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EDITORIAL

Editorial

14 e 15 de novembro de 2.015 marca
data especial para o LC-6. Acontece a 2ª.
Reunião do Comitê Distrital AL
2015/2016 na querida SÃO SEBASTIÃO
DO PARAISO-MG, que pela primeira vez
desde que ingressou no Distrito sedia tão
importante evento leonístico.
Sabemos que a tão tradicional
hospitalidade mineira cativará a todos
que comparecerem. Mineiros que
ajudaram a fazer a história do distrito,
assim como o CL MANOEL DA ROCHA
FREITAS, PDG 6/2007 (nascido em
PRESIDENTE OLEGÁRIO-MG), o CL
MAURICIO DE SOUZA, PDG
2010/2011,(nascido em CAPETINGA-MG)
e certamente outros tantos companheiros
mineiros que continuam dando o trabalho
e o comprometimento para com nosso
Distrito, e agora voltando às suas origens,
estarão ajudando, como sempre, o nosso
atual governador CLMJ JOSÉ MÁRIO
BAZAN, nesta consolidação cada vez
maior do leonismo.
Quase 5 meses da gestão atual já se
p a s s a r a m . E a g ove r n a d o r i a ve m
cumprindo sua missão com muito
comprometimento e responsabilidade,
mostrando que o movimento continua
ﬁrme e forte, apesar da crise que assola o
nosso Brasil. Em todas as visitas já
realizadas aos clubes, e já foram quase
60% feitas, pode-se perceber como os
clubes do LC-6 estão cada vez mais fortes
e atuantes, sendo peças importantes em
suas comunidades, onde atendem o
próximo, com muito amor e atenção,
demonstrando civismo, integridade e
fazendo dos LIONS uma peça importante
dentro de cada cidade.
Quantas entidades já foram
beneﬁciadas com doações de cadeiras de
rodas e outras, através do gesto
m a g n â n i m o d o g o v e r n a d o r, q u e
dispensou seu presente oﬁcial, tão
característico das visitas, e o trocou por
uma cadeira de rodas, que pudesse
ajudar (e como ajuda) as entidades locais
e as pessoas que necessitam. Quantas
promoções de por te estão sendo
realizadas. É só acompanhar este
trabalho, tanto no site oﬁcial do Distrito, no
facebook, nas redes sociais, nos jornais, e

ver como o leonismo continua forte.
Percebemos também que a
integração e o companheirismo vêm
crescendo de forma espetacular, seja
através das redes sociais (mesmo tendo
certo lado negativo já que nem tudo é
perfeito, especialmente o ser humano)
que ajudam a encurtar distancia, e
também nas visitas inter clubes, onde se
nota a presença cada vez maior de mais
clubes e companheiros comparecendo, e
até mesmo, nas promoções beneﬁcentes
que realizam onde muitos comparecem,
à vezes viajando mais de 300 quilômetros,
para estar ao lado dos clubes e dos
companheiros, ajudando e motivando,
além de também promoverem o incentivo
tão necessário para que nada interﬁra na
motivação, dando aos JUBA BRANCAS o
elixir, e aos novos , a importância de
participarem sempre ativamente, com
lealdade, respeito mutuo e
comprometimento.
Tudo isto poderá mais uma vez ser
comprovado nesta querida SÃO
SEBASTIÃO DO PARAISO-MG, campina
verdejante, ornada com Ipês e fontes de
águas cristalinas, que criam o ambiente
perfeito para a pratica do verdadeiro
COMPANHEIRISMO, que contribuem para
que o SERVIÇO DESINTERESSADO seja
cada vez mais praticado, na sua essência,
por todos os integrantes do LC-6 e do
leonismo.
Aos organizadores e diretores deste
Comitê Distrital, aos membros do LC SÃO
S E B A ST I Ã O D O PA R A I S O , a to d o s
osmineiros, ﬁca aqui registrado o
agradecimento especial por tudo que
certamente estarão ofertando a quem
tiver o privilégio de aqui estar.
O CLMJ JOSÉ MARIO BAZAN,
Governador, e toda sua staff, onde me
incluo com muita honra, estarão
recebendo os ﬂuidos benéﬁcos que os
ares mineiros proporcionam e estarão
voltando às suas bases para continuarem
a missão abraçada, muito mais
fortalecidos neste ideal sublime do NÓS
SERVIMOS, e agradecidos por terem mais
uma vez, comprovado que VALE A PENA
SER LEÃO.
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MENSAGEM DO GOVERNADOR

Mensagem do

Governador
CLMJ José Mário Bazan

Estamos seguindo as metas
t r a ç a d a s p a r a e s te n o s s o a n o
leonístico. Até o início desta 2.ª
Reunião do Comitê do Gabinete
Distrital, que está sendo realizado em
São Sebastião do Paraíso, já visitamos
38 Clubes do território do Distrito LC-6.
Nossa missão vai até 10 de dezembro,
quando pretendemos completar o ciclo
de visitas aos 63 Clubes.
A receptividade e carinho que
tem sido demonstrada por
Companheiros, Companheiras e

Prezado Leão,
Seis meses atrás, lançamos os
Prêmios por Aumento de Associados
das Celebrações do Centenário e os
Leões de todo o mundo participaram
como Patrocinadores do Centenário e
Organizadores de Clubes.
Estamos muito empolgados em revelar
a edição limitada de distintivos e
prêmios progressivos disponíveis para
todos os Leões e clubes a serem
conferidos como Prêmios por Aumento
de Associados das Celebrações do

Domadoras durante nossas visitas tem
nos emocionado e aumenta nosso
entusiasmo para sequência da árdua
jornada.
Durante as reuniões
administrativas com os Clubes, além
das metas do nosso Presidente
Internacional, abordamos, igualmente,
aquelas que fazem parte do nosso
plano de trabalho para 2015/2016.
Temos falado sobre o problema da
evasão de associados e dos fatores que
a p rovo c a m , e s p e c i a l m e n te d a
ausência da assistência que aos
mesmos deve ser dispensada, além
dos problemas ﬁnanceiros. Temos
enfatizado a respeito da necessidade
do aumento do quadro de associados,
e da nossa meta de conseguir um
aumento líquido de 70 associados
durante este ano leonistico. Falamos
do nosso objetivo de fundar pelo menos
um Lions Clube e um Leo Clube durante
nossa gestão, e das tratativas que já
estão sendo tomadas para que tal
objetivo seja alcançado.
Comentamos sobre a
importância de continuarmos fazendo
doações a LCIF, através da aquisição de
títulos de Companheiros de Melvin
Jones, e das retribuições que temos

Centenário.
Prêmios para os Leões: Nível Prata, Outro
e Diamante
Você pode ganhar os Prêmios do
Centenário para novos associados e
clubes que você tenha patrocinado
desde agora, até 30 de junho de 2018.
Quanto mais tempo o novo associado ou
novo clube permanecerem em dia com
as suas obrigações, mais
reconhecimento você receberá!
Prêmios para Lions clubes: Nível Premier
e Nível de Classe Mundial

recebido da Fundação. Enfatizamos a
importância do programa Lions Quest,
e relatamos tudo aquilo que ja foi
realizado em nossa área territorial.
Abordamos aspectos a respeito daquilo
que foi feito para desenvolvimento do
Concurso de Cartaz sobre a Paz em
nosso Distrito. Esclarecemos sobre a
necessidade que temos em divulgar a
marca Lions em nossas comunidades,
e citamos exemplos daquilo que feito
em alguns Clubes. Comentamos sobre
as mudanças que foram realizadas no
Concurso de Eﬁciência deste ano, onde
procuramos ressaltar a importância da
prestação de serviços às comunidades.
Surpreendeu-nos, também,
durante nossas visitas, a quantidade
de atividades que são realizadas em
muitos Clubes, as quais, porém, não
são adequadamente divulgadas em
nosso universo. Enfatizamos sobre a
importância dos Clubes divulgarem as
atividades que realizam, aproveitando
inclusive o espaço que nos é oferecido
pela revista The Lion, pelo site da
Governadoria (e também o blog LC-6) e
pelo próprio Boletim Informativo da
Governadoria.
Estamos procurando cumprir da
melhor forma possível a missão que
nos foi delegada pelos Companheiros,
Companheiras e Domadoras.
Empenho não nos falta. Desejamos,
por justiça, agradecer o apoio que
temos recebido de toda equipe da
Governadoria, indistintamente. Sem
ele nossa missão certamente seria
impossível de ser concluída a
contento."

