distrito levando a mensagem
de Lions Internacional, as metas
propostas baseadas no VOLUNTÁRIOS DO
SERVIR, sempre com DIGNIDADE,
HARMONIA e HUMANIDADE. Em todos os
clubes, a receptividade dos CCLL foi das
m e l h o r e s e a g o r a n e s te s e g u n d o
semestre todos poderão continuar

colocando em pratica esses ideais,
fortalecendo ainda mais o LEONISMO que
em 2017 irá comemorar com justiça, o seu
CENTENÁRIO. Diversas ações já estão
sendo programadas desde já e
certamente todos irão conhecer ainda
mais a importância do NÓS SERVIMOS em
todos os rincões do mundo.
Uma data especial onde o principal
presente da A. I. L. C. será o serviço que os
Lions Clubes irão promover e mostrar a
pujança do movimento.
Conclamamos os clubes a
continuarem neste segundo semestre a
mesma demonstração de
comprometimento e solidariedade de
sempre. O Governador continua motivado
e com forças para que esta missão chegue
ao ﬁnal em junho/2016 com galhardia,
satisfação do dever cumprido que dará
forças para continuar como um CL o
c o m p ro m e t i m e n to c o m o s e r v i ç o
desinteressado e com o companheirismo.
Nossos agradecimentos ao LC
FERNANDÓPOLIS por estar sediando mais
este evento leonístico, dando uma
importante demonstração de
solidariedade e comprometimento,
assumindo nesta necessidade que surgiu
praticamente de última hora, e abraçaram
com ﬁrmeza e determinação, esta
responsabilidade. A CLMJ Adelson, Diretor
da Distrital e a todos os integrantes deste
valoroso clube, o reconhecimento, não só
da Governadoria do LC-6, mas de todos os
clubes.
Mais uma opor tunidade que
oferecem para o congraçamento dos
nossos companheiros, companheiras,
domadoras e Leos, cujo resultado maior,
além de estreitar os laços de
companheirismo e amizade, será o de
oferecer ao LC-6 mais um evento de
valorização deste já quase centenário
movimento.
Que tenhamos todos neste 3º
Conselho Distrital a certeza de que
estamos no caminho certo.
Um abraço a todos, um abraço
especial para FERNANDÓPOLIS.
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Companheiros,
Mais um ano se inicia e com ele, o
segundo semestre do AL 2015/2016.
Após cumprir todos os objetivos
traçados para o primeiro semestre, a
Governadoria está reiniciando os seus
trabalhos, depois de uma merecida
pausa para as comemorações do NATAL
e do PRIMEIRO DE ANO, onde as
energias são renovadas e fortalecidas.
Nesta primeira fase, todos os clubes
foram visitados oﬁcialmente e atendidos
em suas necessidades. Agora, o CL
Governador está totalmente à
disposição dos clubes para o
andamento normal dos trabalhos em
prol do leonismo e conclamando os CCLL
a atingirem as metas que estão
propostas pelo L.I. e por LC-6 :

Mensagem da
Oradora Ocial

1 – 3ª. CONSELHO DISTRITAL DO
GABINETE, dias 27 e 28 de fevereiro, em
FERNANDÓPOLIS, com o patrocínio do
LC Fernandópolis, que aqui vivemos
neste dia, com muito companheirismo.
2 – 17ª. CONVENÇÃO LC-6, dias 30 de
abril e 01 de maio, em GUAÍRA,
coordenado pelo LC GUAÍRA AGUAS
CORRENTES, com a eleição do
Governador 2016/2017 e escolha do 2º
Vice Governador.
3 – AUMENTO DO QUADRO
ASSOCIATIVO: Vamos continuar a luta
para conseguirmos novos associados e
mostrar a força do leonismo.
4 – V I S I TA S I N T E R C LU B E S :
Incentivemos a salutar visita inter clubes
onde o companheirismo é sempre
valorizado e criando motivação mais
para todos.
5 – Vamos prestigiar os coordenadores
de Divisão em seus COMITÊ
CONSULTIVO DO GOVERNADOR (Comitê
Assessor), e também os Coordenadores
de Região, que irão promover o FÓRUM
LEONÍSTICO em suas respectivas
regiões.
6 – o CLMJ Governador José Mário
Bazan está à inteira disposição de todos
os clubes para visitas formais ou
festivas. Basta comunicar e agendar.
7 – Comecem a preparar as diretorias
para o AL 2016/2017 que deverão ser
comunicadas através de formulário
especiﬁco inserido no site
www.distritolc6.com.br e chamamos a
a te n ç ã o p a r a a i m p o r t â n c i a d o
preenchimento correto, com nomes,

Querido Distrito LC-6:
Não podemos negar os dons que Deus
nos deu,
Não podemos fugir daquilo que
acreditamos,
Não podemos deixar de compartilhar o
que sabemos,
Não podemos deixar de ensinar tudo o
que aprendemos e conhecemos,
Foi pensando assim que aceitei ser
oradora da 3ª reunião do comitê distrital
do LC-6.
um clube anﬁtrião maravilhoso, o Lions
Clube de Fernandópolis.
Ao nosso governador CLMJ José Mário

endereços, telefones, e-mails, de todos
os cargos. Notem que isto é de
fundamental importância para o novo
Governador CL SERGIO DAVID DE SOUZA
ir preparando a sua nominata e
formação do novo Gabinete Distrital.
8 – Continuem a gama de serviços em
prol de suas comunidades, seja no setor
de saúde, meio ambiente, educação,
segurança, orientação, preparação de
líderes, atendimento às entidades e
autoridades constituídas, assim como
feito no primeiro semestre, onde a
prestação do ser viço e trabalho
leonístico foi realmente dos mais
expressivos. O leonismo é grande e forte
e conta com todos para esta
continuidade.
9 – Visitem a sede da Governadoria do
LC-6, em Ribeirão Preto-SP, à Rua
Laguna, nº 1580, tel. 016.3103-7277,
tanto para um abraço amigo como para
qualquer eventualidade de serviço.
10 – Finalmente, vamos fazer deste
segundo semestre um marco dentro do
LC-6, mostrando todo o
comprometimento com o LEONISMO,
que com o serviço desinteressado e o
companheirismo, nos fazem
verdadeiros VOLUNTÁRIOS DO SERVIR.
Obrigado a todos e contamos com
nossos clubes para podermos cumprir
com galhardia tudo aquilo que o
LEONISMO nos oferece.
Obrigado ao LC FERNANDÓPOLIS
por aceitar sediar este evento do LC-6,
oferecendo a todos, além do calor
humano e da hospitalidade, a
demonstração do comprometimento
com o leonismo.
B o m 2 016 , b o m C o n s e l h o
Distrital e
principalmente muito
bom companheirismo, e continuemos
sempre sendo VOLUNTÁRIOS DO
SERVIR.

CLMJ José Mário Bazan
AL 2015/2016
Bazan, agradeço o convite, a
oportunidade e a conﬁança em mim
depositada, espero encontrar o máximo
de vocês em Fernandópolis para que
possamos vivenciar momentos de
fraternidade e crescimento e assim
fortalecer ainda mais nossos laços de
amizade e companheirismo.
Que Deus nos proteja

Um grande abraço a todos.
PDG CaLMJ Ana Maria Bononi de Barros /
CLMJ José Barros ( Marruco )
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Mensagem do

1º Vice Governador
CLMJ Sergio David e CaLMJ Nilza

Melhorar o que está bom, eliminar o que está ruim e
implementar novas iniciativas – essa foi a essência que
retiramos do nosso último aprendizado na EDPLVotuporanga, onde tivemos como instrutor nosso
brilhante CL Nelson Mazarin e PDG CMJ José Gomes
Duba das Chagas Diretor da EDPL.
Parece algo óbvio, porém se trouxermos isso para
nosso dia a dia e praticarmos de maneira disciplinada,
certamente alcançaremos resultados positivos em
nosso trabalho voluntário.
Lembrando que antes de qualquer coisa, é preciso que
estejamos unidos em um mesmo propósito:

“Voluntários do Servir com Dignidade, Harmonia e
Humanidade”. Essa união deve ser coesa, forte como
uma corrente que mantém um navio atracado. O navio
seria o LIONS, e, os elos dessa corrente seriam cada
um de nós. Citando aqui o provérbio popular de que
“uma corrente não pode ser mais forte que seu elo
mais fraco”, precisamos nos fortalecer cada vez mais
para que não exista o “elo fraco”. Para que cada um dê
o melhor de si, não permitindo que nenhum elo se
rompa.
Daí teremos um movimento fortemente atracado no
servir e que proporcione cada vez mais benfeitorias em
nossas comunidades, promovendo sempre a paz e a
união entre as pessoas.
Nesse desejo de ver nosso LIONS cada vez mais
pujante, contamos com a dedicação e apoio de todos
ao nosso CL Bazan e seu staff durante todo o AL
2015/2016.
Nosso Distrito LC6 tem mostrado bons resultados, e, é
melhorando o que está bom que atingiremos a
excelência. Eliminando o que está ruim, ﬁcaremos
cada vez melhores e nossas ações poderão causar
maiores impactos dentro de cada clube.
Para melhorar o que está bom e eliminar o que está
ruim é necessário implementar novas iniciativas que
alavanquem as mudanças necessárias, ter força e
coragem de LEÃO para apresentar propostas que
ajudem o LIONS a navegar em águas calmas e atracar
seguramente sempre que necessário.
Grande abraço fraternal e Leonístico.
CLMJ Sergio David/CaLMJ Nilza
N. Paulista – Fevereiro/2016

