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              Cuidar Para crescer AL 2015/2016 

 

“Plante Amor e Paz... A vida te enviara Paz e Amor “ 



             Mensagem do Presidente do Distrito 

 
Com a palavra :O presidente do Distrito Leo LC-6 

 

Ola companheiros e companheiras Leo ,Tudo bem ? Espero que 

sim!! 

Um trimestre e meio já se passou, E como passa rápido não é 

mesmo?  

Assim também é com a vida, Por isso devemos fazer valer a pena 

cada minuto, e fazer parte de um movimento como é o nosso Leo 

Clube é uma honra para todos nos, Com a alegria de ver nosso 

distrito se destacar cada vez mais dentro do Movimento.  
As visitas já estão começando a acontecer e vou visitar todas as 

cidades. Quero conhecer e ajudar todos os clubes fazendo jus ao 

nosso lema ,”Cuidar para crescer”! Conto com todos vocês, assim 

como todos vocês podem contar comigo, pois juntos somos mais 

fortes!! 

 abraço.. 

 

                 

               

  

  CC.Leo Thiago Henrique dos Santos 

  Presidente do Distrito Leo LC-6 

  AL 2015/2016 

 



                              Invocação a Deus  

                         

 

                          

                           Somos jovens 

  
 

Senhor, 

Somos jovens e buscamos o nosso crescimento através do servir. 

Abençoa-nos Senhor, para que nossas ações continuem 
aquecendo o coração daqueles que ajudamos. 

Que o sorriso do próximo seja o combustível que nos mantém 
motivados a fazer o bem àqueles que mais precisam. 

Por fim, abençoa Senhor toda a família Leoística e Leonística. Que 
nossos Leões não deixem de acreditar em nós Leos e que 
continuemos sendo o motivo de orgulho para eles. 

                                        

 

                                       Assim seja! 
 

 

 

                             

                                 Instrução Leoistica  



                                      O QUE TE FAZ FELIZ?  

O que te faz feliz? 

Um carro novo? Um presente inesperado? Roupas e calçados da moda? Comprar o 

celular de última geração? 

É... Isso com certeza também me faz feliz. Mas isso acaba. 

O carro fica velho; o presente logo é substituído por outro; as roupas e calçado já já 

nem estão mais na moda; e o celular... iii... você viu aquele outro que acabaram de 

lançar? 

Coisas materiais te trazem uma felicidade temporária, que logo é substituída pela 

necessidade de outra e outra em um ciclo vicioso. 

A felicidade genuína pra mim é a troca de sentimentos, são as pessoas que temos 

conosco, é a marca que você deixa em cada um que passa pela sua vida, é ser 

diferente e fazer a diferença. 

Felicidade é ajudar um amigo, ou mesmo um desconhecido; é o sorriso que as 

crianças dão quando ganham uma volta no “trenzinho”, um sorvete, um cachorro-

quente; é o olhar de gratidão dos idosos ou doentes que recebem sua visita e 

atenção; felicidade são sorrisos, olhares, abraços, carinho... É o sentimento que você 

dá e recebe gratuitamente e que cria vínculos que nunca irão passar nem podem ser 

vendidos nas concessionárias, boutiques ou lojas de eletrônicos de última geração. É 

o sentimento que cria ligações entre você e o mundo através de boas atitudes e 

amor no coração. 

No LEO Clube eu recebi e distribuí felicidade.  

É nele que você pode encontrar pessoas com o mesmo objetivo que você: fazer o 

bem! 

Doe alegria, amor, distribua todos os sentimentos bons que vivem dentro de você. 

Compartilhe isso com as pessoas a sua volta e com o mundo todo. 

O trabalho voluntário te dá a possibilidade de fazer muitas outras pessoas felizes 

apenas com o seu existir, com a sua felicidade, com os seus pequenos gestos. 

LEO Clube é amar ao próximo como a ti mesmo. Faça a diferença, transborde amor e 

seja feliz!  