CLMJ José Mário Bazan
AL 2015/2016

Não perca a oportunidade de tornar-se
um Clube do Centenário de Classe
Mundial! Os clubes precisam dar posse
a pelo menos três novos associados
até o ﬁnal do ano ﬁscal para estarem
prontos para ganhar!
Saiba mais!
Visite o website dos Prêmios por
Aumento de Associados das
Celebrações do Centenário para obter
detalhes sobre o programa e o
reconhecimento que você pode ganhar.
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CONVENÇÃO INTERNACIONAL

A Convenção Internacional realizada em Honolulu
foi muito boa com participantes do mundo leonístico de
mais de 200 países…Euforia, alto astral, conhecimentos
adquiridos, a posse dos motivados Governadores, desﬁle
das delegações e o PDG Odilo com a bola no pé, premiação
do Cartaz do Paz, palestra relativa a Special Olimpics pelo
p r e s i d e n te T i m o t hy S h r i ve r, d i ve r s i d a d e
evidenciada…Presenciamos e vibramos com a eleição de
Jitsuhiro Yamada como Presidente Internacional, Bob
Corlew como 1 Vice Presidente, Naresh Arggaval como 2
Vice Presidente. Destacado relatório do presidente de LCIF
Barry Palmer sendo que as maiores doações foram de
Taiwan, e empolgante discurso acompanhado de lindas
canções do PI Joe Preston que neste ano lidera nossa
Fundação LIONS. Entre as moções aprovadas nesta
Convenção – retorno do cargo de 3 Vice Presidente, a
mudança do lugar de origem dos Diretores Internacionais,
sendo que EEUU perdeu três DI, o Isaame ganhou dois DI e
Oseal ganhou um DI, o Comitê de Liderança passou a
chamar-se Comitê de Desenvolvimento de Liderança, os
Clubes tem que pagar as cotas 15 dias antes das
Convenções de Distrito e DM, mudaram-se as normas para
a reorganização de Distritos…
Na Convenção Internacional do LIONS ocorrida em
Honolulu-Hawai costumes diferentes foram observados,
folclore, tradições, línguas…
A cidade de Honolulu encantou os visitantes, com
seu clima quente, vegetação exuberante, pessoas dos
mais diversos países, grandes marcas mundiais, hotéis
fabulosos.
A arquitetura do Centro de Convenções de
Honolulu era muito linda, moderna e ampla.
O prêmio humanitário de LCIF este ano foi para
uma organização chamada “Save the Children’s” de ajuda
as crianças nos campos de refugiados, recebido pela
presidente Carolyn Miles, que descreveu o horror sofrido
pelas crianças com falta de alimentos, segurança, saúde,
educação…
Foi apresentado um vídeo de Bill Gates com
palavras de gratidão a LCIF mostrando o avanço no
combate ao sarampo com a parceria da Fundação Gates.

CONVENÇÃO INTERNACIONAL
Também Nepal já recebeu importante ajuda para amenizar
a catástrofe sofrida.
O CLMJ José Mário Bazan, Governador do Distrito
LC-6, acompanhado da CaL Regina Invernizzi Lopes,
aproveitaram cada momento desta Convenção
Internacional, e trouxeram para o Brasil e especialmente
para o LC-6, além da motivação redobrada, todo o plano de
trabalho de Lions Internacional para que cada vez mais o
leonismo seja forte e atuante, sempre caracterizado com a
maior e melhor organização de serviço desinteressado do
mundo.
O Presidente Eleito Yamada é oriundo do Japão, é cirurgião,
e pelo ﬁlme apresentado de sua vida é um ser humano com
um coração gigante, sempre servindo ao seu próximo.
Encontramos diversas pessoas, reencontramos amigos,
nos comunicamos das mais diversas maneiras, e muitos
através da mímica…porém existia comunicação constante.
Parabéns a todos pela maravilhosa Convenção e ano que
vem o palco da Convenção Internacional será a cidade de
Fukuoka no Japão de 24 a 28 de julho de 2016.
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REUNIÃO DISTRITAL

1.ª Reunião Distrital do AL 2015/2016
Patrocinado pelo LC RIBEIRÃO PRETO JARDIM PAULISTA

IPUÃ.
Nossos sinceros agradecimentos
a todos Companheiros, Companheiras,
Domadoras, Leos e Juventude
Leonística que participaram e com suas
presenças abrilhantaram o magno
evento.
PDG Antônio Domingos Andriani
Coordenador Geral do Distrito LC-6

Além dos membros e familiares
voluntários do Lions Clube de Ribeirão
Preto-Jardim Paulista, promotor do
evento, contamos com a presença de
412 participantes nas atividades do dia
02 de agosto, domingo, divididos nos
seguintes grupos:

Dos 63 Clubes do Distrito LC-6, 17
(26,98%) – 46 presentes (73,01%) não
participaram da 1.º Reunião Distrital.
Uns surpreenderam pela ausência, já
que são participantes constantes das
atividades leonisticas. Estiveram
ausentes os seguintes Clubes:
PALMEIRA D'OESTE, SANTA FÉ DO SUL,
INDIAPORÃ, OUROESTE, JOSÉ
BONIFÁCIO, NOVO HORIZONTE, SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO-CENTRO, SÃO JOSÉ
D O R I O P R E TO - S U L , B A R R E TO S ,
PONTAL, DUMONT, SÃO SIMÃO, CAJURU,
IGARAPAVA, MIGUELÓPOLIS, GUARÁ e

1º Reunião de Gabinete

O DISTRITO LC-6 e o Governador
CMJ JOSÉ MÁRIO BAZAN agradecem a
todos os clubes que compareceram na
1a. Reunião Distrital LC-6 nestes dias 1
e 2 de agosto em RIBEIRAO PRETO SP.
Obrigado também ao CLMJ
RICARDO KOMATSU / GLÓRIA PELA
MENSAGEM.
Estimada Família LIONS e LEO do
Distrito LC 6:
Viver dois dias intensos no
Distrito LC 6 foi revigorante por
sentirmos a força e a pujança dos
“Voluntários do Servir”.

Esta força dos seus voluntários se
expressa desde o Programa Lions Quest
até e Programa Leãozinho, passando por
toda a gama de atividades em prol da
LCIF, da GMT, da GLT, e especialmente
pelo valor do trabalho humanitário
desenvolvido pelo conjunto dos Lions
Clubes e LEO Clubes do Distrito LC 6.
Parabéns, DG José Mario Bazan!
O CL Bazan tem a oportunidade
única de conduzir uma família magníﬁca,
brilhante, especial...
Estas qualidades emanam da sua
gente, dos seus voluntários:
companheiras, companheiros,
domadoras, ﬁlhotes, LEOs que
arregaçam as mangas, carregam o piano,
e fazem os seus rostos reluzirem com o
mais brilhante dos sorrisos: aquele que
se acompanha do suor de uma jornada
de serviço voluntário.
O mais importante é que o serviço
voluntário seja signiﬁcativo: gratiﬁcante

para quem presta o serviço, importante
para quem o recebe, e que seja
reconhecido por fazer a diferença na
vida das pessoas da comunidade.
Como sensibilizar o olhar dos
voluntários para alimentar coraçãomente-alma com novas ideias de
ser viços? Ouvir e escutar. Ver e
enxergar. Olhar e antever...
Nosso Presidente Internacional
Jitsuhiro Yamada tem como lema:
Dignidade. Harmonia. Humanidade.
A vida humana tem como marca a
dignidade, a qualidade de vida requer
harmonia, e necessitamos resgatar o
humano em nossas vidas.
Este é um ano da Família em
Lions, e Simplesmente Convide (Just
Ask) e Convide Alguém (AskOne)
começa em casa: com cônjuge, ﬁlhos,
netos...e se estende pela sua família,
seus amigos, colegas de trabalho, e
vizinhos.
Vamos celebrar nosso centenário com
uma Família mais forte e atuante na
maior e melhor organização de clubes
de serviço!
Eu acredito na Família LC 6!
Muito agradecidos pelo carinho
com que fomos recebidos em Ribeirão
Preto por ocasião da 1a. Reunião
Distrital, recebam nossos
cumprimentos e abraços,
CLMJ Ricardo Komatsu e Gloria
Líder de Área GMT, Brasil

INSTRUÇÃO LEONÍSTICA

A Arte de Conviver

conseguiremos fazer com que o grupo
viva e exista sem conﬂitos insolúveis.