Instrução Leonística
O Lions Clube na visão
de um principiante

Não irei falar muito, serão poucas
palavras, até por que sou apenas um
principiante, um ﬁlhote de Leão
aprendendo a dar os primeiros
passos, rodeado de companheiros
Leões, alguns até mesmo de Juba
branca.
Percebi que cada ﬁo de cabelo branco
retrata as experiências que esses
leões tiveram durante as suas
caminhada. Esses ﬁos de cabelos

brancos, podem ser considerados
como troféus. Em cada ﬁo de cabelo
posso ver gravuras dos atos de
bondade e companheiros que
ﬁzeram.
Quando escuto um companheiro leão
contar suas histórias de vivência,
minha mente embarca em um
passado de emoções tentando
resgatar e sentir a emoção que
sentiram. Em cada história que
escuto tento me imaginar no lugar do
acontecimento, ﬁco imaginando
como deve ter sido quando foi
realizado.
Tenho cada vez mais certeza que
estou no caminho certo. Sei que
posso conﬁar nos meus
companheiros e dar passos ﬁrmes
em minha caminhada. Aﬁnal só
aceitei estar aqui pelas atitudes de

vocês, e admito que está sendo uma
experiência nova e grandiosa,
O que é Lions para mim? O Lions sem
dúvida é uma somatória de
companheirismo, lealdade,
compromisso com a sociedade em
servir e ajudar com pequenos e
grandes gestos. Quando olho para o
lado e vejo meus companheiros
Leões me sinto encorajado, e
agradeço a meus companheiros
Leões por essa oportunidade de
servir ao lado de vocês,.
Tenho cer teza que tenho bons
Professores que me ensinarão na
pratica o dom do Leonismo.
Obrigado a todos Companheiros um
forte abraço..
CL EDISON MANOEL RIBEIRO ( Soró )
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2º Vice Governador
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nosso ano leonístico, onde o DG Bazan completou em
10 de dezembro de 2015, as 63 visitas oﬁciais em
nome do Distrito, levando sempre mensagem otimista
de nosso presidente internacional Jitshiro Yamada e de
nossa governadoria. Aliás, queremos enaltecer os
serviços que o DG Bazan está fazendo em favor do
leonismo, mantendo acesa a chama do respeito,
lealdade e acima de tudo, companheirismo que é a
essência do nosso movimento. Sem o companheirismo
não há leonismo.
Dentro de cinco meses o CL Sérgio David de Souza
e CaL. Nilza assumirão os destinos do Distrito LC-6. Já
estamos bem próximos do momento em que o Lions
Clubs International celebrará os 100 anos de serviço
leonístico. Vamos seguir adiante, para o futuro. Nós
precisamos continuar crescendo para atender as
necessidades do mundo que são cada vez maiores.
Continuaremos sempre ao lado do nosso Governador
Bazan e do Primeiro Vice CLMJ Sérgio, para o
fortalecimento do Distrito LC-6.
Fraterno e carinhoso abraço.

Companheiros, Companheiras, Domadoras e
Juventude Leonística do Distrito LC-6
O tempo passa rápido. Sentimos isso ao
recebermos o balanço sobre o primeiro semestre de

CLMJ Luiz Antonio Chiquetto / CaL Regina Mara
2º Vice-Governador AL 2015/2016
Lions Clube de Votuporanga “Brisas Suaves”
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Coordenador Geral
PDG Antonio Domingos Andriani

Fevereiro, Mês dos Ex-Governadores
Inicia-se fevereiro e, com ele, registrase uma das mais notáveis e meritórias
efemérides do calendário leonístico:
comemora-se o mês consagrado aos
nossos Governadores de anos anteriores.
A impor tância dos nossos ExGovernadores tem relacionamento direto
com a vida e o desenvolvimento do próprio
movimento leonístico. Um envolvimento
com a causa que Melvin Jones alicerçou há
quase 100 anos.
Cada um dos nossos Ex-Governadores
transformou-se em um livro repleto de
conhecimentos e experiências
maravilhosas. E esse livro encontra-se

permanentemente na biblioteca do
leonismo, sempre pronto a orientar,
colaborar e tirar dúvidas. Só se lamenta,
com tristeza, o fato de muitos Clubes e até
mesmo Companheiros, Companheiras e
Domadoras não se utilizarem desse livro
p a r a a b s o r ve r o s e n s i n a m e n to s e
conhecimentos de que tanto necessitam.
A missão de cada Ex-Governador
enfrenta diﬁculdades tanto de forma geral
como, também, muitas vezes incompreensívelmente, na esfera particular.
Já ouvi alguém dizer que ser
Governador não é difícil; difícil é o
Governador voltar a ser Leão. De fato!
Cada Ex-Governador precisa se manter
discretamente reservado, e continuar
servindo como Leão. Se tem uma
atividade mais constante, precisa ter
cuidado para não ser apontado como
“dono do Clube”, de “querer projeção”, de
“não dar vaga para outro” ou de “querer
continuar mandando”.
Se sua
participação se torna menos ativa, seja por
qual motivo for, até mesmo de ordem
pessoal, muitas vezes é rotulado de
“omisso” ou outros adjetivos menos
qualiﬁcados. Poucos se dão ao trabalho
de analisar que a experiência adquirida
pelo Ex-Governador de Distrito – e ela
existe, sim! – foi à custa de esforços,
sacrifícios, ilusões e desilusões, aplausos e
críticas, acertos e erros, forjando o Leão
que ele é, e que deixou um legado de poder
continuar oferecendo alguma coisa boa
para o leonismo.
Aqueles que trilham pelo caminho do
aprendizado em nosso movimento não

devem apenas se orgulhar dos ExGovernadores.
Devem, igualmente,
usufruir do conhecimento e da experiência
que armazenaram, do desejo evidente que
eles têm e demonstram em ver o leonismo
brilhar cada vez mais no ﬁrmamento desse
mundo conturbado que vivemos na época
atual.
Não tenham os Clubes o acanhamento
de convocá-los para que transmitam as
experiências que acumularam. Nossos
Ex-Governadores não devem, e muito
menos desejam, ser transformados em
monstros sagrados (como já se escreveu),
aos quais todos reverenciam mas deles
não se aproximam.
Devem nossos
Clubes, com frequência, convidá-los para
que participem das suas assembléias,
proferindo orientações, tirando dúvidas e
transmitindo a beleza do seu saber. Os ExGovernadores são verdadeiros ícones de
conhecimento da ﬁlosoﬁa leonística. Todos
eles, como Leão símbolo que são, estão
permanentemente dispostos e ansiosos
por transmitir o potencial de que são
dotados.
Os Ex-Governadores são a
grandeza do movimento leonístico.
A vocês, Ex-Governadores de Distrito,
pela comemoração do seu mês, nosso
preito de reconhecimento e gratidão.
Obs: Em outra homenagem digna de
registro, foi concedido, através da
Re s o l u ç ã o n º 1 9 / 2 01 4 - 2 01 6 , d e
23/10/2015, o TITULO DE MÉRITO
LEONÍSTICO aos Ex-Governadores de
Distrito LC-6, considerando que estes
notáveis CCLL embasados no amplo
cabedal de conhecimentos, estão
sempre ansiosos em servir, ajudar e
colaborar, transmitindo o desejo ardente
que possuem em ver o leonismo brilhar
c a d a ve z m a i s n o ﬁ r m a m e n to d o
conturbado mundo hoje.

Através da Resolução nº 20/2015-2016, expedida em 23 de outubro
de 2.015, assinada pelo CLMJ José Mário Bazan, a Governadoria do
Distrito LC-6, concedeu o honroso DIPLOMA DE MÉRITO LEONÍSTICO a
todos os associados fundadores dos clubes do Distrito que ainda
permanecem em atividade, se constituindo em exemplos que devem ser
seguidos por todos aqueles que tem dentro de si o desejo ardente e
sincero do serviço desinteressado.
A editoria do BIG se une a esta merecida homenagem e publica a relação
dos CCLL e CCaLL fundadores de seus clubes e que certamente oferecem,
em seus clubes, o exemplo de dedicação e comprometimento a todos
aqueles que constituem os LIONS CLUBES:

LC BATATAIS – 18/09/1966
CLMJ ANTONIO DE PÁDUA BARROS CARDOSO / TEREZA CRISTINA
CLMJ SILVIO ANTONIO DE MACEDO TAHAN / CECILIA

LC ALTINÓPOLIS - 01/05/1970
CL NIVALDO BADANHAN – ZILÁ
CL CELIO VICCARI

LC CATANDUVA – 25/02/1956
CLMJ RODRIGO ALONSO GARCIA / IVONNE

LC AURIFLAMA – 22/04/1995
CLMJ JOSÉ APARECIDO HADAD – CaLMJ IZABEL
CLMJ LUIZ ANTONIO ARRUDA – MARIA GORETHI
CLMJ FLORINALDO SECCO – SUELI
CLMJ JOÃO LUIZ LUGLI (IN MEM) – MARIA CELIA

LC DUMONT – 27/05/1977
CL ANTONIO CARLOS FABIO / DURVALINA
CL SILVIO BIAGI NETO / MARIA DE LOURDES
CaL APPARECIDA DONEGÁ SALOMÃO
CaL LEADIR GIORIA CAMAROTO
CaL PAULA MONTEIRO MARIN FERNANDES
CL NELSON BREDARIOLI / VILMA