 

CC.LEO Fernanda Izabela Rosin 

Presidente do LEO Clube de Nhandeara AL 2015/2016 

Assessora de atividades e programas do Distrito LEO LC-6 

 



 

                           Quadro de dirigentes  

 

  Gabinete do distrito Leo LC-6 AL 2015/2016 

         

Presidente: Thiago Henrique dos santos  

Vice Presidente: Altair pereira dos santos  

1º Secretario: Lorena Souza Gonçalves  

 2º Secretario: Larissa Fernanda Theodoro nogueira  

1º Tesoureiro: Eder Leandro de Souza costa 

2º Tesoureiro: Guilherme Luiz Calazans Gonzaga  

Assessor Leo: Rodolpho Gonçalves da silva 

 

 Gabinete do Distrito Múltiplo LC AL 2015/2016 

 

 Presidente: Aline Lemos  

Vice Presidente: Rodolpho Gonçalves Da Silva  

1º Secretario: Larissa Nogueira  

 2º Secretario: Rodrigo Andrade  

1º Tesoureiro: Frank Willian de Araujo  

2º Tesoureiro: Conrado Convento  

Assessor Leo: Sérgio Chyoda  

      

 



      Quadro de Presidentes do distrito Leo LC-6 

 

Leo clube de Auriflama: Lothor Matheus Advensude 

Leo clube de Fernandópolis: Rafael Armando Hurtado 

Leo clube de Matão: Maira de Oliveira Azevedo  

Leo clube de Nhandeara: Fernanda Isabela Rossin  

Leo clube de Ouroeste: Francieli machado narciso 

Leo clube de Palmeira d’Oeste: Thais Freitas Diana 

Leo clube de Passos: Maybner Sóstenes Silva Alves 

Leo clube de Potirendaba: Renata Vendramini Caldeira  

Leo clube de Taquaritinga: Mariana Fabel Polezi 

Leo clube de Votuporanga: Rodrigo Olmedo Zuanassi 

 

                 

           Quadro de clubes do distrito Leo LC-6 

 
 Leo clube de Auriflama 

Leo clube de Fernandópolis 

Leo clube de Matão  

Leo clube de Nhandeara  

Leo clube de Ouroeste 

Leo clube de Palmeira d’Oeste  

Leo clube de Passos 

Leo clube de Potirendaba 

Leo clube de Taquaritinga  

Leo clube de Votuporanga  

 

                                  



                                  Campanhas 

 

                        Leo clube de Auriflama  

 

No dia 07 de setembro de 2015,foi realizada  a primeira Campanha em conjunto da 

região A do distrito Leo LC-6 na cidade de auriflama, o anual passeio ciclístico da 

Independência em que todos os anos o Leo Clube de auriflama organiza, Alem da 

ajuda e presença dos CC. LEOS dos demais clubes, houve sorteios,premiações 

variadas e distribuição de lanches para os participantes do passeio. 

 

 



 

 

No dia 02 de novembro de 2015 ,os  CC.LEOS do Leo Clube de Auriflama ,durante o 

feriado de finados realizaram a campanha de Aferição de pressão arterial e Níveis 

de Glicemia. 

O Clube entregou fichas,as quais os visitantes Passavam pelas mesas,aonde era 

conferida sua pressão arterial, Níveis de Glicemia, e Calculo de IMC e Circunferência 

de cintura,os visitantes também receberam orientações com  nutricionistas . 

 

 

 

 
 



   Leo Clube de Fernandópolis “Cidade Progresso” 

 

 No dia 20 de novembro de 2015,os CC.LEOS Leo Clube de Fernandópolis 

“Cidade Progresso” e colaboradores participaram da campanha  de arrecadação 

de água mineral, alimentos e produtos de higiene que foi destinado aos 

moradores da cidade de mariana que no mesmo mês sofreu uma grande 

catástrofe ambiental em que toda a cidade foi atingida, deixando assim muitas 

pessoas desabrigadas e recorrendo ao auxilio de doações, alem do Leo clube de 

Fernandópolis outros clubes do distrito também participaram da campanha.  