CL Paulo Mauricio Pereira – 1.986

E daí deriva a paz e o equilíbrio,
imprescindíveis em qualquer grupo
social. Respeitando e compreendendo
cada um dentro de suas limitações, como
ele é, e não como queríamos que ele
fosse, estaremos aprimorando nosso
comportamento, dia a dia, conseguindo
absorver as diferenças com que nos
deparamos.
Como já dito, se viver é uma arte,
conviver é mais difícil ainda.
Só nos resta, então, fazendo uso de
todos os predicados que temos, tentar
ser artista da vida, pois tanto VIVER como
CONVIVER é maravilhoso !!!

Nós, do movimento Leonístico,
formamos um grupo social heterogêneo,
apesar de unido; pertencemos a um
mundo onde deve predominara amizade
e a sinceridade. Aqui não buscamos um
ideal individualizado, mas sim um ideal
comum; aqui não seguimos caminhos
diferentes, mas um caminhamos juntos,
na mesma direção.

O homem é um ser social por
natureza. Desde os primórdios da vida,
procura ele viver em sociedade, numa
constante interação com o seu
semelhante.
Sabemos que não é fácil viver e,
muito menos, conviver. Extremamente
complexo é o comportamento humano,
porque o homem sem sua vida, carrega
consigo todas as experiências porque
passa, as quais marcam suas atitudes
futuras, tornando-as, assim, diferentes.
E n t r e t a n to , d o t a d o s qu e s ã o d e
inteligência, conseguem se adaptar ao
meio, como também, às vezes,
conseguem adaptar o meio a si próprios.

Por isso, a cooperação e a união de
esforços deve ser o único objetivo do
movimento para atingir-se aquele ideal,
comum a todos. Daí porque devemos nos
acostumar com as diferenças de atitudes
dos integrantes do leonismo. O
importante é que haja sinceridade,
lealdade e reciprocidade em nossas
ações, fundamental para uma boa
convivência. Dar e receber [e uma troca
essencial em um grupo de amigos, assim
como ferir e saber pedir perdão, como ser
ferido e saber perdoar.
A tolerância, às vezes, é uma
qualidade primordial de todo homem,
p r i n c i p a l m e n te s e i n te g r a n te d o
Movimento Leonístico. Só com esta
tolerância e o respeito às regras sociais,

(do livro ABRINDO A JAULA
LEÃO EM BOM SUCESSO )

Os leões são excelentes na angariação de fundos, mas o real valor dos Leões é mensurado em algo mais
importante do que dólares: é mensurado pelo comprometimento e os serviços prestados pelos seus associados.

Bill Gates

CLMJ PDG PCC Antonio Carlos Bittar, Orador Ocial
termina ao encerrar seu mandato, o encargo de Exgovernador é eterno, não vai terminar nunca para o bom
Leão. Assim foi no LC-6, no Distrito Múltiplo LC e agora na 2ª.
REUNIÃO DO COMITE ASSESSOR LC-6.
CL Bittar/CaLMJ Edileila, BEM VINDOS A SÃO
SEBASTIÃO DO PARAISO E OBRIGADO PELOS SEUS
EXEMPLOS DE AMOR AO LEONISMO, SEMPRE COM
FRATERNIDADE E COMPANHEIRISMO

Você, companheiro Bittar, cumpriu sua missão quando
foi governador, porém ao término de sua jornada não
guardou as armas, continuou a missão assumindo o Distrito
Múltiplo LC em 2013/2014 e continua a incentivar novos e
antigos companheiros a lutar pelo Leonísmo em torno do
bem comum e do serviço desinteressado.
Você é a prova viva de que se o serviço do governador
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MENSAGEM DO 1º VICE

Mensagem do

1º Vice Governador
CLMJ Sergio David e CaLMJ Nilza

deﬁciências e diﬁculdades, nos leva pelo caminho contrário
do individualismo.
O ser humano egoísta, que pensa em si próprio
como centro do mundo e constrói um mundo fechado, acaba
se isolando das oportunidades que a vida pode lhe oferecer.
O verdadeiro Leão é aquele que pensa em melhorar o
mundo, sonha com seres humanos solidários, altruístas,
incansáveis, com sentimentos nobres, que está certo que
não conseguirá ir muito longe se não ﬁzer algo pelo seu
próximo - como dizia nosso líder fundador, Melvin Jones.
Então, CCLL, CCaLL , DDMM e juventude Leoística
vamos arregaçar as mangas e trabalhar pelo nosso
movimento, vamos nos engajar nos projetos e campanhas
dos nossos clubes, visando os objetivos e metas do nosso
DG CL Bazan. Cada um de nós é que faz o Lions ser grande.
Vamos ser VOLUNTARIOS DO SERVIR com DIGNIDADE,
HARMONIA E HUMANIDADE elevando cada vez mais o nome
do nosso Distrito LC6 e nos tornando seres humanos cada
vez mais solidários.
Grande abraço fraternal e Leonístico.

CLMJ Sergio David/CaLMJ Nilza

Andamos reﬂetindo sobre alguns conceitos que tem
tudo a ver com nosso movimento, que praticamos, mas nem
sempre avaliamos em que grau, cada um inﬂuencia ou
inﬂuenciou nossas ações. Resolvemos compartilhar
algumas reﬂexões com os leitores do BIG por meio desta
edição.
Analisando o pensamento de Eduardo Galeano: “Eu
não acredito em caridade. Eu acredito em solidariedade.
Caridade é tão ver tical: vai de cima para baixo.
Solidariedade é horizontal: respeita a outra pessoa e
aprende com o outro.” Nos remetemos ao lema do nosso
Presidente Internacional Dr. Jitsuhiro Yamada:
“DIGNIDADE,HARMONIA E HUMANIDADE.”
Em nossa reﬂexão, o conceito de caridade- fazer
bem ao próximo carente- é como uma via de mão única.
Apenas a pessoa assistida é beneﬁciada, na maioria das
vezes, com coisas materiais, sua dignidade não é
respeitada. Enquanto o conceito de solidariedade nos traz a
idéia de uma responsabilidade recíproca; se aproxima mais
com a ﬁlosoﬁa de nosso movimento e tem forte identiﬁcação
com a dignidade, a harmonia e a humanidade, pois servir ao
nosso semelhante não é apenas um ato de bondade, mas
também um meio de construir compreensão e unir um
grupo de pessoas em torno de uma mesma causa e essas
pessoas recebem em troca um forte sentimento de
realização e enchem seus corações de paz e alegria.
Estudiosos em ciências sociais já demonstraram
que nós, humanos, somos seres relacionais, isto é,
impossível vivermos/sobrevivermos sós. Temos a
necessidade de nos relacionarmos com nossos
semelhantes e através dessas trocas de vivências,
ex p e r i ê n c i a s e p e n s a m e n to s , c r e s c e m o s e n o s
fortalecemos.
Nota-se que o individualismo, que se vive no mundo
de hoje leva ao isolamento e egoísmo. A luta do Leonismo
deve fazer um contraponto com essa situação que pode ser
um motivo da sociedade estar cada vez mais doente. O
relacionamento entre seres humanos requer dividir,
renunciar, ceder, compartilhar; supõe disposição para
enxergar possibilidades e oportunidades diferentes de viver
e pensar. Ver o outro, compreender suas diversas carências,

Leo Clube de Matão
No AL 2014/2015, na Governadoria do CLMJ
Sebastião José de Oliveira Carvalho, o LEO CLUBE DE
MATÃO recebeu de Lions Internacional, o prêmio LEO
CLUBE EXCELENCIA, sendo considerado o melhor e
mais atuante Leo Clube do Distrito LC-6. Parabéns a
t o d o s o s L e o e a o L C M AT Ã O q u e m o s t r a
verdadeiramente o caminho do serviço desinteressado
aos jovens. Vejam um pouco deste Leo modelo em
http://www.distritolc6.com.br/index.php/atividadesdo-leo/382-robertoveltre.html