LC BARRETOS – 08/10/1961
DM MARIA DUBOC CAVALLINI

LC BRODOWSKI – 09/02/1977
CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA / TARCÍLIA
CLMJ NELSON AGOSTINHO / SANDRA
CL JOÃO PIOLA / ERCÍLIA
LC CAJURU – 17/08/1969
CL EFRAIN DE BIAGI LEITE
CL MARCUS USSI

LIONS CLUBE FERNANDÓPOLIS – 18/06/1964
CL JAYME SEBASTIÃO MIGLIORINI

ASSOCIADOS FUNDADORES
LC FERNANDÓPOLIS CIDADE PROGRESSO – 23/06/1990
CLMJ FERNANDO DE ALMEIDA LYRA

LC PASSOS – 01/06/1969
CaL LUZIA FERREIRA SANTOS

LC FRANCA CIDADE NOVA – 16/10/1985
CLMJ PAULO APARECIDO MADI
CLMJ SEBASTIÃO TADEU VASCONCELLOS
CaL MARIA DO ROSÁRIO F. D. ALMEIDA

LC PEDREGULHO USINA ESTREITO – 02/03/1991
CL LUIZ GONZAGA LIMA / LEILA
CLMJ LAURO HYPPÓLITO
CaL LUCINEIA ROSA VITORIANO
DM SILVANIA RODRIGUES AVEIRO~
CLMJ JOSÉ GOMES “DUBA” DAS CHAGAS / CELESTE

LC FRANCA IMPERADOR / 07/10/1986
CL EDWARD PEREIRA DOS SANTOS / DÓRIS
CLMJ MARCOS AMORIN CHAVES
CLMJ RUBENS LEITE
CLMJ SEBASTIÃO EXPEDIDO DE REZENDE
CLMJ WAGNER CESAR FERREIRA
CLMJ ANTONIO CHAVES
LC FRANCA INOVAÇÃO – 03/12/1998
CaL NADIR FINARDI
LC GUAÍRA – 13/06/1973
CL JORGE BARBOSA PRADO
LC GUAÍRA AGUAS CORRENTES / 04/02/2009
CLMJ LUIZ ANTONIO DUQUE
CLMJ DAVID DE SANTIS JUNIOR
CL EDILSON ISAO ARAMAKI
CL EDIR OLIVEIRA SILVA
CLMJ JOSÉ ALENCAR MUSA NOGUEIRA / INÁ
CaL VERA LUCIA SILVA E SILVA
CLMJ ALBERTO AUGUSTO NOGUEIRA / CLAUDINA
LC GUARIBA – 23/05/1965
CL ACHILES PACIFICO NETTO / ZEILA
LC ICEM – 25/06/1969
CL DEMERVAL RIBEIRO BORGES
CL ANTONIO DE OLIVEIRA / DIRCE
LC INDIAPORÃ – 17/12/1983
CL JOSÉ CARLOS SANTANA
CL JÚLIO ROBERTO DE SANT´ANNA / NOÊMIA
CL ADELSON MARQUES DE OLIVEIRA / APARECIDA

LC POLONI – 16/04/2013
CL ELIANDRO MARCIO ULIAN
CL MARCOS ANTONIO BEAGE
CL ANDRÉ LUIZ GARCIA NAVEZELLO
CaL RENATA CRISTINA G. BATISTA ROSA
CaL JULIANA FLORES DA COSTA UZAN
CaL NELMA APARECIDA FOCHI
CaL SILVANA MESSIAS ROSA
CaL VANIA CRISTINA F. MARTINUSSI
CL OSVALDO BATISTA ROSA
CL EDELSON LUIZ MARTINUSSI
LC POTIRENDABA – 12/08/1960
CL ANTONIO PEREIRA DA COSTA
LC SANTA FÉ DO SUL ESTANCIA TURÍSTICA – 21/06/2013
CL DÁCIO NOGUEIRA GUIMARÃES / NEIDE
CaL ELIANA IZABEL SCURCIATTO
CaL ZILDA BORGES DE CERQUEIRA
CL ELIO MILLER / MARIA APARECIDA
CL JURANDIR PRANDO DE CASTILHO / LOURDES
CL MARINHO DA SILVA / NATÁLIA
CL WALDEVINO DA SILVA / ELZIRA
CL ADEMIR GASQUES SANCHES / ELIANA
CL CLAUDIOMIRO GONÇALVES / DIRCE
LC SÃO JOAQUIM DA BARRA – 24/08/1969
CLMJ ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
CLMJ JORGE CARLOS OTAVIO
LC SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO – 15/04/1969
CL OLAVO BORGES / EDYNA
CaL ANA MARIA SAULO VASCONCELOS
CaL EDYNA MALDI BORGES

LC ITUVERAVA – 22/04/1963
CL ANTONIO AMENDOLA
CLMJ ECYR ALVES FERREIRA / ZÉLIA

LC SÃO SIMÃO – 17/09/1970
CL DELVO RUBINI

LC JABOTICABAL – 29/09/1962
CLMJ OSVALDECIR APPARECIDO ROQUE / LOURDES

LC SERTÃOZINHO – 14/02/1967
CLMJ GILBERTO ANTONIO MARQUES BELLINI / MARIA APARECIDA

LC MATÃO – 14/01/1962
CL ARMANDO MARCHESAN
LC MIGUELÓPOLIS – 20/10/1982
CL AMIR HORDEIN

LC SERTÃOZINHO CENTENÁRIO – 29/05/1995
CL ELPÍDIO PALMIERI / ANA
CLMJ JOSÉ CARLOS MACHADO
CLMJ SILVIO LUIZ MARTINELLI
CLMJ ROBERTO RODRIGUES

LC MIRASSOL – 19/09/1956
CL ELIAS BITTAR / OLGA

LC TAQUARITINGA – 26/04/1965
CLMJ EDWIL JOSÉ FERREIRA RONCADA / DIRCE

LC MONTE AZUL PAULISTA – 23/06/1964
CL JERONIMO BOLZAN
CL FLORIDO FIOREZE

LC VOTUPORANGA ABÍLIO CALILLE – 04/10/2011
CL LEONEL AMARO LEPOS JUNIOR / DANIELLI
CLMJ JOÃO RICARDO G. CARVALHO DA SILVA / PRISCILA
CL JOSUÉ DONIZETE DA SILVA / SOLANGE
CLMJ LUIZ CAPELA / CLAUDIA
CL MARCOS JOSÉ AMÂNCIO / ADRIANA
CL MARIO MOTOI UTSUNOMIMYA
CLMJ PLINIO SERGIO MILANI / MÁRCIA
CLMJ RODRIGO RODRIGUES BARRETO / TACIANA
CaLMJ MARIA FERREIRA BRIGIDIO MENÓYA

LC NEVES PAULISTA – 15/03/1975
CL JORGE MADI FARES / FRANCISCA
LC NHANDEARA – 20/04/1976
CLMJ OSMAR MERLIN / NEUZA
CLMJ OSMAR BRESEGHELO / CLARICE
LC ORLÂNDIA – 04/04/1970
CL ADAIR VIEIRA ARNONI / SONIA
LC OUROESTE – 30/06/2003
CL LUÍS SIGHEMI MORISSUGUI
CaL MARCIA CÂNDIDA LACERDA
CaL MARIA JOSÉ COTRIN
CaL NAIR MATTICOLLI / CL EGUINALDO
CaL NEUSA MARIA VENTURA MARQUES
CL CARLOS ANTONIO FLÁVIO
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MÚTUA DISTRITAL

Mensagem da Mútua
CLMJ Glauber Gomes da Silva
Assessor da Mútua Leonística.

Bazan, os clubes em atraso, assumem a responsabilidade do
pagamento do pecúlio de R$ 7.000,00 a família do falecido
companheiro, mesmo que acerte os débitos com a mútua
Leonística.
Lembramos dos nossos companheiros que nos deixaram
neste período, e deixamos a seguinte mensagem:
O amor não desaparece jamais. Eu sou eu, vocês são vocês.
O que eu era para vocês, eu continuarei sendo.
Me deem o nome que vocês sempre me deram, falem
comigo como vocês sempre ﬁzeram.
Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, eu estou
vivendo no mundo do Criador.
Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir
daquilo que nos fazia rir juntos.
Rezem, sorriam, pensem em mim. Rezem por mim.

Hoje o valor cobrado de cada pessoa do Clube,
Companheiro, Companheira, Domadora, é de R$ 3,00 por
chamada, nos dando uma arrecadação de R$ 7.308,00, sendo
deste valor o pecúlio de R$ 7.000,00, destinado a família do
Companheiro falecido.
De acordo com o estatuto da mútua, o valor do pecúlio é
de 95% da arrecadação que seria R$6.942,60, ou seja,
estamos pagando mais, pois nossos controles são melhores.
Porém para que isso funcione a contento, precisamos da
colaboração dos clubes, pois pagamos primeiro e recebemos
depois, desta forma auxiliando prontamente aos familiares do
companheiro falecido.
Todo dia 20 encerra-se o prazo para movimentação dos
associados dos clubes, quem entrou e quem saiu, e nos dias
seguintes são geradas as chamadas de mútua com vencimento
para o dia 20 do mês seguinte, dando 30 dias de prazo aos
clubes para pagamento.
Temos observados alguns atrasos, e lembramos aos
companheiros que no dia 21 se não foi percebido o pagamento
da mútua, o clube encontra-se em atraso com suas obrigações,
e de acordo com a resolução do Governador DG CL José Mário

Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem
ênfase de nenhum tipo. Sem nenhum traço desombra ou
tristeza. A vida signiﬁca tudo o que ela sempre signiﬁcou, o
ﬁo não foi cortado.
Eu não estou longe, Apenas estou do outro lado do
Caminho.
E por este motivo todos de pé, digamos presente, aos nossos
companheiros que nos deixaram:
CL JOSE AUGUSTO STAFUZZA - 03/12/2015
Jales
CL WALDEVINO SILVA - 07/12/2015
Santa Fé do Sul Estância Turística
CaL NOEMIA C SOUZA SANTANNA - 12/01/2016
Indiaporã
CLMJ JOÃO LUIZ LUGLI - 18/01/2016
Auriﬂama

Obrigado, e que tenhamos a
misericórdia de Deus!