 

  



  

No dia 25 de novembro de 2015, “Dia Nacional Do doador De Sangue”, os 

CC.LEOS do Leo Clube de Fernandópolis “Cidade Progresso” realizou a 

campanha de divulgação e conscientização da doação de sangue ao homocentro 

da cidade. 

 

 

                         



                            Leo clube de Matão  
 

 

No dia 06 de setembro, os  CC.LEOS do Leo Clube de Matão  participaram da “Tarde 

da Alegria” realizada pelo Lions Clube Patrocinador no Asilo São Vicente de Paula. 

Visitantes queridos por todos, proporcionaram  junto aos demais colaboradores do 

evento uma tarde muito agradável e divertida a todos os senhores e senhoras do Lar 

da cidade de matão.  

   

    



 
No dia 29 de Outubro, os CC.LEOS do Leo Clube de Matão saíram às ruas para 

distribuir fitinhas cor-de-rosa, símbolo do Outubro Rosa ,Campanha essa para 

conscientização do câncer de mama e para um incentivo maior pra a realização 

anual dos exames preventivos, alem da homenagem feita no mês de outubro a todas 

as mulheres portadoras da doença. 

       

  



                          Leo Clube de Nhandeara 

 

No dia 19 de setembro de 2015, os  CC.LEOS  do Leo Clube de Nhandeara saíram 

pelas ruas do  comercio da cidade realizando a campanha do abraço, distribuindo 

abraços por todos os locais e lojas do centro da cidade com o objetivo de alegrar a 

todos . 

 

 



 

No dia 10 de outubro de 2015, os CC.LEOS do Leo Clube de Nhandeara  Participaram 

da festa de dia das crianças ,em parceria com o Lions clube Patrocinador  e a (ACIN) 

Associação comercial e industrial de Nhandeara, houveram brincadeiras com as 

crianças,distribuição de brindes doados pelo comercio local, refrigerante, cachorro 

quente , sorvete ,brinquedos e passeios no trenzinho, Alem do passeio ciclístico 

realizado todos os anos pelo Clube  nessa data .Compareceram ao local cerca de 250 

pessoas em uma tarde muito agradável e divertida  proporcionada pelas crianças  . 

 

 

                       

 



                           Leo Clube de Ouroeste  

No dia 27 de Setembro de 2015, os CC.leos do Leo Clube de Ouroeste estiveram 

presente na feira municipal da cidade, vendendo doces para a arrecadação de 

dinheiro para futuras campanhas a serem realizadas pelo clube. 

 

    

 

 



 

No dia 11 de outubro de 2015, os CC.LEOS do Leo Clube de Ouroeste em parceria 

com o Lions Clube Patrocinador, Rotaract, Interact Club e as amigas da casa da 

amizade de Ouroeste ,realizaram o dia das crianças no salão paroquial da cidade, 

proporcionando um dia de muita alegria, diversão e mimos para as crianças da 

cidade. 

        

 

   

                   



                   Leo Clube de Palmeira D’Oeste 

  

No dia 23 de agosto de 2015 , os CC.LEOS  do Leo Clube de Palmeira D’Oeste 

colaboraram no Leilão em prol a Santa casa da Misericordia. 

 

 

 



 

No dia 04 de outubro de 2015 Os CC.LEOS do Leo Clube de Palmeira D’Oeste  

junto ao Lions clube, Realizaram a 8° Navegação Ecologica no Rio São José dos 

Dourados. O clube teve como obejtivo despertar e concientizar sobre a 

nessecidade de cuidado da ecologia do local ,recolhendo lixos encontrados no 

rio,o Lions Clube e Leo Clube proporcionaram lanches no periodo da manha e 

almoço logo após a campanha.  

