
 
Neste 17 de setembro, o LEO Clube 
de Votuporanga realizou mais uma 

campanha neste AL 2016/2017. 
Em comemoração ao dia da árvore, 
os sócios plantaram mudas com o 

auxílio da SAEV Ambiental.  
Como continuação da campanha, 

as mudas serão regadas 
semanalmente pelos mesmos.  

Deste dia em diante, Votuporanga 
contará mais 40 árvores para 

purificar o ar e embelezar a cidade. 
 
 

 
 

16 de setembro, o LEO Clube de Votuporanga marcou presença na 4ª 
Comida de Boteco, realizada pelo Lions. 

O evento foi um sucesso! Os sócios ajudaram e se divertiram muito. Foi 
uma noite de muita alegria e animação. 

 

 
 

 
 
 

 

 

No dia 10 de Setembro de 2016, o LEO Clube de Matão e o Lions Clube de Matão realizaram uma campanha de 

arrecadação de leite e gelatina na entrada da unidade matonense da rede de supermercados Savegnago. A 

campanha foi feita em conjunto com o Colegio Madre Leônia, que colaborou arrecadando no Supermercado Mortari, 

também de Matão. Os leites e as gelatinas arrecadadas serão doados para o Hospital do Câncer de Barretos. 

 

 

https://www.facebook.com/leoclubematao/
https://www.facebook.com/lionsclubematao
https://www.facebook.com/pages/Colegio-Madre-Le%C3%B4nia/216601031822804


 

No dia 7 de setembro de 2016, o LEO Clube de Fernandópolis "Cidade Progresso" esteve presente no 

Desfile Cívico realizado na cidade. 

 

No dia 07 de Setembro, o Leo Clube de Passos participou do desfile cívico que ocorreu no centro da cidade, em 

decorrência ao Dia da Independência do Brasil. O desfile tradicional conta com a participação de várias escolas 

e instituições da cidade e o clube aproveita para divulgar a marca Leo.  

 

No dia 03 de Setembro, o Leo Clube de Passos realizou o quarto Fest Leo da cidade. Com direto a música ao 

vivo com a dupla Thiago e Lou, e também porções de mandioca, torresmo e afins a vontade. O evento de 

sucesso teve duração de cerca de quatro horas, e contou com o apoio do Lions de Passos. Parte da renda 

arrecadada foi doada ao Cursinho Pré- Vestibular Comunitário do São Benedito (bairro da cidade). Se fizeram 

presentes no evento vários Leos e Leões, firmando assim, mais uma vez a relação próxima de Leo e Lions da 

cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Na manhã do dia 6 de setembro, o Leo Clube Palmeira d'Oeste esteve presente na E.E Prof. Disnei Antonio 

Monzani para as festividades e apresentações em comemoração a Independência do Brasil (Dia 7 de 

setembro). 

 

 

 

https://www.facebook.com/leo.clubepalmeiradoeste