Lions na Internet
www.distritolc6.com.br
www.distritolc6.blogspot.com
www.lionslubedebrodowski.com.br
www.lionscluberpcentro.blogspot.com
www.apaixonadosporlions2015.blogspot.com
www.lionsipirangarp.blogspot.com
www.lionsclubedebatatais.xpg.com.br
http://www.lionscidadeprogresso.com.br/
www.lcaltinopolis.xpg.com.br

www.lionsclubevotuporangabrisuaves.blogspot.com
http://lionsclubtaquaritinga.blogspot.com.br
http://www.e-clubhouse.org/sites/saojoaquimb/calendar.php
http://www.eucurtolions.blogspot.com.br/
http://www.e-clubhouse.org/sites/brodowski/
www.lionsfrancasobral.blogspot.com
www.lionsclubedecravinhos.blogspot.com
www.lionsclubedebrodowski.blogspot.com
http://www.e-clubhouse.org/sites/brodowski/
www.distritomultiplolc.org.br
www.distritolc6.com.br/index.php/fala-andriani.html

NOTÍCIAS
Secretaria da Educação firma parceria com Lions Clube Internacional
para realizar o projeto ‘’Desenvolvimento Sem Destruição’’
ﬁrmou uma parceria com a Secretaria Municipal da
Educação de Ribeirão Preto para realizar o projeto
‘’Desenvolvimento Sem Destruição’’. O projeto ocorre
simultaneamente em 210 países e visa esclarecer ao
público infanto-juvenil a importância da preservação do
meio ambiente.
Irão participar deste projeto cerca de 2.600 alunos do 1º
ano do Ensino Fundamental. As escolas receberão
cartazes contendo algumas espécies de animais que
estão em extinção e um jogo dos 7 erros sobre a
importância do uso responsável da água.
CaL Tânia Cristina Mascioli - Presidente Lions Clube Ribeirão Preto
Campos EliseosCL MJ Carlos Mendonça Assessor Distrital de Meio
AmbienteCL MJ DG José Mário Bazan - Governador do DM LC 6Professora Luciana M.B. Gasparini Coordenadora Pedagogica
Ensino FundamentalProfessora Simone Coordenadora ensino
Cultural Ensino Fundamental

Após os trabalhos de orientação, os alunos deverão
escrever uma frase sobre o tema. Os autores das 300
melhores frases receberão um brinquedo pedagógico
como forma de incentivo.

Projeto visa esclarecer ao público infanto-juvenil a
importância da preservação do meio ambiente e terá
participação de cerca de 2.600 alunos da rede municipal
O Lions Clube Internacional, através do Distrito LC 6,

A premiação deverá ocorrer no mês de novembro. O
concurso de frases tem o apoio cultural do Jornal Tribuna
e Ideal Por Toda a Vida.

Homenagem Póstuma do Distrito LC-6
A vida dos mortos está
na memória dos vivos.
Cal Riné, que falta você
nos fará. Você foi um
exemplo para todos nós. A
sua falta será irreparável.
Considerávamos você
como nossa mãe, nossa
irmã, nossa amiga.
Você era nossa força, nosso remo, nossa
d i r e ç ã o , m ã e exe m p l a r, m u l h e r
batalhadora, dedicada, mulher que
abraçou em todos os sentidos, seja na
educação, no Lions, o sentido de Servir.
Adentrou o Lions em 15/10/1964 com
seu marido CL Laércio e nunca
desistiram. Foram Presidentes do Clube
em 1968. Receberam a mais alta
Comenda, prêmio máximo em Lions.
Vocês foram um dos primeiros luzeiros a
dedicar com amor, entusiasmo e doação
para que se tornasse concreta, viva e
ardente a chama ideal do Ser vir.
CaL Riné, você nunca será esquecida,
obrigada pelos seus 52 anos dedicados
ao Lions Clube de Monte Alto.
O seu livro da vida foi preenchido por
solidariedade, alegria e especialmente
na prestação do serviço desinteressado.
Estava sempre pronta para servir, nunca
dizia não aos trabalhos do Lions. Que
saudades sentiremos dos seus cafés,
seus aniversários, sua presteza em servir,
sempre cativando a todos com sua
d i s p o s i ç ã o e a m i z a d e .
A CaL Riné lançou-se para uma vida mais
elevada, para uma vida espiritual, tal qual
o dia que sucede a noite.

Faleceu DIA
30/01, vítima de
trágico acidente,
o jovem GLAUBER
VENTURA, ﬁlho do
c a s a l
C L
SEBASTIÃO
VENTURA - ANA MARIA, do LIONS
CLUBE DE VOTUPORANGA BRISAS
SUAVES. Que Deus dê a este casal a
força, a resignação e a fé necessárias
para suportar esta dor incomensurável.
O DISTRITO LC-6 se une neste corrente.

N o s s a
solidariedade
também ao PDG
CLMJ GILMAR
GHEZZI, do LC-8,
que no dia
30/01, perdeu o
seu querido pai,
Sr. OlivioGhessi

Uma das mais signiﬁcativas e emotivas imagens
deste 1º semestre AL 2015/2016, registrada no LC
AURIFLAMA, no dia 19/11, quando o CLMJ JOÃO
LUIZ LUGLI o popular Delamurinhacomo
carinhosamente era chamado, recebeu das mão do
governador do distrito a homenagem pelos 20 anos
de clube, e receberia este ano a homenagem por ser
um dos fundadores. Mesmo fragilizado, o CL LUGLI
esteve presente, mostrando todo seu amor ao
leonismo. Foi um dos fundadores do Lions Clube de
Auriﬂama. Tinha o título de "Companheiro de Melvin
Jones", a maior honraria entregue pelo Lions Clube
Internacional. Sempre alegre e comprometido com a causa Leonística, fazia
questão de participar das atividades do clube, mesmo com a saúde debilitada,
devido a uma doença que já enfrentava a mais de 12 anos. Em 19 de Novembro de
2015, Infelizmente no dia 18/01, o CL faleceu, mas deixou o seu legado como
exemplo.
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2.ª Reunião Distrital - AL 2015/2016

participação, e onde estava reservada
uma das grandes emoções, não só
deste encontro, como do leonismo
distrital.
Antes da abertura, o CL Claudio

Aconteceu nos dias 14 e 15 de
novembro de 2.015, na hospitaleira
SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO-MG,
campina verdejante, ornada com ipês e
fontes de aguas cristalinas, o 2º Comitê
do Gabinete Distrital (CGD) do LC-6, sob
o comando do Governador CLJM Jose
Mário Bazan.
Dentro da programação, tivemos
na manhã do dia 14, na Escola Estadual
Clovis Salgado, a reunião do Conselho
de Governadores, presidida pelo CLMJ
Sebastião José de Oliveira Carvalho,
com as presenças dos PDGs: Lauro
Hyppolito (Secretário); Manoel da Rocha
Freitas (Tesoureiro), José Gomes das
Chagas (DUBA) (Diretor Social), e dos
membros Mauricio de Souza, Antônio
Domingos Andriani, Benedito Nogueira
de Souza, Antonio Carlos Bittar e Alcides
V i o t to . P a r t i c i p a r a m t a m b é m o
Governador José Mário Bazan e os Vices
Governadores Sérgio Davi (1º) e Luiz
Antônio Chiqueto (2º). Vários assuntos,
todos el es direc ion a dos p a ra o
for talecimento do LC-6 e foram
satisfatoriamente resolvidos.
Ao mesmo tempo, a tesouraria do

LC-6 (CLMJ Antonio Carlos Giroto,
Te s o u r e i ro ) , j u n t a m e n te c o m a
comissão de ﬁnanças, efetuou reunião
de trabalho e o balanço da
Governadores, após minuciosa
explanação e comprovação de receita e
despesas, foi aprovada por
unanimidade.
Algumas das grandes emoções

começaram com o CLMJ Mauricio de
Souza, PDFG 2010/2011, mineiro da
CAPETINGA-MG, que em sua infância e
adolescência, estudou vários anos
naquela escola, onde obteve os
ensinamentos necessários para a
sua formação moral e cultural. Algumas
fotos mostram esta emoção, daquele
ﬁlho que revia um local praticamente
sagrado, e que tanto representou em
sua educação.
Mostrando também a grande
ﬁdalguia e companheirismo dos
mineiros de SÃO SEBASTIÃO DO
PARAISO-MG, logo após o termino da
reunião do conselho de Governadores,
foi oferecido aos mesmo e a todos que
os acompanhavam, um gostoso almoço,
que foi mais uma prova desta
hospitalidade deste clube.
Á tarde, na mesma ESCOLA

E S TA D U A L C L O V I S S A L G A D O , o
Governador CLMJ Bazan, promoveu a
reunião do Conselho Distrital, com a
participação de vários assessores, e
mesmo com a ausência de muitos, a
frequência e a participação foram
satisfatórias, e nesta reunião, o
Governador pode mais uma vez prestar
contas de seu ano, até o presente
momento, bem como vários assessores
que usaram da palavra, mostraram que
estes assessorias estão bem
estruturadas.
Á noite no SESI/ACISSP, foi
realizada a tradicional NOITE DO
C O M PA N H E I R I S M O , c o m g r a n d e