MENSAGEM DO 2º VICE

Mensagem do

2º Vice Governador
CLMJ Luiz Antonio Chiquetto
e CaL. Regina Mara

Companheiros, Companheiras, Domadoras e Juventude
Leonistica do Distrito LC-6:
A Magia do Lions nos envolve
De longa data ouvimos dizer que “quanto mais nos
aproximamos do Lions mais nos apaixonamos pelo
movimento”. É o que temos sentido em nossas andanças pelos
clubes do nosso Distrito LC-6 na companhia do Companheiro
Governador José Mário Bazan. É comovente a calorosa
recepção que temos encontrado dos companheiros que

comungam conosco o mesmo ideal de servir. A magia do Lions
a todos envolve. A gente aprende e ensina. Somos iguais nas
idéias e nos ideais e nos aprimoramos nas oportunidades que
nos são oferecidas para assumir funções ou cargo. É um eterno
e apaixonante aprendizado.
Neste contexto, nos empolga o trabalho que vem sendo
desenvolvido pelo Companheiro Governador Bazan. É dele que
assimilamos uma lição muito importante: vencer e convencer,
mas com muita humildade. É o que temos sentido em nossas
reuniões da governadoria e nas agradáveis visitas oﬁciais aos
Clubes.
O nosso governador sabe conquistar pelo seu
jeito simples de ser, expondo o seu invejável conhecimento de
Lions. Confesso que tenho seguido as suas pegadas por este
caminhos do nosso distrito.
É com essa humildade e vontade servir que caminhamos
para o centenário de Lions. Nestes seus quase 100 anos de
existência, o leonismo se consolidou recebendo sempre novos
companheiros, que com dedicação, vigor e entusiasmo,
sempre motivam o crescimento de seus serviços comunitários.
A sua história revela o crescimento desde os primórdios até os
dias de hoje, imbuídos por seus ideais, grandes etapas
vencidas, dentro da ética que prevalece nas atividades
desenvolvidas, longe do alarde ou vã personalismo, que
poderia envolver seus representantes, o Lions, como um todo,
desenvolve a cada ano um exemplar e profícuo trabalho que
muito nos honra junto as comunidades.
Desenvolver o mais elevado e saudável companheirismo,
preservar os valores morais de nossa gente, pautar dentro de
uma conduta reta e intocável, construir um mundo melhor, com
prosperidade para todos, são lições de Lions que temos
aprimorado nos últimos tempos, no exercício da nossa honrosa
missão de 2.o vice-governador do Distrito.
Saudamos os nossos estimados companheiros
preservando vivo os nossos ideais de servir
desinteressadamente, estimulando sempre a ação
comunitária, a compreensão entre os homens, a valorização do
bem e a esperança no futuro.

Hospital de Olhos de Taquaritinga
O H O S P I TA L D E O L H O S D E
TAQUARITINGA, através do LIONS
CLUBE DE TAQUARITINGA, CONSEGUIU
SUBSIDIO DE SIGTH FIRST DE LCIF.
($100.000) que seráaplicada na
compra de aparelho de última geração,
beneﬁciando ainda mais os pacientes
que lá procuram consultas e soluções
para seus problemas oftalmológicos.
ABAIXO INFORMAÇÕES DO MESMO.
TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA
OPTICA – OCT

O OCT 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 estão tentando conseguir uma
medicação de alto custo no setor público,
porém em muitos casos lhes é negado,
apesar da consequente evolução para
cegueira e custos desta limitação. O OCT

Um forte abraço a todos.
é um exame muito especíﬁco que avalia
a real necessidade deste medicamento,
sendo obrigatório o fornecimento deste
pelo setor público se realmente for
comprovada a doença.
Conheça melhor o HOSPITAL DE OLHOS
DE TAQUARITINGA
http://www.hospitaldeolhostq.com.br/
site/
Maiores informações e detalhes com os
CLMJ PCC ANTONIO CARLOS BITTAR
C L M J P D G S E B A ST I Ã O J O S É D E
OLIVEIRA CARVALHO
CLMJP PCC EDGAR ANTONIO PITON
CLMJ RONALDO EDUARDO TRISTÃO
CLMJ ANDRÉ LUIZ VIVEIROS CORONA
Coordenadores Distrital de Lions
Internacional Foundation LCIF e seus
assessores diretos) - pagina 38 da
nominata.
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Mensagem do

Coordenador Geral
PDG Antonio Domingos Andriani

Li, tempos atrás, uma
mensagem maravilhosa de Roberto
Shinyashiki, em que ele fala da
necessidade de se acreditar sempre.
Decidi, despretenciosamente, não
plagiá-la, mas adaptá-la ao leonismo
e encaminhá-la aos estimados
Companheiros, Companheiras e
Domadoras. É o que estou fazendo!
Todos nós, quando
ingressamos no movimento
leonístico, e embalados pela magia

da solenidade de posse, temos
sonhos que se apossam do nosso
íntimo. São sonhos grandes, médios
e pequenos.
Mas, para alguns, com o
passar dos anos, esses sonhos
acabam armazenados e ﬁcam
esquecidos nas prateleiras da vida
leonística. Depois vão para a área
de serviço. Mais adiante para o
sótão até ﬁnalmente serem
deﬁnitivamente esquecidos. E
esses sonhos, então, para eles – e
tão somente para eles, acabam se
tornando vestígios de uma época em
que eles acreditavam na força do
nosso movimento – que existe, é real
– e em sua própria capacidade de
realização.
Enquanto Leões acomodados
pensam que um sonho, apenas um,
é m u i to p a r a e l e s , o s L e õ e s
verdadeiros se perguntam o que
precisam fazer para realizá-los.
Um Leão jamais deve pensar
que uma meta não foi feita para si,
mas sim nas virtudes que precisa
desenvolver para conseguir atingí-la.
Nossos sonhos mantém aceso
o fogo sagrado do leonismo em
nossos corações. Eles são a seiva

que alimentam a prestação do nosso
serviço desinteressado.
Nós envelhecemos não porque
o tempo passa, mas principalmente
porque abandonamos os nossos
sonhos. Muitos Companheiros,
Companheiras e Domadoras com
idade avançada, mas com grandes
ambições de servir, carregam nos
olhos o brilho da juventude. Por
outro lado, é triste olhar para
aqueles ainda jovens e observar que
eles esperam que o mundo acabe
em barranco para poder se encostar.
É frustrante ver jovens
Companheiros, Companheiras e
Domadoras precocemente
envelhecidos, pois em seus
corações já não carregam ou
alimentam mais aqueles sonhos dos
quais jamais deveriam se afastar.
Não devemos viver
simplesmente para completar o dia,
completar o mês ou completar o ano.
É lamentável constatar que muitos
Leões estão deixando de sonhar;
eles procuram apenas completar o
dia.
Leões verdadeiros precisam
sonhar! Sonhar e realizar! Realizar
as coisas boas que estão à nossa
disposição e deixadas pelo legado do
serviço desinteressado.
Vamos pensar nisso!

Concurso de Eciência
Nos Concursos de Eﬁciência
Leonística "CEL" dos anos
anteriores, o que mais pesava nas
pontuações eram os valores
monetários e isso inibia alguns
clubes de participarem dessa
disputa, que por ﬁcarem
enquadrados como clubes de
poucos associados, as
arrecadações também eram
menores e consequentemente as
pontuações também ﬁcavam
inferiores aos demais clubes do
DLC-6.
Neste A.L. 15/16, a
Governadoria optou pela
realização do concurso de
maneira diferente, dispensando

os valores monetários circulados na
gestão e passando a analisar
h o l i s t i c a m e n te o s t r a b a l h o s
executados, assim qualquer clube
seguindo as regras do manual do
concurso, terá condições plenas de
realizar um bom trabalho sem
temor algum.
E para facilitar ainda mais,
estamos aceitando as planilhas
atrasadas para que ninguém se
sinta prejudicado por estarem
desinformados até este momento.
Portanto chegou a hora de
vermos os clubes atuantes, vamos à
luta e bom trabalho.

