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“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 

 

E mais um ano Leoístico se foi ,um ano cheio de 

acontecimentos, eventos, campanhas, um ano de 

muitas realizações , sócios novos, clube novo e 

quem tem a ganhar com tudo isso ? A Sociedade ! 

Tão carente de atenção como os asilos, carente 

de alimentos e roupas como as creches por 

exemplo, mas eles podem sempre contar 

conosco ,nós Sócios do LEO CLUBE não temos a 

obrigação de ajuda-los ,mas os ajudamos com 

gosto , com vontade sem querer nada em troca e 

em muita das vezes o sorriso sincero alheio é o 

nosso maior "pagamento" tenho orgulho de 

vestir essa camisa, orgulho dessa família, 

orgulho de ser um Companheiro Leo ! 

 

      CC.Leo Thiago Henrique dos Santos  

      Presidente do Distrito Leo LC-6 

      AL 2015/2016 



                             Invocação a Deus  

                                   

                              “Pai Celestial”  
 

É chegado o fim de mais um AL .Juntamente com esse fim , 
é hora de olhar para trás para agradecer,contudo também 
é preciso  olhar para frente para que possa ser feito um 
pedido.... 
Dê –nos luz em nosso dia a dia para termos coragem  
determinação na execução de todas as nossas atividades, 
dentro e fora do movimento LEO. 
Que com essa luz,possamos seguir o caminho mais 
iluminado e assim consigamos alcançar todos os nossos 
objetivos .para nós que fazemos parte do LEO, peço que 
saibamos dar o devido valor a cada oportunidade  que isso 
nos proporciona ,por cada amizade, por cada momento, 
que tenhamos o dom de transformar as dificuldades em 
recursos de ação. 
Agradecemos pelo sucesso em todos os trabalhos que já 
realizamos , até mesmo por aqueles que não saíram como 
gostaríamos, mas que levamos como aprendizado. 
Também agradecemos pela Saúde, vontade e empenho de 
cada um que trabalhou e serviu  arduamente durante esse 
AL. 

 

                                      ASSIM SEJA  

                             

                                 



                                     Instrução Leoistica 

                                           
                                         ANJOS OU HERÓIS?  

 
Hoje em dia, no mundo em que vivemos, é notável a raridade 
existente de semeadores do bem. Até certo dia, eu pensava 
assim... Que não existia super heróis reais. Contudo, eu estava 
enganado. Conheci o LEO clube, um lugar cheio de super heróis 
propagadores do bem com o coração cheio de amor para com o 
próximo, sem, ao menos, conhecer aquela pessoa que estamos 
ajudando. Isso, por sua vez, é o que caracteriza a solidariedade. 
Um CC.LEO é mais que um herói moderno, são anjos da guarda de 
muitas pessoas,cheias de amor para com o próximo e todos com 
o mesmo objetivo: fazer deste mundo um lugar melhor.  
Um dia desses, pedi para Deus novos amigos, Ele, gentilmente, 
me atendeu e me deu uma família, de forma que todos lutam pelo 
mesmo ideal e que tem um amor maior em comum: o LEO clube. 
Fazer parte disto é um privilégio divino. É quase inexplicável 
descrever o sentimento pelo LEO.  
É uma energia muito boa, uma euforia... Mal se espera o próximo 
encontro com todos os companheiros do clube, é um amor e 
carinho imenso pelo movimento e, por isso, eu digo do fundo do 
meu coração: "EU AMO SER LEO"! Não enxergo minha vida sem o 
movimento, pois o maior ensinamento ali dentro é que sempre 
devemos semear o bem para colher a paz.  
 

 

CC.Leo João Vitor Campos  

Leo Clube de Nhandeara  

Distrito Leo LC-6 AL 2014/2015 

 



 

                           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 Poloni: Vitoria Martinussi 

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 Poloni  

Leo clube de Potirendaba 

Leo clube de Taquaritinga  

Leo clube de Votuporanga  

 



                                Campanhas 

                     

                         Leo clube de Auriflama  
 

Os CC. Do LEO Clube de Auriflama, juntamente com o apoio de toda a 

população arrecadaram alimentos para a Santa Casa de Auriflama, em 

frente aos mercados Proença, Jardim e O Barateiro. Foram arrecadados 

513KG de alimentos, posteriormente doados a Santa Casa.  

 



Os CC do LEO Clube de Auriflama, em conjunto com o Presidente do Distrito 

LEO LC-6,Thiago,e seu Lions Clube Patrocinador marcaram presença no 

Encontro de Companhias de Santo Reis, em Auriflama. Na oportunidade os 

CCLEOS auxiliaram os organizadores do evento. 

 

  
 



   Leo Clube de Fernandópolis “Cidade Progresso” 

 

No dia 24 de março de 2016, os CC, do Leo Clube de Fernandópolis "Cidade 

Progresso" entregaram em torno de 50 ovos para a Entidade Associação de Pais e 

Amigos de Deficientes Auditivos de Fernandópolis (APADAF).  