Roberto Mezencio, Presidente do Lions
Clube de São Sebastião do Paraiso,
juntamente com a CaL Maria Odete
Belem Mezencio, a querida
companheira Bya, ﬁzeram várias
homenagens aos colaboradores do
evento, e de surpresa, disseram que a
distrital tinha uma Patronesse. E
convidaram a CaL Nadir Juliani Andriani,
para vir descerrar o quadro desta
patronesse, como se ela fosse a
homenageada. No entanto, ao
descerrar o quadro, o CL Claudio
Roberto, deu ao Governador Bazan,
cer tamente um de suas maiores
emoções, pois a homenageada era a
Sra. ZAIRA BAZAN, saudosa mãe.
Depois das palavras de carinho que
foram dirigidas ao Governador e a todos
os presentes, o CL Roberto cantou uma
música para destacar ainda mais esta
homenagem, que levou às lágrimas,
não só o CL Bazan como praticamente a
todos que lá estavam participando. Uma
grande demonstração de carinho, afeto
e consideração que o LC São Sebastião
do Paraiso preparou para dar ainda
mais ao evento, esta dose do verdadeiro
companheirismo, que é alicerçado no
amor, no respeito e no
comprometimento.
Depois, foi realizada uma singela
reunião, onde o CLMJ Antônio Carlos
Bittar, Orador Oﬁcial da Distrital, pode
resumir o que seria a sua mensagem na
plenária do domingo.
E c o m p l e t a n d o a n o i te , fo i
apresentado um show com a banda

DISTRITAL
PARAISO EM SERESTA, formado por
músicos locais (do qual também faz
parte o CL Claudio Roberto) que durante
mais de 3 horas, apresentaram um
vasto repertorio que encantou a todos, a
ponto de vários casais participarem e
dançarem ao som deste renomado
conjunto. Tudo isso fez jus realmente ao
que o clube prometia ao divulgado o
evento: COMPANHEIRISMO
EMOCIONANTE.
No domingo, numa manhã
agradável, clima ameno, sem chuva, os
trabalhos recomeçaram na Escola
Estadual Clovis Salgado, onde todos
foram recepcionados com um abraço
fraterno. Mesmo a frequência não tendo
sido grande, certamente pela distância
entre SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO-MG,
e as regiões A ,B e C, a participação de
clubes e caravanas foi expressiva.
A formação da mesa dirigente
esteve a cargo do CLMJ Manoel da
Rocha Freitas, Assessor de Protocolo e

dela ﬁzeram parte o staff direto da
governadoria, além do Orador Oﬁcial,
CLMJ PCC ANTÔNIO CARLOS BITTAR.
A secretaria, através do CL Ângelo
Invernizzi Lopes, apresentou os seus
informes, o tesoureiro CLMJ Antônio
Carlos Girotto, apresentou os números
de sua pasta e o conteúdo aprovado por
unanimidade. Depois, o CLMJP Antônio
Douglas Zapolla, substituindo o CLMJ
Glauber Gomes da Silva, Assessor da
Mutua, ausente por estar tendo enorme
responsabilidade no LC Nhandeara,
onde é o atual presidente, e que
promovia relevante promoção,
apresentou os números da Mutua
Distrital e ﬁnalizando homenagem aos
CCLL e CCaLL falecidos neste período
de 2015. Também deixaram suas
mensagens, os CCLL Sérgio David e Luiz
Antonio Chiquetto, demonstrando
estarem comprometidos com LIONS e
com o DISTRITO e que saberão dar
continuidade ao trabalho que todos os
governadores fazem.
Após uma mensagem do
Governador, o CLMJ Antonio Domingos
Andriani apresentou o curriculum do
Orador Oﬁcial, e a palavra foi dada então
a ele, que inicialmente fez um breve
preambulo de como chegou a ser
convidado para esta função,

intermediada pelo Coordenador Geral
do LC-6, CLMJ Andriani, onde
demonstrou que o LEONISMO SUPERA
DIFERENÇAS, conforme dizia em AL
2010/2011 em seu slogan o CLMJ
Mauricio de Souza. A apresentação da
sua família, alicerçada no casal CLMJ
ELIAS E OLGA, também foi destacada e
mostrou a todos, a constituição de uma
grande família, que tem no LEONISMO
uma de suas molas impulsionadoras.
Finalizou fazendo uma ampla
explanação sobre a LCIF, onde se
comprovou como esta fundação, seja no
SIGHFIRST como no COMPANHEIRO

MELVIN JONES hoje é importante no
cenário mundial, se constituindo
realmente na melhor organização de
serviço do mundo. Números
impressionantes que deram a todos a
m ot i va ç ã o n e c e s s á r i a p a r a qu e
continuemos esta missão do NÓS
SERVIMOS.
Finalizando, o Governador Bazan
fez suas observações ﬁnais e a plenária
terminou estritamente dentro do horário
previsto, e todos a seguir, foram
recepcionados com um gostoso almoço
realizado nas dependências do
SEC/ACISSP.
Fica registrado aqui um
agradecimento especial ao LC SÃO
SEBASTIÃO DO PARAISO – CL CLAUDIO
ROBERTO MEZENCIO, Presidente e à
CAL MARIA ODETE BELEM MEZENCIO,
Diretora desta 2ª. Distrital e a todos que
ajudaram este nobre missão de
receber o DISTRITO LC-6.
Também tem que ser destacado o
trabalho da CaL Maria Odete Belem
Mezencio, Diretora desta 2ª. Distrital,
que demonstrou a garra da mulher no
leonismo. Desde a 6ª. Feira, pudemos,

11

juntamente com a staff da
Governadoria que lá já se encontrava,
que a querida CaL Bya e toda sua
equipe, trabalharam incansavelmente
para que tudo saísse dentro do previsto.
E foi o que aconteceu. Em certos
momentos se notava o cansaço
provocado pelo trabalho, mas que em
momento algum esmoreceu. E esta
garra foi demonstrada também pelo CL
Claudio Roberto Mezencio, seu esposo,
P r e s i d e n te d o L i o n s C l u b e S ã o
Sebastião do Paraiso, que soube
superar as dores de uma cólica renal e
“não entregou os pontos” (visitou o
Hospital duas vezes). No ﬁnal, palavras
da CaL Bya, simples como são os
mineiros, mas que traduziram tudo
aquilo que eles queriam dar ao Distrito
LC-6 : COMPANHEIRISMO E AMIZADE. E
como valeu. VALEU A PENA..
Registre-se também a ﬁdalguia e
amizade do CL BENEDITO NOGUEIRA DE
SOUZA – CaL LUIZA HELENA, que na
noite da 6ª. Feira, dia 13, recepcionou

em seu apartamento, a comitiva do LC-6
que já se encontrava em São Sebastião
do Paraiso-MG ( CCLL: José Mario
Bazan, Governador; Andriani/Nadir,
Coordenador Geral; Antonio Carlos
Giroto/Eleni, Tesoureiro Distrital;
Mauricio de Souza / Selma, PDG

2 010 / 2 01 1 e A n t o n i o D o u g l a s
Zapolla/Tarcília, Assessor da Revista
BIG e da Revista LION SUDESTE),
oferecendo a todos a verdadeira
hospitalidade mineira. UM GRANDE
A B R A Ç O a o j ove m LU C A S M E LO
BORGES, que além da simpatia,
mostrou-se um profundo conhecedor e
admirador de CANDIDO PORTINARI, que
emocionou este editor.
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Hospital de Olhos Lions “Manoel Dante Buscardi”
recebe do Lions Clubs International Foundation (LCIF):
Tomógrafo De Coerência Óptica (OCT)

O Hospital de Olhos Lions “Manoel
Dante Buscardi” recebeu da Fundação
Internacional de Lions Clubes (LCIF), no
AL 2014/2015 “Governador Sebastião
Tatão Carvalho”, verba destinada à
modernização e melhoria do
atendimento aos pacientes do Hospital,
possibilitando a aquisição de um Optical
Coherence Tomography (OCT), em
português: Tomógrafo de Coerência
Óptica.

INFORMAÇÕES DO HOSPITAL DE
OLHOS
O Hospital de Olhos Lions “Manoel Dante
Buscardi” surgiu atendendo a um projeto
mundial do Lions Internacional
denominado Sight-First (Visão em
Primeiro Lugar).
Tendo como principal objetivo a atenção
aos mais necessitados, o Hospital desde
sua inauguração atende prioritariamente
pessoas carentes de diversas
localidades da nossa região. Para
atingimento de suas metas sociais,
estabeleceu convênio com a Diretoria
Regional de Saúde e o SUS permitindo o
atendimento gratuito aos pacientes
oriundos das cidades de: Taquaritinga,
Matão, Cândido Rodrigues, Santa
Ernestina, Dobrada, Ibitinga, Itápolis,
Tabatinga, Borborema e Nova Europa.
O Hospital de Olhos de Taquaritinga tem
como foco tratamentos classiﬁcados
como de Média Complexidade em
Oftalmologia, tais como cirurgias de
catarata, estrabismo, pálpebra, tumor,

glaucoma, entre outras cirurgias. Exames
de biometria ultrassônica, paquimetria
ultrassônica, ultrassonograﬁa de globo
ocular, retinograﬁa colorida, angiograﬁa,
microscopia especular de córnea,
campimetria computadorizada, Yag
Laser, além das consultas nas diversas
subespecialidades da Oftalmologia.
Hoje o Hospital de Olhos se mantém com
recursos próprios, conquistados através
de campanhas promovidas pelo Lions
Clube de Taquaritinga, Prefeituras da
região, convênios médicos, Convênio
Lions distrito LC-6, pacientes particulares
e também por verbas provenientes de
emendas de Deputados Federais e
Estaduais junto às Secretarias
Executivas do Fundo Nacional e Estadual
de Saúde.
Os recursos ﬁnanceiros recebidos são de
f u n d a m e n t a l i mp o r t â n c i a p a r a a
manutenção de corpo clínico de grande
conhecimento médico e técnico, bem
com para a aquisição de lentes e
medicamentos de qualidade,
suprimentos e equipamentos
atualizados, permitindo aos pacientes
q u e s ã o a te n d i d o s s e g u r a n ç a e
conﬁabilidade no diagnóstico e
tratamento.

TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA
ÓPTICA – OCT
O OCT (em inglês Optical Coherence
Tomography) é um tomógrafo especíﬁco
para avaliação da espessura da retina,

podendo diagnosticar precocemente
lesões maculares, edemas ou outras
patologias da retina em estágio precoce.
Conseguindo com isto, o tratamento
adequado e com agilidade, diminuindo
as sequelas dessas doenças, que
evoluem para cegueira.
A mácula é a região da retina que permite
visão de detalhes, como deﬁnição das
letras, da face das pessoas, etc.. O OCT
avalia se há ou não lesões nesta região,
principalmente nos casos de
degeneração macular relacionada à
idade e nos diabéticos, trazendo uma
melhor elucidação para o tratamento
adequado destas patologias.
Vários pacientes com degeneração
macular necessitam medicação de alto
custo, porém em muitos casos o setor
público nega apesar da consequente
possibilidade de evolução para cegueira.
O OCT é um exame especíﬁco que avalia a
real necessidade da utilização deste
medicamento, sendo exame obrigatório
para a comprovação da doença.
No ano de 2014 foram atendidos no
Hospital de Olhos 17.442 (dezessete mil
quatrocentos e quarenta e dois)
pacientes, sendo, 15.300 (quinze mil e
trezentos) atendimentos voltados à
população carente; 1.114 (um mil cento e
quatorze) atendimentos conveniados e
1028 (um mil e vinte e oito) atendimentos
particulares.
Do total, foram realizadas 1856 (um mil
oitocentos e cinquenta e seis) cirurgias;
1.420 (um mil quatrocentos e vinte)
exames e tratamento de Fotocoagulação
à Laser e 14.166 (quatorze mil cento e
sessenta e seis) consultas e
procedimentos oftalmológicos.
Vale ressaltar que, dentre as 14.166
(quatorze mil, cento e sessenta e seis)
consultas e procedimentos, 4.620
(quatro mil, seiscentas e vinte) foram
consultas com Médicos Retinólogos, e,
50% (cinquenta por cento) destas,
necessitam do Exame de Tomograﬁa de
Coerência Óptica - OCT.
Portanto, quando falamos em retina, o
OCT pode estabelecer um diagnóstico,
avaliar o curso clínico da patologia,
monitorar a eﬁciência do tratamento,
além de ter um papel importante na
determinação da ﬁsiopatogenia de
algumas doenças oculares. Assim, o OCT
é um exame que resulta em alta
qualidade de imagem diagnóstica,
revolucionando o atendimento aos
pacientes.

FOLAC 13

Forum Leonístico da América Latina e Caribe

A participação do DMLC foi marcante, onde nossos Líderes Leonísticos estiveram presentes, também 7
Governadores do Colegiado LUZ, destacamos a excelente apresentação feita pela Presidente do DMLC CaL
Vilma Raid Fernandes que falou sobre o tema: "O Serviço ao Próximo está mudando o Mundo". Foi muito
aplaudida.

O FOLAC de Montevidéu foi um grandioso sucesso devido o empenho e dedicação da organização do evento, com a
presença de ilustres Leões, líderes de nosso movimento: Presidente Yamada, Presidente de LCIF Joe Preston e Joni, Vice
Presidente Bob Corlew, candidata a segunda VP Gudrun Yngvadottir, Diretores Internacionais, Ex Diretores, Presidentes de
Conselho, Governadores, Vice-Governadores, Ex Governadores, com a presença marcante da querida família LIONS e LEO
de nossa atuante Área 3 oriunda dos mais diferentes países. Muitissimo obrigado LEÕES e LEOS do Uruguai.

14 PROTESTO
conhecer melhor esta associação
internacional através dos sites
www.lionsclubs.org ;
www.distritolc6.com.br ;
www.lionsclubedebrodowski.com.br
e milhares de outros que podem
facilmente serem encontrados no
GOOGLE e em sites de procura da
internet.

Para
FOLHA DE SÃO PAULO
Aos c/Sra. Vera Guimarães Martins – Ombusdman
A Associação Internacional de
Lions Clubes, através da
Governadoria do Distrito LC-6,
representada pelo atual governador
de distrito, CLMJ JOSÉ MARIO BAZAN
e seus assessores, vem demonstrar
publicamente o seu mais veemente
protesto e indignação com a nota
publicada na edição de hoje da
FOLHA DE SÃO PAULO, no caderno
PODER, página A4, com o título
CONTRA PONTO (ESPANTA BOLINHO),
se referindo à sala de audiência da
10ª. Vara Federal de Brasília, onde
estavam sendo ouvidas 90
testemunhas em caso da Operação
ZELOTES.
O comentário feito por um
POLICIAL FEDERAL querendo acabar
com a balburdia que estas
testemunhas faziam nesta sala de
audiências foi totalmente infeliz,
calunioso, injurioso ao se referir que
aquilo já estava se tornando uma
reunião de LIONS CLUBE.

reconhecida pela O.N.U.
(Organização das Nações Unidas)
como a melhor organização de
serviço desinteressado do mundo,
prestes a comemorar 100 anos de
existência, fundada que foi em 1.917,
cuja FUNDAÇÃO INTERNACIONAL é
pioneira no combate à cegueira
através do projeto SIGHFIRST, é
lutadora incondicional da procura da
PAZ MUNDIAL, através de suas
atividades. Está presente também
em todos os países, estados e
cidades de qualquer parte do mundo,
ajudando através de trabalho e ajuda
humanitária onde ocorre situações
de calamidade pública, e no Brasil,
em todos os estes casos, o LIONS é
sempre a primeira instituição a ser
fazer presente, oferecendo ajuda
ﬁnanceira, médica, humana e social.
Em todas as reuniões de LIONS
CLUBE (no mundo todo) é feita a
Invocação a Deus, pedindo proteção,
e seguido protocolo, que dá um
caráter todo organizado das
reuniões.

Esta associação de um POLICIAL
FEDERAL, divulgada por este jornal,
c o m o L I O N S C L U B E fo i u m a
demonstração da ignorância que
demonstram com a Associação
Internacional de Lions Clubes, e
jamais poderiam conotar a presença
e a “farra” de pessoas investigadas,
sejam como testemunhas ou réus,
como se estivessem em uma reunião
de LIONS CLUBE.

Através de seus clubes
esparramos pelo mundo total e aqui
no Brasil já são mais de 1.500 clubes
em todos os estados, o LIONS está
presente construindo hospitais,
creches, asilos, fazendo campanhas
humanitárias sempre lutando através
de um serviço desinteressado e de
muito companheirismo em prol
daqueles que realmente necessitam.

Queremos esclarecer que a
ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE
LIONS CLUBES, estabelecida hoje em
praticamente todos os países
democráticos do mundo,

Poderíamos relatar milhares de
atividades relevantes dos LIONS
CLUBES DO BRASIL e do MUNDO,
mas apenas convidamos este jornal a
pesquisar mais sobre LIONS CLUBE, a

Assim, em nome da defesa dos
verdadeiros ideais de leonismo, do
nosso CÓDIGO DE ÉTICA, de nosso
PROPÓSITOS DE LIONS CLUBES e da
nossa DECLARAÇÃO DE MISSÃO,
solicitamos que seja publicada uma
retiﬁcação e até um pedido de
desculpas formal e oﬁcial por esta
injuriosa nota que tanto denegriu a
imagem da Associação Internacional
de Lions Clubes e de todos os LIONS
CLUBES do Brasil e do mundo.
Aguardamos ansiosamente o
pronunciamento oﬁcial da FOLHA DE
SÃO PAULO, empresa que sempre
primou pela divulgação de notícias
atuais, verdadeiras e idôneas, o que
tem que ser verdadeiramente a linha
de conduta não só desta empresa,
como de todas que mexem com a
opinião pública.
Atenciosamente
ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE
LIONS CLUBES
Governadoria do Distrito LC-6
CLMJ JOSÉ MARIO BAZAN
Governador - AL 2015/2016
CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA
Assessor BIG e Revista Lion Sudeste

VISITAS DO GOVERNADOR

Visitas Ociais do

Governador
CLMJ José Mário Bazan

LC Guaíra - Águas Correntes

LC Poloni

LC Jales

LC Guará

LC Dumont

LC Catanduva

LC Indiaporã

LC Ouroeste

LC Fernandópolis
Cidade Progresso

LC Auriﬂama

LC Taquaritinga

LC Taquaritinga
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16 VISITAS DO GOVERNADOR

LC Pontal

LC Novo Horizonte

LC Ipuã

LC São Sebastião do Paraiso

LC Orlândia

LC Guariba

LC São Simão

LC Brodowski

LC Brodowski

LLCC Franca ( Centro - Cidade Nova - Inovação - Imperador - Sobral)

VISITAS DO GOVERNADOR

LC Miguelópolis

LC Pedregulho
Usina Estreito

LC Pedregulho
Usina Estreito

LC Neves Paulista

LC Neves Paulista

LC Passos

LC Monte Alto

LC José Bonifácio

LC São Joaquim da Barra

LC São Joaquim da Barra

LC Orlandia

LC Orlandia

LC Orlândia

LC Nhandeara

LC Nhandeara
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18 ATIVIDADES DE CLUBES

LC Franca Imperador / LC Franca Centro LC Nhandeara
Lions Clube Franca do Imperador e Lions Clube de Franca
- Centro " - Realização do LiONSFEST-2015 com
arrecadação destinada a Casa do Diabético. Grande
Sucesso e uma noite memorável onde 1200 pessoas,
dentre eles praticamente todos os leões da região.
O Lions Clube Centro e o Franca do Imperador seguem,
com muita luta, mantendo a Casa do Diabético, bem
como o apoio a outras entidades, como São Miguel
Arcanjo, que cuida de dependentes químicos, Iansa,
entre outras.

