
LEO Clube de Palmeira D’ Oeste 

 

Nos dias 9 e 10 de Dezembro de 2017, o LEO Clube de Palmeira D'Oeste juntamente com o LIONS 

Patrocinador e o Fundo Social de Palmeira D'Oeste  esteve presente no 1° Motocross do Município, 

onde foram responsáveis pela Praça de Alimentação do Evento. 

 

LEO Clube de Fernandópolis 

 

No dia 30 de dezembro, o Leo Clube de Fernandopolis "Cidade Progresso" fez sua última Campanha 

do ano de 2017, doando cestas básicas para 4 famílias. Às cestas foram adicionados refrigerantes, uma 

caixa de bombom e 2 quilos de carne, com o intuito de trazer alegria para o final de ano de quem 

precisa. 

 



LEO Clube de Votuporanga 

 

No dia 18 de dezembro foram entregues os doces e brinquedos arrecadados pelo LEO Clube de 

Votuporanga. A entrega foi feita no Lar Irmão Mariano e deixou o Natal e fim de ano de muitas 

crianças mais feliz! Nosso agradecimento aos  associados do clube e à própria comunidade que doou 

os presentes! 

 

LEO Clube de Ouroeste 

 

O LEO Clube de Ouroeste em parceria com o LIONS Clube e Prefeitura Municipal de Populina e 

Ouroeste, realizou a entrega de bolas para as crianças nos dias 23 e 24 de Dezembro, não só as bolas 

mas também foi distribuído pipoca e algodão doce e que  contou também com brinquedos infláveis 

para  a diversão das crianças 

 



LEO Clube de Icém 

 

O Leo Clube de Icém realizou a campanha de Natal com um grande gesto de amor,fizeram algo em 

prol daqueles que os levaram alegria e arrancaram sorrisos.Então eles organizaram uma surpresa para 

os idosos do Abrigo São Francisco de Assis de Icém,  onde deram a eles presentes. 

 

LEO Clube de Passos 

 

A campanha se resume na entrega de panfletos no centro da cidade para a arrecadação de brinquedos 

que serão entregues nos hospitais da cidade no dia 25 se Dezembro com auxílio de um Papai Noel. 

 

 

 



 

LEO Clube de Taquaritinga 

 

O FutLEO é um evento esportivo realizado pelo LEO Clube de Taquaritinga, o evento consiste em 

disputas esportivas das modalidades de futebol mini campo (masculino) e de queimada (feminino) 

contando com a participação de entidades filantrópicas de jovens do município 

 

LEO Clube de Auriflama 

 

Campanha de Natal. Confeccionamos mais de 1000 unidades de sacolinhas com balas, pirulitos, 

pipocas, chocolates e outros doces, estas entregues na nossa cidade por todos os bairros, dando 

preferência ao bairro Cachopa “esse feito por inteiro”, por ser um bairro mais pobre. 

 

 

 



         LEO Clube de Matão 

 

O LEO Clube de Matão realizou uma campanha de natal que consiste em adotar cartinhas que crianças 

carentes deixam no correio com seus pedidos de natal para que o Papai Noel atenda. O clube adotou 9 

cartinhas, onde as crianças pediam roupas, brinquedos, sapatos, alimentos e fraldas. 

 

LEO Clube de Mirassol 

 

Durante o mês de Novembro, realizamos a campanha do Meio ambiente, na qual, fizemos o 

recolhimento de materiais Recicláveis nas ruas da nossa cidade assim levantamos fundos para realizar 

a campanha de natal.A campanha de natal foi realizada para cerca de cinco mil crianças de Mirassol e 

foram distribuídas Pipoca, Refrigerante e Algodão Doce gratuitamente, além de shows de duplas 

regionais e o parque de diversão totalmente gratuito (uma parceria que foi feita com o fundo social, 

através de uma lei municipal que obriga a todos os parques de diversão há terem um dia totalmente 

gratuito para as crianças carentes) também tivemos apoio dos comerciantes que contribuíram com 

doações. 



LEO Clube de Potirendaba 

 

Campanha de fim de ano. Distribuição de 300 cestas de Natal relizada em parceria com o grupo 

“Amigos da Alegria”, que idealizou o projeto e convidou o LEO Clube de Potirendaba para participar. 

Quando unimos forças com parceiros conseguimos realizar grandes feitos. Este foi um deles. 

 

LEO Clube de Monte Azul Paulista II 

 

O LEO Clube realizou uma campanha na qual foi vendido escondidinho para arrecadação de fundos 

para a confecções de cestas básicas que foi entregue para as famílias mais carentes da cidade. 

 

 

 

 



MENSAGEM DO DISTRITO 

Primeiramente, gostaria de agradecer todo o apoio que o gabinete do Distrito LEO LC-6 vem 

recebendo desta governadoria. Estamos muito felizes em podermos contar com companheiros Leões 

que apoiam o movimento LEOístico. Espero que este sentimento de amor por LEO Clubes se 

propague por todo o Distrito LC-6 e que esta união se fortaleça a cada passo dado. Hoje, venho 

expressar minha grande felicidade. Neste AL, pelo excelente e constante empenho da assessora 

distrital de LEO Clubes, CaL Cláudia Bellini, e de todos os demais assessores adjuntos, conseguimos 

uma grande vitória: a reativação do LEO Clube de Mirassol. É uma imensa felicidade para toda a 

família LEOística, e por isso, faço questão de cumprimentar especialmente ao Lions Clube de 

Mirassol, pela dedicação e por acreditarem em nós. Vocês conquistaram nossos corações! Por fim, 

agradeço vossa atenção. Nós, do Distrito LEO LC-6, estamos à disposição de todos, para mantermos 

LEO e Lions unidos, pois, sem união não há movimento, e sem movimento, não há mudança. 

LEOísticamente, 

C.LEO Renata Vendramini Caldeira 

Presidente do Distrito LEO LC-6 AL 2107/2018 

                

 

 

O dia 13 de janeiro é marcado pelo aniversário do Melvin Jones. E é com esse 

entusiasmos que apresentamos à vocês o site Mundo LEO. Vamos construir este 

mundo juntos! 

Link: https://www.mundoleo.com.br 

https://www.mundoleo.com.br/