 

 

  



No dia 26 de março de 2016, os CC. do Leo Clube de Fernandópolis "Cidade 

Progresso" realizou a entrega dos Pães de Queijo que foram vendidos durante 

algumas semanas, em angariação de fundos para campanhas futuras. 

 



 

                                                        Leo clube de Matão  

 

No dia 19 de março de 2016,os CC. do LEO Clube de Matão fizeram a entrega de 

leites na pastoral do paraíso, na cidade de matão, o clube também contou com a 

participação de seu Lions Clube Patrocinador, durante toda a campanha de 

arrecadação dos litros de leite. 

  



         

No dia 19 de março , os CC. do LEO Clube de Matão contribuíram  na realização 

da  festiva de páscoa da pastoral do paraíso! Uma tarde deliciosa com essa 

criançada, proporcionado por companheiros do Leo clube e Lions clube de 

Matão. 

 

 

https://www.facebook.com/leoclubematao/photos/pcb.1752774214953343/1752773731620058/?type=3
https://www.facebook.com/leoclubematao/photos/pcb.1752774214953343/1752773731620058/?type=3


                          Leo Clube de Nhandeara 

Os CC. do Leo clube de Nhandeara juntamente com o apoio do Espaço Netto Leal e a 

colaboração do Leo Club of  Diyawannawa, realizaram no dia 3 de abril de 2016, a 

limpeza da Praça Redentora, retirando o lixo que estava espalhado pelo ambiente e, 

após isso, levando para as lixeiras. Foram retiradas mais de 20 sacolas cheias de 

lixo, como plástico, garrafas, copos, bitucas, papéis, embalagens etc. 

A limpeza da Praça Redentora, ou Pracinha da Redentora, teve como objetivo 

conscientizar a todos sobre a necessidade de preservação ao meio ambiente e de 

organização dos espaços de visitação social da cidade. 

 

                            



No dia 14 de Maio de 2016, Os CC. do LEO Clube de Nhandeara realizaram a 

campanha de arrecadação de Leite para a entidade de proteção a Criança e ao 

Adolescente de Nhandeara, A SOPROCAN,Foram Arrecadados mais de 40 Litros de 

Leite, a campanha que já vem sendo realizada a mais de dois anos pelo clube, tem 

como objetivo dar uma assistência a essa entidade que ajuda e acolhe crianças 

durante a semana em dois períodos ,Manha e tarde, oferecendo atividades de 

recreação a elas, gratuitamente, ajudando muitas crianças do município. 

           

  



                          Leo Clube de Ouroeste  

No dia 24 de março de 2016, os CC. do Leo Clube de Ouroeste, estiveram presentes no 

Supermercado Sakashita, fazendo o 2° dia de arrecadação de leite em prol a Santa Casa de 

Fernandópolis , agradecemos ao Supermercado e aos presentes que colaboraram com doações, 

nesse dia foi arrecadados 186 litros de leite. 

No domingo de pascoa Dia 27 de março foi realizado também  o 3° dia de arrecadação no 

Supermercado Sakashita e Maticolli em continuidade ao objetivo da Campanha. 

 

 



 

No dia 26 de Março de 2016,os CC. do Leo Clube de Ouroeste juntamente com seu 

Lions Clube patrocinador estiveram prestando ajudanda na cidade de Guaraní 

d'oeste na  1° quermesse benefíciente ao Projeto NED(Não existe Diferença). 

       

 

                  



                          Leo Clube de Passos  

No dia 13 de março de 2016, os CC do LEO Clube de passos realizaram a campanha 

do abraço no centro da cidade, a campanha já realizada por vários clubes do distrito 

vem se espalhando por demais Leo clubes, trazendo o objetivo de alegrar as pessoas 

de suas comunidades com um gesto fraterno de amor e carinho por meio de um 

abraço. 

 



Os CC. do LEO Clube de Passos realizaram  no dia 30 de abril, a campanha mensal de 

arrecadação de alimentos para o hospital Otto Krakauer. Foram arrecadados na 

campanha entre 132,135 kg de alimentos e 18 litros em líquidos. Logo após a 

arrecadação dos  mesmo, os alimentos foram entregues pessoalmente ao hospital 

pelos companheiros.  

      

            

 



                                           Leo Clube de Poloni  

No dia 16 de Abril de 2016, foi realizado a Cerimônia de  Posse de Fundação do LEO 

Clube  de Poloni , onde estavam presentes os  padrinhos  Leo Clube de  Nhandeara o 

Lions Clube de Poloni e também o presidente do distrito LEO  LC-6, CC.LEO Tiago 

Henrique Pereira.  
 

 
 



No dia 20 de Fevereiro de 2016, os CC do Leo clube de Poloni juntamente com a 

colaboração do  LIONS Clube de Poloni foi realizada no ponto de táxi da praça da 

Matriz o bazar com o objetivo de angariação de fundos para futuras campanhas do 

Clube. 