No dia 15/11 promoveu a concorrida 1ª. COSTELA DE
CHÃO, que contou com a presença de mais de 300
pessoas, com sucesso total. Será mais uma tradicional
campanha do clube. Os DOUTORES DA ALEGRIA continua
com seu trabalho digno e social.

LC Mirassol

LC Brodowski

Promoveu com sucesso total a campanhado FUSCA
FANTÁSTICO e 04 TVs, que foram entregues aos
ganhadores, em cerimônia pública, no dia 18/01/2016.
Fez também doação de objetos de higiene pessoal ao
Albergue Noturno Vicente de Paula.

Como tradicionalmente faz, promoveu a campanha do
NATAL, no dia 20/12, com distribuição de 1.200 bolas,
além de balas e pirulitos, nos bairros da cidade. Contou
com 3 Papai Noel e a colaboração do MAXIMUS (alegria
da garotada). Promoveu no dia 30/01, mais uma
campanha da PIZZA ( 200 unidades ).

ATIVIDADES DE CLUBES
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LC Jaboticabal

LC São Sebastião do Paraíso

Em parceria com a Prefeitura Municipal, esteve presente
na campanha contra mosquito AEDES, no dia 30/01,
fazendo com varredura nos bairros com maior incidência
do inseto.

Campanha de arrecadação realizada pelo Lions Clube de
São Sebastião do Paraíso Distrito LC-6 para ajudar os
atingidos pela catástrofe da cidade de Mariana-MG.
Foram enviados no dia 08 de Dezembro 3 Caminhões
Baús com aproximadamente 5 mil litros de água,
alimentos não perecíveis, cobertores, produtos de
limpeza, higiene pessoal, roupas e calçados.

LC Guariba
Desenvolveu em dezembro, importante atividade pró
Hospital do Câncer, de Barretos levando 1860 litros de
leite doados integralmente ao HOSPITAL DO CÂNCER DE
BARRETOS, onde, por algum instante, levamos dignidade
a eles.

LC Matão
Campanha de ação social dos alunos - Lions Quest

LC Sertãozinho
Participando de exames de acuidade visual na EMEF
Núcleo Elvira A . de Souza o qual na triagem, detectamos
20 alunos com deﬁciência; esteve presente na Feira do
Livro de Sertãozinho. Participando com as doações de
livros para a Geladeiroteca. E participando também da
Semana da Dignidade da Criança; promoveu no dia 25
/10 o já tradicional Costilhar Gaúcho ( costela de fogo no
chão ). O evento foi no Clube Mogiana. Em parceria com a
Casa Pia S. Vicente de Paulo. Tivemos a presença de 300
convidados que sempre colaboram com nossos eventos.

LC Votuporanga
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EDPL

Escola de Dirigentes e Preparação de Líderes
O Distrito LC-6 (DG José Mário
Bazan) promoveu no dia 05 de
dezembro o I Seminário Regional de
Liderança do seu Ano Leonístico.
O CL Nelson Mazarin (Distrito
LC-3) foi o palestrante e instrutor do
importante evento que foi avaliado
como um grande sucesso. Na parte
da manhã houve uma palestra com
o tema "Liderança nos Tempos de
Hoje" e os líderes tiveram uma visão
moderna sobre os aspectos da
Liderança Servidora para aplicação
nos Clubes e principalmente na
vida de cada um.
À tarde temas especíﬁcos para
Presidentes de Clube, Região e
Divisão.
Dentre as atividades foi
elaborado um programa de
Atividades, um programa de
Conservação de Associados, Banco
de Idéias e no ﬁnal cada um fez sua
Declaração de Missão Pessoal.

Recomeçando em 30 de
janeiro de 2016, foi o II Seminário
de Liderança, desta vez em
Votuporanga, contemplandoos
Dirigentes das Regiões A e B, tendo
novam como Instrutor INSTRUTOR
o ClMJ NELSON MAZARIN (DISTRITO LC 3). A participação dos
dirigentes foi amplamente
satisfatória e deu ao Distrito LC-6 a
c e r te z a d e qu e to d o s e s t ã o
verdadeiramente imbuídos da
vocação e do comprometimento
com o LEONISMO e são
VOLUNTÁRIOS DO SERVIR.
A impecável organização
destes 2 encontros ﬁcou sob a
responsabilidade do competente
casal PDG José Gomes Duba das
Chagas e CaL Celeste, Diretor da
Escola de Dirigentes e Preparação
de Lideres – EDPL – do LC-6
O Distrito LC-6 está numa boa
fase e seus Dirigentes motivados e
se preparando para o desfecho de
um grande Ano Leonístico, já com
novos conhecimentos e técnicas do
leonismo, que certamente irão dar
ao futuro Governador, CL SÉRGIO
DAV I D D E S O U Z A / N I L Z A ,
companheiros devidamente e
competentemente preparados.

LEO 21
Associação Internacional de LIONS Clubes
Distrito Múltiplo LEO LC – CLEO Aline Lemos
AL 2015/2016
www.leoclube.org

Relatório Trimestral de Atividades - Distrito Múltiplo LEO LC
Outubro à Novembro AL 2015/2016
Distrito LC-6
Presidente:
C.LEO Thiago Henrique dos Santos
Rua Da Praia, 645, apto. 21 - Penha
37903-000 – Passos-MG
Fone: (35) 8805-6968 (oi)
Email: peaothiago@gmail.com
Secretaria:
C.LEO Lorena Souza Gonçalves
Rua Vereador Santo Poltronieri, 122 – Centro
15190-000 – Nhandeara/SP
Fone: (17) 99748-3515 (vivo)/(17) 98118-2141 (tim)
Email: loorenasouza@hotmail.com

Algumas atividades realizadas
pelo gabinete distrital:
XXV Olimpíada do Distrito LEO LC-6
Foi realizada a XXV Olimpíada do Distrito LEO LC-6,
em Potirendaba/SP, no evento também foi realizada
a 2ª Reunião de Gabinete do Distrito LEO LC-6 e 2ª
Reunião de Gabinete do Distrito Multiplo LEO LC. No
evento toda a diretoria do gabinete estava presente.
Data: 17 e 18/10/2015
Nº de CC LEO: 106

Tesouraria:
C.LEO Eder Leandro de Souza Costa
Rua Nossa Senhora do Santana, 216 – Jardim Progresso
15600-000 – Fernandópolis/SP
Fone: (17) 3463-4188/(17) 99793-1777 (vivo)
Email: edersouza12@hotmail.com
Assessor(a) LEO:
C.LEO Rodolpho Gonçalves da Silva
Rua Domingos Web Salum, 1019 – Centro
15105-000 – Potirendaba-SP
Fones: (17) 3249-3478 / (17) 99174-7520 (claro)
Email: rodolpho_poty@hotmail.com
Facebook: www.fb.com/rodolpho.goncalvesdasilva
Número de Clubes:
Total do trimestre anterior:21 Ativos: 11 Inativos: 10
Total trimestre atual:21 Ativos: 11 Inativos:10
Número de sócios:
Trimestre Anterior: 212 Aumento: 17 Redução:0 Saldo: 229
Relacionamento com a governadoria:
(x) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim

XI Leopíadas do Distrito LEO LC-12
Na cidade de Arcos/MG foi realizada a XI Leopíadas
do Distrito LEO LC-12, onde houveram vários jogos e
tudo foi muito divertido. O Distrito LEO LC-6 esteve
representado por alguns clubes do Distrito e o
Gabinete esteve representado pelo C.LEO Thiago
Henrique dos Santos (presidente).
Data: 30/10 à 02/11/2015
Nº de CC LEO: 62
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A importância de um clube de serviço
Nos dias atuais, quando muito se fala em desemprego, em crise, em falta de orientação, em
degradação dos valores morais, em desvirtuação de nossa juventude, na falta de ética dos
nossos políticos e governantes, na crise de nossa educação, de nossa saúde pública, surge a
importância de um clube de serviço desinteressado dentro de nossa sociedade.
E o que é um clube de serviço?
Nada mais que uma associação de homens esclarecidos e dotados de uma ﬁlosoﬁa que
procura o bem comum, trabalhando desinteressadamente para solucionar, ou pelo menos,
minimizar os problemas que aﬂigem uma comunidade e que são alicerçados no
companheirismo sadio.
Por isso mesmo, faz parte do Código de Ética desses clubes, a isenção política, religiosa ou de cor. É um grupo homogêneo
trabalhando com uma única ﬁnalidade: PRESTAR SERVIÇO.
E isto é uma das qualidades essenciais de qualquer clube de serviço. Não se ter cor política, religiosa ou racial,
importando-se apenas e unicamente com o nosso semelhante na busca de soluções de seus males.
Em várias cidades do LC-6 com uma grande gama de serviços prestados ao longo desses 07 anos de existência, já deu ao
Distrito vários assessores distritais, comprovando a qualidade de seus associados. E que mostra realmente o que representa
para a sociedade, que não aceita as desculpas de falhas dos governos municipal, estadual e federal, e faz a sua parte na
cidadania, no atendimento, na prestação de serviço, na solidariedade.
Por tudo isso, pode-se dizer que estas cidadessão privilegiada, por possuir Lions Clube formado por pessoas
diferenciadas, que individualmente podem ter cor partidária ou religiosa, mas colocam sempre acima de tudo, os seus
códigos de ética, os seus objetivos e lutam pelo semelhante, pela melhora do nosso mundo, do nosso meio ambiente, da
nossa cultura, da nossa cidadania, que clama pela honestidade de nossos governantes, que deploram a corrupção. Que
contribuem também para o fortalecimento da amizade, do companheirismo que reina entre os seus associados, e que usam
dessa força para aumentarem a união dos seus membros, dos membros da comunidade, pela amizade coletiva de um povo e
principalmente que lutam pela ética, pela moral, pela decência, pela liberdade, pela igualdade e pela fraternidade.
Que bom se todos assimilassem o que prega o Código de Ética, os Objetivos, os Estatutos, os Regimentos, que bom seria
se todos tivessem no coração, assim como tem os verdadeiros leões o que de mais puro e sublime pregou o nosso Mestre
maior JESUS CRISTO: o AMOR FRATERNO.
FELIZ ANIVERSÁRIO a todos estes clubes e que continue a sua missão do leonismo, do
companheirismo e do serviço desinteressado com galhardia e comprometimento, sendo
verdadeiros VOLUNTÁRIOS DO SERVIR e provando que NÓS SERVIMOS.
GOVERNADORIA DO DISTRITO LC-6
CL JOSÉ MARIO BAZAN - GOVERNADOR 2015/2016
CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA
Assessor Distrital BIG

FEVEREIRO
04 – LC GUAÍRA AGUAS CORRENTES - 2009
09 - LC BRODOWSKI - 1977
14 – LC SERTÃOZINHO – 1.967
19 – LC VOTUPORANGA BRISAS SUAVES – 1.991
25 – LC CATANDUVA – 1956
28 – LC JOSÉ BONIFÁCIO - 1967

MARÇO
02 – LC PEDREGULHO USINA DE ESTREITO – 1.991
09 – LC RIBEIRÃO PRETO CENTRO – 1.959
15 – LC NEVES PAULISTA – 1975
17 – LC PALMEIRA D´OESTE – 1.968
31 – LC CRAVINHOS – 1.964

ABRIL
04 – LC ORLÂNDIA – 1.970
10 – LC RIBEIRÃO PRETO CAMPOS ELÍSEOS – 1.969
12 – LC PONTAL – 1.967
15 – LC SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO/MG – 1.969
16 – LC POLONI – 2.013
17 – LC NOVO HORIZONTE – 1.967
18 – LC MONTE ALTO – 1.959
20 – LC NHANDEARA – 1.978
22 – LC AURIFLAMA – 1.995
22 – LC ITUVERAVA – 1.963
26 – LC TAQUARITINGA – 1.965

FERNANDÓPOLIS 23

Fernandópolis

Os sertões da Alta Araraquarense
(Sertão de Rio Preto) permaneciam
incultos até o ﬁnal do século XIX, por falta
de vias de comunicação. A estrada
Boiadeira ou Estrada do Taboado, aberta
pela iniciativa privada, na década de
1890, atravessou o sertão e ﬁcou sendo a
única via de acesso à região. Foi por ela
que entraram e aqui se ﬁxaram os
precursores da massa de cafeicultores
que iriam mudar o panorama do
crescimento e do progresso das “terras
novas”.
Nas duas primeiras décadas do
século XX, desbravadores, entre eles:
Joaquim Antonio Pereira, Afonso Cáfaro,
Francisco Arnaldo da Silva, Quirino Luiz
Pereira, João Biroli, todos assentados na
Gleba Santa Rita, e Luiz Armando Barozzie
posteriormente Carlos Barozzi, pai e ﬁlho,
e muitas outras famílias principalmente de
italianos, na gleba Marinheiro, dão início à
abertura desta região pioneira.
Os Barozzi, em 1938 (10/11), fundaram o
patrimônio de Brasilândia que, em agosto
de 1943, se tornou Distrito de Paz- 3ª Zona
Distrital de Monteiro- (hoje Álvares
Florence).
Em 22 de maio de 1939, Joaquim
Antonio Pereira, fundou o patrimônio de
Pereira, localizado aproximadamente a
três quilômetros de Brasilândia.
As vilas pertenciam ao imenso
município de Tanabi, na época, o maior do
estado de São Paulo. As rivalidades logo
surgiram tentando uma vila suplantar a
outra.
O grupo político de Pereira era mais
atuante e, mesmo sentindo o golpe da
implantação da 3ª Zona Distrital em
Brasilândia, iniciou um movimento para
conseguir a elevação a município, tendo
Pereira como sede.

Em 1945 haveria uma nova divisão
territorial e administrativa do Estado de
São Paulo e nenhuma das duas vilas tinha
condição de, separadamente, ser elevada
a município. Em 1943, o interventor
Fernando Costa, em visita à região, sugere
a uniﬁcação para alcançar tal objetivo.
Por tanto, Fernandópolis (Terra de
Fernando), é o produto da união dos dois
patrimônios primitivamente rivais,
Brasilândia e Pereira, fundados na região
pioneira do Sertão de Rio Preto.
O novo município, instalado em 1º de
janeiro de 1945, tinha uma área de 6.346
Km2 (hoje são 545 Km2), ocupando
2,57% da área total do Estado. Foi
desmembrado do município de Tanabi, e
suas divisas chegavam aos rios Grande e
Paraná. Tinha como distritos Jales e
Pedranópolis. Sua população era de
25.002 habitantes, correspondendo a
0,31% da população estadual. Portanto,
uma imensa área, porém, pouco povoada.
O café foi, durante muitos anos, a
principal fonte de renda, mas devido aos
diferentes tipos de solo e a necessidade
do próprio abastecimento, foram sendo
introduzidas novas culturas, destacandose o algodão, milho, amendoim e arroz.
Na atualidade
Atualmente o município de
Fernandópolis possui uma área territorial
de 550 km², população de 64.696
habitantes, com densidade demográﬁca
de 117,63 habitantes por km². Seu grau
de urbanização é superior a 96,94%, fato
ligado ao grande desenvolvimento dos
setores do comércio e serviços.
O setor de serviços representa 67,69% da
riqueza gerada no Município. A indústria
responde por 29,35% e o setor de
agropecuária, cerca de 2,97%.
Fe r n a n d ó p o l i s é u m a c i d a d e

economicamente agrícola, comercial e
i n d u s t r i a l . D o s e s t a b e l e c i m e n to s
econômicos, 44% pertencem ao setor
comercial, 27% estão no setor de serviços
e 5% no setor industrial. Porém, o setor de
serviços é responsável pelo maior número
de empregos formais, isto é, 39% do
número de vagas. Apesar da importância
da indústria e comércio na economia
regional, a agropecuária ainda é a
principal fonte de dinamismo econômico.
A renda que movimenta o setor de
comércio e serviços do município é
proveniente da agricultura do município de
Fernandópolis. A produção agrícola do
município e região está concentrada em
c u l t u r a s te mp o r á r i a s , c o m a mp l o
destaque para o cultivo da cana-deaçúcar, representando cerca de 44% do
total da área cultivada. Dentre as culturas
permanentes, a laranja e outros citros são
responsáveis pela maior parte do valor
gerado. É também de grande importância
para a região a bovinocultura de corte e
leite, atividades que atingiram
conjuntamente mais de 23% do total do
valor da produção agropecuária.
Formação Administrativa
1-Decreto-Lei nº 12.886 de 24 de
agosto de 1941: cria a 3ª Zona Distrital de
Monteiro, sediada no povoado de
Brasilândia. A instalação foi em 1943.
2-Decreto-Lei nº 14.334, de 30 de
novembro de 1944: cria o distrito e
município de Fernandópolis,
desmembrado do município de Tanabi e
com sede na Vila Pereira. A instalação se
dá em 1º de janeiro de 1945. Sua área foi
composta por terras desmembradas dos
municípios de Tanabi e Pereira Barreto.
3- Lei nº 1940 de 03/12/52- cria a
comarca de Fernandópolis, instalada em
25/05/1953.
A comarca na época de sua criação
tinha a seguinte jurisdição:
Municípios: Fernandópolis- sede,
Estrela d´Oeste, Indiaporã
Distritos: Pedranópolis, Macedônia,
Guarani D´Oeste, Meridiano
Povoados: Santa Izabel, Dulcelina, Conde
Prates, Ouroeste, Arabá, Santo Antonio
Atualmente, a Comarca é formada por
Fernandópolis (sede), Macedônia,
Meridiano, Ouroeste, Guarani D´Oeste e
Indiaporã.