MÚTUA DISTRITAL 11

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

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 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:
“Partir...
Aqueles que amamos nunca morrem,
apenas partem antes de nós!
Assim em toda morte, deve haver uma nova vida.
Esta é a esperança do ser humano que crê em Deus!
A morte nada mais é do que uma troca de missão!”

Com grande alegria passamos o informativo desta
Assessoria, que tem em seus controles, no dia base de 21 de
Outubro de 2015, uma reserva operacional de R$
56.816,29, com uma mútua a ser paga no valor de R$
7.000,00, sendo assim um saldo real de R$ 49.816,29.
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

E por este motivo todos de pé, digamos presente, aos nossos
companheiros que nos deixaram neste Ano Leonístico:
No dia 14/07, do LC Ribeirão Preto Ipiranga, CL Leonildo
Trombela – “Presente”
No dia 24/08, do LC Votuporanga, CL Luiz Giacometti Filho –
“Presente”
No dia 28/08, do LC Sertãozinho, DM Marli Rosa Guindalini
Sicchieri – “Presente”
No dia 26/09, do LC São Sebastião do Paraiso – DM Marina
Faria – “Presente”
No dia 28/09, do LC Dumont , CL Santo Constantino –
“Presente”
No dia 01/10, do LC São José do Rio Preto, CL Seraﬁm
Magrini – “Presente”
No dia 01/11, do LC Batatais, CLMJ Nilo Ferrari – “Presente”

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

12 DMLC

1ª Reunião

DMLC
Na sexta pela manhã foram abordados temas com:
revista de lion sudeste, folac, GMT, pelo PDG Ricardo
Komatsu, GLT pela PDG Janete Conessa e distribuidas
pautas de moções para os comitês executivos.
A s c o m i s s õ e s t é c n i c a s , fo r m a d a s p e l o s
governadores do colegiado LUZ, para análise das moções
e apresentação dos pareceres no ﬁnal da sessão da sexta
a tarde.
E no sábado pela manhã, tivemos a palavra de
todos os governadores do colegiado luz, comentando
suas metas, propostas do governo e realizações.
Como se vê, uma programação bem ampla e
informativa.
A 1ª reunião do conselho de governadores do DMLC
realizada em Belo Horizonte, nos dias 27, 28 e 29 de
agosto de 2015, nas dependências do Hotel Oton Palace,
foi bastante concorrida e proveitosa, onde pudemos
conviver com CCLL de vários Estados, aprender muito e
ter o prazer de estar novamente em Minas Gerais , Belo
Horizonte, cidade e povo acolhedor e carinhoso.
Na quinta a noite, quando da instalação do
conselho, presidido pela PDG Vilma Raid Fernandes,
além de todo protocolo preparado, tivemos a palavra da
governadora anﬁtriã, DG Carmem Lucia Camargo
Redoan, e do coordenador do evento PDG Antonio
Geraldo Mendes. Tivemos a palavra do PDG Manoel
Messias Mello, do PID Fábio de Almeida, curador de LCIF
da área III e ex diretor internacional, e em seguida, um
coquetel de boas vindas.

Preito de Saudade

49 anos de LEONISMO

CLMJ Nilo Ferrari
Associado Fundador do LC BATATAIS
1º PRESIDENTE DO LC BATATAIS - 1966 / 1967

11/02/1921

01/11/2015
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Câmara dos Deputados homenageia a
Associação Internacional de Lions Clubes

Distrito LC-6 Presente: CL Dejair Nery Barbosa / CaL Catarina
LC Jales

No dia 15 de outubro, tendo como palco a Câmara dos
Deputados em Brasília, a Associação Internacional de Lions
Clubes recebeu uma inesquecível homenagem pelo Dia
Internacional de Lions Clubs. O projeto foi do Deputado Nilson
Leitão PMDB/MT e a Solenidade foi transmitida em Rede
Nacional pela TV Câmara e acompanhada ao vivo por
centenas de Leões e tele-espectadores em todo Brasil. Toda a
organização do evento ﬁcou à cargo do DMLB, CC Eugênio
Krominski e PID Zander Campos da Silva. Destacamos
também as participações especiais do CC Edward Lago de
Macedo - DMLA, CC Vilma Raid Fernandes - DMLC, CC João
Péricles - DMLD. O orador da Sessão foi o PID Francisco
Fabrício de Oliveira Neto - DMLA e registramos as importantes
presenças do PID Fábio de Almeida - DMLC, PID ROsane
Terezinha - DMLD, PID Wady Lacerda - DMLB, IPCC Antonio
Lázaro Forti - DMLC, PCC Luiz Geraldo Figueira - DMLB e PDG
Manoel Messias - DMLC. A sessão solene foi presidida pelo
Deputado Nilson Leitão, e após o protocolo, foi apresentado
um vídeo sobre a história do Lions, a estrutura no Brasil,
enfocando os quatro Distrito Múltiplos e no ﬁnal, alguns
detalhes das obras realizadas em Goiânia, dos Mutirões de
atendimento e uma síntese do serviço Leonístico prestado
pelos Leões do DMLD.
O Deputado Nilson Leitão, leu o discurso preparado pelo
Presidente da Câmara Deputado Eduardo Cunha, que
justiﬁcou sua ausência e em sua fala ressaltou a importância
do serviço Leonístico, valorizou a dedicação dos Leões no
serviço voluntário e enfatizou grandeza da instituição Lions no
Brasil e no mundo. O Deputado Raimundo Gomes de Matos PMDB-CE e CL disse que o serviço Leonístico é essencial para
a comunidade. Já foi LEO e pertence ao LC Maranguape. O
Deputado Nilson Leitão,disse que o momento que o Brasil está
vivendo é muito difícil, os líderes estão desacreditados, porém
o Lions é um exército de pessoas que se preocupam em servir
suas comunidades, já tem a conﬁança da sociedade,
espelhados na ótima reputação dos que formam esta
Associação. Aﬁrmou que uma grande parte do povo brasileiro
já perdeu os valores, a moral, ﬁcaram pelo caminho a ética e
aﬁrmou precisarmos resgatar em cada um o que aprendemos
em casa, para uma sociedade melhor, para o desenvolvimento
do cidadão e da Pátria.
O Deputado Celso Maldaner - PMDB-SC parabenizou o
Lions que desde 1917 dedica sua existência em servir o
próximo e atua nacionalmente em várias áreas (Saúde,
Educação, Cidadania, etc). Se orgulha de ser Leão na cidade
de Maravilha (SC).

A Deputada Flávia Moraes - PDT-GO, CaL do LC Goiânia
Norte, enfatizou a importância do Lions para a comunidade. O
voluntarialismo é uma dádiva de Deus, quem serve ao próximo
não espera nada em troca. Ressaltou os programas dos
Clubes de Lions na área da Saúde, principamente o "De Olho
na Visão", encerrou dizendo "Faça parte! Faça sua parte e dê a
melhor parte de você". O Deputado Major Olímpio Gomes PDTSP, disse que o Lions é um exemplo a ser seguido pelo Poder
Público, pois estipula metas do bem servir, executa excelente
programas, sem desvios, safadezas e o foco é o
desenvolvimento da comunidade. O Deputado
AcliltonSachetti - PSB-MT é CL e enfatizou os valores morais do
Leonismo, aconselhou à todos seguirem o exemplo. O
Deputado Dorningos Sávio PSDB-MG disse que o Lions tem
uma história de prestação de serviços, objetivando o
atendimento às necessidades das comunidades e na
formação de pessoas ilibadas. Parabenizou os guerreiros