 

 



                            Leo Clube de Passos  

 

No dia 20 de dezembro de 2015, os CC.LEOS  do Leo Clube de Passos, realizaram na 

sede do Lions patrocinador o 1° Campeonato de Games Leo do Clube. 

                

 

  



 

Dos dias 16 a 23 de dezembro de 2015, os CC.LEOS do Leo Clube de Passos 

Juntamente ao Comercio e a população da cidade realizaram a 14° campanha 

anual de natal na cidade, a campanha consistiu na arrecadação de brinquedos 

para doação. 

 

                    



                      Leo Clube de Potirendaba  

 

No dia 09 de agosto de 2015, os CC.LEOS do Leo Clube de Potirendaba Junto com o 

clube de Leãozinhos, realizaram a visita de dia dos pais no Lar São Vicente de Paula. 

 

 

 



 

No dia 20 de setembro de 2015, os CC.LEOS do Leo Clube de Potirendaba realizaram 

o projeto “minha Árvore” em comemoração ao dia 21 de setembro Dia da Árvore,a 

campanha foi proposta pelo Distrito Multiplo Leo LC, houve o plantio de 20 árvores 

em um local do municipio. 

 

 

 



                    Leo Clube De Taquaritinga  

Nos dias 24 e 26 de agosto de 2015 ,os CC.LEOS do Leo Clube de Taquaritinga 

compareceram ao evento realizado pela APAE da cidade, o evento “Bricando na 

Praça “ e “APAE Recebe Amigos” os companheiros tiveram uma tarde muito 

divertida com os alunos,brincaram,pintaram,dançaram,tocaram e cantaram com 

eles, alegrando ainda mais as comemorações do evento. 

 

 

 



 

 

Nos dias 05 e 06 de setembro de 2015, os CC.LEOS do Leo Clube de 

Taquaritinga,realizaram a venda de doces no ginásio da Intermed e na quermesse 

loca, com o objetivo de angariar fundos para as futuras campanhas e eventos do 

clube.  

 

 

 



                      Leo Clube de Votuporanga   

 

Nos dia 25 de Outubro de 2015, os CC.LEOS do Leo Clube de Votuporanga, fizeram 

sua visita mensal ao asilo São Vicente de Paula. 

               

 

 

 



 

No dia 24 de Novembro De 2015, os CC.LEOS do Leo Clube de 

Votuporanga,realizaram a doação de uma bicicleta a escola, EE.PROF° 

Esmeralda Sanches da Rocha, A bicicleta sera utilizada em um dos premios da 

XII noite da poesia, projeto realizado pela escola, para o incentivar a criatividade 

dos  alunos de 6° a 9 ° ano do Ensino Fundamental. 

 

    

 

 



      Eventos do distrito Leo LC-6  AL  2015 /2016 

 

        Posse do Distrito Leo LC-6 AL 2015/2016 

                                   

                                    Passos 

Nos dias 22 e 23 de agosto de 2015,foi realizado na cidade de Passos a posse do 

novo Gabinete do distrito Leo LC-6  AL 2015/2016,também ocorreram 

treinamentos,premiações Leoisticas referentes ao AL 2014/2015 e a realização da 

1° reunião de Gabinete do Ano Leoistico 2015/2016. 

 

 



 XXV OLIMPIDAS LEO DO DISTRITO LEO LC-6 

                                   

                                   Potirendaba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos dias 17 e 18 de outubro,Foi realizado na cidade de potirendaba a XXV  

Olimpiadas Leo do distrito  LC-6  e a II reunião de gabinete do distrito multiplo LC , 

o Leo Clube que cediou o evento acolheu muito bem os 101 C.Leos ,entre os 

conselheiros  e companheiros leos do distrito  LC-1 LC-2 Lc-5 LC- 8 LC-12 e LB-3  

que participaram do evento, o Leo Clube de Potirendaba tambem comemorou seus 

20 anos de fundação, o evento feito com muito carinho, proporcionou dois dias 

muito divertidos e agradaveis a todos os companheiros Leos que o prestigiaram . 
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