 
 

 

 

                    



                                  Leo Clube de Potirendaba                      

No dia 27 de fevereiro de 2016, Os CC. do Leo Clube de Potirendaba realizaram a 

mensal visita ao  Lar São Vicente de Paulo, Na visita foi comemorado o aniversario, 

de todos que fizeram  aniversário em fevereiro. A campanha, definida como 

permanente,foi realizada no segundo mês consecutivo, com muita alegria pelos 

Companheiros do Leo Clube.   

             

    



No dia 26 de março de 2016, os CC. do Leo Clube de Potirendaba realizaram no 

Centro Espírita "Francisco Xavier", a campanha "Páscoa Solidária". Anteriormente, 

os CCLEO assistiram à uma apresentação do Coral do IEFRAX - Instituto Espírita 

Francisco Xavier. Ao término da apresentação, os jovens LEOS  deram início à 

campanha e com o intuito de integração, os LEOS se apresentaram; após, 

distribuíram sacolinhas com diversos chocolates à todas as crianças presentes. 

Agradecemos ao Centro Espírita "Francisco Xavier" pela parceria e confiança no 

trabalho do LEO Clube. 

 

 



                      Leo Clube De Taquaritinga  

No dia  23 de Janeiro de 2016,Os CC. do Leo  Clube de Taquaritinga realizaram  a Campanha 

de Brechó ,a campanha ocorreu  em um determinado bairro 'carente' da cidade, com roupas 

arrecadas dos próprios sócios, para vender a população,a campanha teve como objetivo 

angariar fundos para futuras realizações do clube na comunidade.  

      

 
 



                     Leo Clube de Votuporanga  

No dia 27 de Março, os CC. do LEO Clube de Votuporanga se uniram para realizar a 

entrega dos ovinhos de páscoa  fabricados no dia anteriores . A doação foi realizada 

a crianças de um bairro carente da cidade ,foram produzidos e entregues mais de 

170 ovos de Páscoa . 

                          

 

 



No dia 17 de Abril,os CC do Leo Clube de Votuporanga  após a confraternização de 

recepção aos novos indicados do clube, realizamos a doação de aproximadamente 

60 cachorros quentes e uma panela de molho para uma instituição que abriga sem 

tetos em Votuporanga.  

 

 

 



   Eventos do Distrito Leo LC-6  AL  2015 /2016 

 

                 VII Leo Master do Distrito Lc-6 

                                  

                                 Auriflama 

Nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2016, foi realizado na cidade de 

Auriflama o VII Leo Master do Distrito Leo LC-6, aonde ocorreram 

treinamentos, debate, aprimoramento sobre o conhecimento do 

movimento e troca de experiências em dinâmicas de conhecimento 

entre companheiros mais veteranos e novatos. 

 



                                          Encontro de Região A 

                                    Nhandeara 

No dia 20 de março de 2016, Os CC.Leos e Leão de Nhandeara realizaram na 

sede do Lions clube patrocinador o anual encontro de Região A que contou com a 

presença de 7 clubes do distrito aonde houve dinamicas, debate,e logo após o 

almoço de confraternização com os clubes..  

 

 

                          



                       Encontro de Região B e C 

                                      Matão 

 

No dia 6 de março de 2016, Os CC.leos e Leão de Matão realizaram na 

sede do lions clube patrocinador o anual encontro de região B e C, que 

contou com a participação de 4 clubes do nosso  distrito, aonde ouve 

dinamicas, treinamentos  debates e logo após o almoço.. 

 



                XXI Acampa Leo do Distrito LC-6 

                                     Ouroeste  

Nos dias 23 e 24 de Abril de 2016,foi realizado na cidade de Ouroeste o  

XXI Acampa  do distrito LC-6, o evento contou com a participação de 

120 CC.leos entre domadoras,Conselheiros Leos, C.Leões e CC.leos do 

Distrito LC-8,o evento teve 2 dias de muita diversão e interação entre 

todos, com uma organização inpecavel o Leo clube anfitriam contou 

com a ajuda de seu Lions Patrocinador no qual ofereceram um final de 

semana muito agradavel a todos que participaram. 

 

 

 



         XXVII Conferencia do Distrito Leo LC-6 

                               Taquaritinga  

No dia 28 e 29 de Maio foi cediado pelo LEO Clube de Taquaritinga a XXVII 

Conferencia do Distrito Leo LC-6,Durante o evento foram realizados discuçoes, bate 

papo, treinamnetos, dialogo informal, votação de moçoês, avaliação por parte da 

comiçoes ,concursos ,alem de proporcionar uma vasta oportunidade de 

aprimoramento do conhecimento sobre o movimento .O Leo clube anfitrião 

proporcionou durante dois dias muita diversão,companherismo e alegria a todos, 

principalmente teve a participação de varios clubes inclusive do Distrito Lc-2,LB-3 e 

Lc-8. 

 



 Leo clube 

 

.Liderança   

.Experiência 

.Oportunidade 
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