desta obra interminável e reconheceu os méritos do Lions.
O PID Fabrício de Oliveira Neto agradeceu os Deputados
pela distinção especial ao Lions, fez uma breve explanação
sobre a história do Leonismo, desde sua fundação, seus
objetivos, suas realizações no Brasil e no mundo. Disse que
caminhamos para o Centenário da Instituição e ainda falou
sobre a meta de 100 milhões de atendimentos. Onde há uma
necessidade há um Leão para supri-la. No ﬁnal, em nome dos
presentes e do IP Jitsuhiro Yamada agradeceu os
Parlamentares pela importante Homenagem e que o Lions
segue seu caminho, servindo com dignidade, com harmonia
nossas comunidades.
A PID Rosane Terezinha parabenizou os autores desta
grande Homenagem ao Lions e disse que reforça ainda mais
nosso compromisso de servir. O PID Zander aﬁrmou que fará o
máximo para aumentar a abrangência do serviço Leonístico
para mais cidades. O CC Eugênio Krominski agradeceu os
Parlamentares e fez entrega de Certiicados para ﬁrmar o
grande momento.
A sessão foi iniciada às 09h00 e encerrada às 11h00.
Cerca de 60 Leões estiveram presentes no Plenário Ulysses
Guimarães. Relacionamos os nomes dos participantes do
DMLC. CC Vilma Raid Fernandes, PDG Jarbas Fernandes
Soares, PID Fábio de Almeida, IPCC Antonio Lázaro Forti/CaL
Maria do Carmo, PCC Janete Conessa, IPDG Francisca
Talarico, PDG Manoel Messias Mello, PDG Luiz Alfredo
Bigarelli, PDG Francisco AntonioSerralvo/CaL Letícia, CL
Nelson Mazarin, PDG Rubens Ribeiro da Silva/CaLElce, PDG
Dejayr Nery Barboza/CaL Catarina Barboza. PID Wadyr
Lacerda aﬁrmou ser esta a melhor homenagem recebida na
Câmara dos Deputados. (CL Nelson Mazarin)

14 ENCONTRO DE DOMADO

S

Lions Clube Ribeirão Preto Centro promove o

25º Encontro de Domadoras e
Companheiras do LC-6 ( 25-09-2015)

Foi uma tarde inesquecível para as
Domadoras e Companheiras que
participaram deste maravilhoso encontro.
A presença dos 13 clubes que
participaram do evento demonstra o
sucesso obtido nesta realização que teve
seu inicio no Ano de 1990 mais
propriamente no mês de Setembro.
Este encontro é sempre realizado no mês de
Setembro que é o mês que Lions Clube
Internacional dedica às Domadoras e
Companheiras.
Idealizador deste evento o Lions Clube
Ribeirão Preto Centro convidou para o

primeiro encontro somente os Lions Clubes
da cidade de Ribeirão Preto que então
naquele ano 1990 eram 06: Lions Clube
Ribeirão Preto Sumaré e Vila Tibério (hoje
estes 02 Clubes fechados) Lions Clube
Ribeirão Preto Centro, Campos Elíseos,
Jardim Paulista e Ipiranga (estes em
atividades).
Com o decorrer dos anos, o Lions
Clube Ribeirão Preto Centro teve a feliz idéia
de convidar os Clubes da Divisão D – 2 e
posteriormente de toda a Região D para
participarem do encontro.
Hoje alguns clubes da Região C e E também
participam dando um brilho ainda maior a
este evento.
E em se falando do decorrer dos anos,
os clubes participantes também foram
sendo convidados a fazerem este evento.
E de que forma?
Candidatando-se durante os Encontros para
os anos seguintes fazerem em suas cidades
o encontro sempre sob orientação do Lions
Clube Ribeirão Preto Centro.

Acontecendo de mais de um Clube
candidatar-se será feito sempre um sorteio
para ser apontado o Clube a realizar o
Encontro no ano seguinte.
O Sucesso está sendo tão animador que
seguramente novas portas serão abertas
para clubes interessados nesta
participação.
Antes do início do 25º Encontro, foi feito a
abertura protocolar que é uma norma
estatutária no Lions Internacional.
A Domadora Amélia Lúcia Pontin
Nahás cônjuge do Presidente do Lions Clube
Ribeirão Preto Centro fez a abertura do
Encontro.
A formação da mesa foi feita pela CªLMJ.
Daisy AndreolliCaliento.
Terminada a parte protocolar pela
Presidente, e em seguida o encerramento
da parte protocolar, a palavra foi voltou à
CaLMJ. Daisy A. Caliento que comandou os
trabalhos do 25º Encontro de Domadoras e
Companheiras.
M a s fa l a n d o d o 2 5 º E n c o n t ro ,
podemos relatar que a confraternização foi
sensacional tendo como animador do
Encontro sem duvida alguma nosso CL.
Roberto do Lions Clube São Sebastião do
Paraiso que como cantor abrilhantou o
Encontro com um repertório reﬁnado de
musicas sempre sob os aplausos de todas
presentes.
D e a u to r i a d a D o m a d o r a C i d a
Gaiofatto (Gaiô) ouvimos na voz da
Domadora Vera Ricci a Poesia de Nome MULHER (obs.: Leia a poesia visitando blog
www.lionscluberpcentro.blogspot.com.br )
Tivemos a apresentação do Coral Som

Geométrico da Associação de Engenharia e
Arquitetura de Ribeirão Preto sob regência
da Maestrina Regina, aplaudido de pé pelas
Domadoras e Companheiras presentes.
Tivemos como palestrante do
Encontro, a Domadora Dra. Renata Nahás
Cardilido Lions Clube Ribeirão Preto Centro
que foi sensacional e transmitiu a todas
presentes o cuidado que se deve tomar em
relação à saúde, principalmente sobre a
pele e outros tantos cuidados que devemos
tomar para a nossa saúde.
Foram realizados sorteios onde todas
receberam brindes, sem dizer que na
chegada para a participação do evento,
também receberam um mimo pela
presença.
Troféus foram oferecidos ao 1º
colocado da Gincana: Lions Clube Ribeirão
Preto Ipiranga, 2º colocado: Lions Clube
Sertãozinho e 3º colocado: Lions Clube
Cajuru.
O troféu com a Caravana mais
numerosa ﬁcou com o Lions Clube de
Cravinhos e o troféu caravana mais distante
ﬁcou com o Lions Clube de Altinópolis.
Durante a apresentação de todos os itens
citados desde seu inicio, um coquetel foi
servido nas mesas para os presentes, e no
ﬁnal um reﬁnado lanche que foi muito
apreciado pelas Domadoras e
Companheiras.
Fizeram parte deste Encontro os Lions
Clubes: Ribeirão Preto Centro, Campos
E l í s e o s , I p i r a n g a , J a rd i m P a u l i s t a ,
Sertãozinho, Cravinhos, Cajuru, Altinópolis,
Batatais, Orlândia, Brodowski, Taquaritinga
e São Sebastião do Paraiso.
O Lions Clube Ribeirão Preto Centro
agradece muito a presença de todas
Domadoras e Companheiras dos Clubes
V i s i t a n te s , a g r a d e c e a p a l e s t r a n te
Domadora Dra. Renata NahásCardili, o
Coral Som Geométrico da Associação de
Engenharia e Arquitetura de Ribeirão Preto,
sob regência da Maestrina Regina, o
Companheiro Roberto e sua Domadora Bia,
a Domadora Gaiô pela Poesia – Mulher, ao
Buffet do Osvaldo, ao Rotary Clube onde foi
realizado o encontro e a todas Domadoras e
Companheiras (os) do Lions Clube Ribeirão
Preto Centro que ajudaram na realização do
Encontro, ﬁcando para promover o 26º
E n c o n t ro e m S e te m b ro d e 2 016 a
responsabilidade do Lions Clube Ribeirão
Preto Campos Elíseos.
CaLMJ. Daisy Andreolli Caliento
vejam todas as fotos em :
https://goo.gl/photos/NKV71oGP41XzMm
dk6
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Visitas Ociais do

Governador
CLMJ José Mário Bazan

LC Ribeirão Preto
Jardim Paulista

LC Ribeirão Preto
Jardim Paulista

LC Ribeirão Preto
Ipiranga

LC Ribeirão Preto Centro

LC Cravinhos

LC Mirassol

LC Mirassol

LC Mirassol

LC Jaboticabal

LC Jaboticabal

LC Palmeira D’Oeste

LC Palmeira D’Oeste
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LC Votuporanga

LC Votuporanga

LC São José do Rio Preto - Sul

LC Altinopolis

LC Altinopolis

LC Batatais

LC Batatais

LC Fernandopolis

LC Fernandopolis

LC Guaira

LC Igarapava

LC Ituverava

LC Ituverava

LC Cajuru

LC Cajuru
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LC Matão

LC Ribeirão Preto
Campos Elíseos

LC Sertãozinho /
LC Sertãozinho Centenário

LC Sertãozinho /
LC Sertãozinho Centenário

LC Matão

LC Monte Azul Paulista,
LC Icem, LC Olimpia, LC Barretos

LC Potirendaba

LC Santa Fé do Sul

LC São José do Rio Preto

LC Votuporanga - Grandes Lagos

LC Votuporanga - Abilio Calille

LC Votuporanga - Brisas Suaves

LC Potirendaba

LC Guaira - Águas Correntes

LC Tanabi

18 ATIVIDADES DE CLUBES

Caminhada pela Paz
LC Mirassol

8.º Costilhar Gaúcho
LC Sertãozinho

3.º Mutirão da Saúde
LC Fernandópolis - Brisas Suaves

Dia das Crianças
LC Votuporanga

Festiva em Comemoração aos Aniversariantes
do Mês no “Lar dos Sonhos”
LC Matão

Urbanização da Praça
Jd. dos Tucanos
LC Brodowski

Dia das Crianças
LC Nhandeara

LC Cravinhos
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Doação de Cadeira de Rodas
LC Mirassol

Mutirão da Saúde
LC Fernandópolis

Projeto Iluminar
LC Orlândia

Presentes de Natal
LC São José do Rio Preto - Sul

Pizza Lar Irmã Izolina
LC Rib. Preto Jardim Paulista

16ª Semana de Música
LC Sertãozinho

LC Poloni

20 ATIVIDADES DE CLUBES

LC Igarapava

LC Ribeirão Preto - Campos Elíseos

O LC IGARAPAVA promoveu no dia 11/10, a tradicional
FESTA DO SORVETE, na sede do clube, para alegria de
toda criançada.

LC Tanabi
LC TANABI realizou em 03/10, a CAMINHADA PELA PAZ
com grande participação. Fez também a campanha de
orientação odontológica na ESCOLA Padre Fidelis, onde
os alunos receberam orientação pratica e teórica.E
promoveram a tradicional FESTA DA CRIANÇA

LC Auriﬂama
Show de prêmios – 20 de Setembro
O Lions Clube de Auriﬂama realizou no dia 20 de setembro
o tradicional show de prêmios. O evento contou com a
participação de aproximadamente 1400 pessoas, houve
um grande churrasco e sorteio de prêmios aos
participantes.

LC São Sebastião do Paraiso
No dia 10 de Outubro foi realizado na sede do Lions Clube
em São Sebastião do Paraíso um Bazar Beneﬁcente e a
renda revertida em cestas básicas que foram doadas a
famílias carentes

LC Taquaritinga
Lions Clube de Taquaritinga. Festa da Cerveja em prol
Hospital de Olhos Lions Manoel Dante Buscardi.
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LC São Joaquim da Barra

LC Mirassol

No dia 26/09/2015 o LC São Joaquim da Barra realizou
o evento que recebeu o nome de 1º Mutirão do Bem no Lar e
Escola José Olintho Fortes Junqueira, entidade que abriga
30 idosos e é mantida pelo LC São Joaquim da Barra. Na
ocasião foram doados 20 aparelhos de barbear, 04 tubos de
creme de barbear, 10 litros de xampu, além de vários tubos
de esmalte, batons e outros acessórios para o bem estar dos
idosos. Foram realizados também diversos serviços de
manutenção no jardim e nos móveis da instituição bem
como o plantio de árvores no jardim e de ﬂores diversas. Os
CCLL, DDMM, juventude leonística e voluntários presentes
ainda participaram de almoço oferecido aos idosos e de
apresentação musical feita pelos internos e voluntários.
Outros trabalhos como pintura de unhas, maquiagem, corte
de cabelo e barba, manutenção dos móveis, pintura da
calçada dentre outros serviços foram realizados pelos
participantes do evento organizado do pelo casal presidente
do Lar e Escola CLMJ Devarlei Bomﬁm e DM Ceide Alves e
pelo casal Presidente do LC São Joaquim da Barra CLMJ
Carlos Marçal e DM Paula. Ao todo participaram cerca de 25
CCLL com suas domadoras bem como aproximadamente 50
voluntários do servir.

Campanha de desaﬁo de serviço centenário desenvolvida
pelo Lions Clube de Mirassol e classiﬁcada como campanha
de proteção ao meio ambiente.
No dia 26/09/2015 foram plantadas 40 mudas de árvores
na Praça Rocco D'aguano com a participação de 30 CCLL e
CaCLL e a participação de munícipes onde estes foram
sensibilizados a ajudarem na manutenção dessas árvores
plantadas.

LC Franca - Inovação
Doação de brinquedos, produtos de higiene pessoal e
alimentos pelo Lions Franca Inovação ao Instituto Nossa
Senhora Aparecida - Casa Apoio IANSA.

LC Palmeira D’Oeste
Navegação ecológica no rio são josé dos dourados,
realizada pelo Lions Clube e Leo Clube Palmeira d'Oeste no
dia 04/10/2015. O objetivo do evento é despertar e
aumentar a consciência ecológica, recolher o lixo
encontrado na margem.
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Ocina de

Secretariado
Com o apoio do LC Sertãozinho, e sob a supervisão
do CLMJ José Luís Suarez Pugnoli, Coordenador da Região D,
foi realizada na noite de 16 de outubro de 2.015, nas
belíssimas dependências do auditório da CANAOESTE, a
OFICINA DE SECRETARIADO
da Região D.
Contando com os dirigentes dos clubes
(SERTÃOZINHO – SERTÃOZINHO CENTENÁRIO – BATATAIS –
BRODOWSKI – CRAVINHOS – CAJURU – RIB. PRETO JARDIM
PAULISTA – RIB. PRETO IPIRANGA – além de JABOTICABAL
(Região C) e LC NHANDEARA (Região A) – (Percentual de
57,14%) , a Oﬁcina esteve a cargo do CLMJ GLAUBER GOMES
DA SILVA, Assessor de Logística, Estatística e Banco de Dados
( e também Presidente do LC NHANDEARA), que abordou com
muita propriedade, a parte burocrática de Lions Internacional
e do Distrito LC-6, concernentes à secretaria, tesouraria e
concurso de Eﬁciência. Para tanto, foi feito uma verdadeira
aula pratica, conectado via internet, aos sites e através do
telão, de uma maneira bem pratica e didática, foi mostrado
todo o funcionamento dos sites.
Foi feito também, de maneira direta, abordagem
sobre todos os critérios de informes mensais via site, desde o
ingresso de sócio, e especialmente esclarecido o modo de
UNIDADE FAMILIAR, que ainda é pouco conhecido entre os
associados. A maneira de registrar atividades dos clubes,
onde se deve registrar cada tipo de atividade, seja burocrática
como de assistência à comunidade, na participação do CL ou
CaL (domadora), no valor a ser declarado sobre cada tipo de
atividade, a hora LEÃO, enﬁm, um esclarecimento completo,
que mostrou a importância que os clubes, especialmente os
Secretários devem dar. Abordou-se também com muita
propriedade, a planilha do CONCURSO DE EFICIENCIA, que
está ano está totalmente ligado ao LIONS INTERNACIONAL,
onde tudo é pontuado através dos comunicados feitos via site
LI.
Todos os presentes puderam interagir com o

palestrante que também deu explicações práticas sobre
como enviar fotograﬁas comprobatórias das atividades.
Enﬁm, todos os participantes tiveram um aproveitamento dos
mais esclarecidos sobre o funcionamento dos sites de LI e do
LC-6 e todos sentiram também que se os clubes derem a
devida atenção ao informe mensal, como realmente deve ser
dado, o leonismo brasileiro e mais diretamente do LC-6 só tem
a ganhar no conceito de Lions Internacional, que através da
LCIF passa a investir mais no atendimento nacional.
Ao ﬁnal dos trabalhos, o CLMJ Glauber Gomes da
Silva (acompanhado da sua Cal Alessandra e do ﬁlho Arthur,
Leo Nhandeara), recebeu um certiﬁcado de mérito leonistico
e recebeu do LC BRODOWSKI, e do LC SERTÃOZINHO a
doação de caixas de oleo comestivel ao LC NHANDEARA, do
qual o CLMJ GLAUBER GOMES DA SILVA é o atual Presidente.
que desenvolve esta campanha voltada para o Hospital de
Barretos.

Dirigentes Leonisticos Presentes :
CLMJ ANTONIO CARLOS GIROTO
Tesoureiro LC-6
CL JOSE ANTONIO ROSSATO
Assessor Concurso de Eﬁciencia
CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA
Assessor BIG e Revista Lion Sudeste
CL ALEXSANDER ORTEIRO
Coordenador D-2
CaL HELENA SONIA SANDRIN
Coordenador D-1
CLMJ MANOEL DA ROCHA FREITAS
Assessor de Protocolo
CaL LUCELI LUIZATO
Assist. Região D- Concurso Cartaz Sobre a Paz
CL SILVIO MARCIO DE PAULA
Assessor da Criança D
CLUBES PRESENTES
SERTÃOZINHO – SERTÃOZINHO CENTENÁRIO – BATATAIS –
BRODOWSKI – CRAVINHOS – CAJURU – RIB. PRETO JARDIM
PAULISTA – RIB. PRETO IPIRANGA – além de JABOTICABAL
(Região C) e LC NHANDEARA (Região A) – (Percentual de
57,14%)
CLUBES AUSENTES:
PONTAL – DUMONT – RIB. PRETO CENTRO – RIB PRETO
CAMPOS ELISEOS – SÃO SIMÃO e ALTINOPOLIS –
Percentual 43,85%
TOTAL DE PARTICIPANTES : 39
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São Sebastião do Paraíso - MG

Com a corrida provocada pela
descoberta de minas de ouro no sul de Minas
Gerais, isto no ﬁnal do século XVIII, surgiu Jacuí
(1750), cidade Mãe de todas as cidades da
região.
Com o declínio da mineração, cujos
vestígios ainda podem ser vistos, nos limites
do perímetro urbano desta cidade, seus
moradores forma se dedicando tanto à
agricultura quanto à pecuária, numa
adaptação natural.
Daí surgiram inúmeras fazendas, e
dentre essas, a "Fazenda da Serra", de
propriedade da abastada família Antunes
Maciel, constituída de descendentes de
destemidos sertanistas e minerados, ora
transformados em conceituados criadores de
gado.
Paralelamente à expansão do café da
região de Campinas para o oeste paulista,
impulsionou a cafeicultura em Ribeirão Preto e
toda a região.
Esta proximidade com a zona cafeicultora
paulista e a vocação agrícola, fez de Paraíso
uma das maiores produtoras de café do
estado, chegando a colher, no ﬁnal do século
XIX, doze milhões de sacas anuais.
Participar do surto cafeeiro do Segundo
Reinado fez com que a cidade fosse
beneﬁciada com a vinda das primeiras levas
de imigrantes que chegavam aqui ainda em
carros de boi, depois de desembarcar na
última estação da Cia. Ferroviária São Paulo e
Minas, em Mococa - SP.
Ainda em 1870, já temos crianças de
pais Italianos registradas no Cartório Local.
As primeiras estações de trem, no
entanto, só chegaram em 1910, apesar de
preencherem desde 1901 as atas da Câmara
dos Vereadores.
O DISTRITO foi criado em 18 de Maio de
1855, pela lei n.º 714.
A VILA foi criada em 13 de Setembro de
1870, pela lei n.º 1641.
O PATRIMÔNIO DOADO A SÃO SEBASTIÃO
A família Maciel fez com que Antônio
Antunes e os demais parentes doassem, a 25
de outubro de 1821, uma sorte de terra de 5
(cinco) alqueires, para a ediﬁcação da capela e

patrimônio a São Sebastião, que se constituiu
um ponto de partida para a formação de um
povoado que, num crescente tomou aspecto
de Vila, até se transformar na crescente e
pujante Cidade dos Ipês, da atualidade.
ELEVAÇÃO A CATEGORIA DE CIDADE
O comércio e intercâmbio com o Rio de
Janeiro e São Paulo foram intensiﬁcados
através da propaganda e trabalho dos
mercadores e mascates ao alardearem a
beleza impressionante destas paragens, a
exuberância e a qualidade do solo, a
suavidade do clima, rincões cobertos de
extensas matas, de ótimas aguadas e
nascente, algumas termo-minerais, escarpas
o¬ndulantes, que provocaram a cobiça e o
interesse dos pecuaristas e agricultores de
outras bandas que para ali foram chegando e
dilatando os limites da respeitável Vila
Paraisense.
Deste ﬂuxo dinamizador, composto de
forasteiros de todas as camadas sociais,
resultou emancipação político-administrativa,
uma melhoria intelectual, comercial e social
de São Sebastião do Paraíso, que já ansiava
pela sua emancipação político-administrativa.
E esta veio com a lei Provincial n.º 2042,
de 1o de Dezembro de 1873, que a elevou à
condição de cidade, sede de um vasto
município, reconhecimento do Governo
Provincial do Dr. Venâncio José Oliveira Lisboa,
do franco desenvolvimento e da inﬂuência
liderativa da cidade dedicada a São Sebastião
do Paraíso.
Na ocasião, era composto o município
pelos distritos de São Sebastião do Paraíso
(sede), Espírito Santo da Prata, Peixoto e São
Tomás de Aquino. Atualmente é composto
pelos distritos: São Sebastião do
Paraíso(sede) e Guardinha.
A Comarca: Assim no ano de 1892, é
instalada a Comarca de São Sebastião do
Paraíso, sendo seu primeiro juiz, o Dr. Cláudio
Herculano Duarte, natural de Pouso Alegre MG, que cursou a Faculdade de Direito de São
Paulo, fazendo parte de uma turma do ilustre
Rui Barbosa e Rodrigues Alves, vultos que se
tornaram eminentes no cenário da política
nacional.
Atualmente São Sebastião do Paraíso
conta com um Poder Judiciário de 3a estância,
e sua jurisdição abrange São Tomás de
Aquino, e é representado por dois juizes e dois
promotores.
POR QUE PARAÍSO?
Eis que depararam com uma campina
verdejante, ornada com alguns Ipês e uma
fonte de água cristalina. Caía a tarde de 21 de
Outubro... raios solares eram ﬁltrados por
coloridas nuvens que restaram da chuva que
caíra horas antes.

O ambiente era encantador; dois
compadres contemplavam o horizonte.
Antônio Soares quebra o silêncio
proferindo estas palavras, que geração após
geração são repetidas: "Compadre Antunes
Maciel, isto aqui é um Paraíso, aqui deverá ser
construída a Capela".
Sim, tens razão, isto aqui é um Paraíso!".
Estava assestado o lugar adequado,
faltava a oﬁcialização que efetivou sob a pena
do tabelião Pedro José Correia de Jesus.
A cópia autenticada deste termo
encontra-se no arquivo do Escritório da Santa
Casa de Misericórdia local.
D e n t ro d e p o u c o te m p o e s t av a
construída a capela, inicialmente de sapé,
logo substituída por uma mais ampla, de
alvenaria.
Casa, a princípio modestas e acanhadas
foram se alinhando ao redor do novo ponto de
convergência dos moradores da região.
A Capela de São Sebastião, formando
um largo que se tornou pouso obrigatório para
os viajantes que vinham e iam para São Paulo,
Jacuí e demais povoados sul mineiros.
O lago, do atual Parque da Lagoinha
servia de repasto para as tropas sedentas e
carregadas de mercadorias.
Jacuí crescia e igualmente aumentava a
população do novo povoado que já em 1845
recebe a visita do Padre Antônio Bento da
Costa (Livro de Batizado n.º1), da Igreja Matriz
de São Sebastião.
Em 1853, um grande passo é dado
tendo em vista a emancipação administrativa
paraisense.
Dom Antônio Joaquim de Melo, Bispo de
São Paulo, "cura" a capela de São Sebastião, o
que vale dizer que religiosamente já não
dependiam de Jacuí.
No Livro de Batizado da Igreja Matriz de
São Sebastião do Paraíso, encontramos os
membros da família Antunes Maciel, ora
batizando seus ﬁlhos, ora servindo como
testemunhas.

