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EDITORIAL

1º VICE GOVERNADOR

PDG CLMJ ANTONIO PAULO CALIENTO
(LC RIB. PRETO - JARDIM PAULISTA) (23/11)
CaLMJ Daisy Andreolli Caliento (LC RIB. PRETO - CENTRO) (23/04)
Rua São José, 2261
Cep: 14025-180 - Ribeirão Preto - SP
Fone: 16 3623-2756 / 16 99181-2375
Email: calientoap@gmail.com

 E chegamos na 3ª. RGD, nesta hospitaleira e sempre acolhedora 
FERNANDÓPOLIS, tendo o CIDADE PROGRESSO como anfitrião. Fazendo 
um levantamento dos dados leonísticos, percebemos que a nível nacional, 
houve uma pequena diminuição de associados. Porém, no Distrito LC-6, 
segundos dados oficiais de MyLCI, até o dia 31 de dezembro de 2.019, foi 
registrado um aumento positivo de 11 novos associados, cujo total é de 1.507 
associados e 66 clubes.  Em 2019, foram fundados LC NHANDEARA 
ALIANÇA, em 22/11/2019 e LC OLÍMPIA ENERGIA em 11/12/2019.
 Muitos poderão dizer que poderia ter o LC-6 um aumento maior. Mas 
vamos olhar a realidade, aceitar a mudança de hábito não só dos jovens 
como de muitos. Afinal temos em quase todas as cidades, outros clubes e 
associações, onde o cidadão de bem procura dar a sua contribuição para um 
mundo melhor, como o Rotary, Lojas Maçônicas e tantas outras ONGS.     
Neste mundo de hoje, mais globalizado   mais individualizado pela internet 
pela TV, muita coisa mudou. Para esse crescimento, precisamos olhar com 
atenção a retenção dos nossos associados, para que se sintam cada vez 
mais motivados, tanto no trabalho desinteressado, como no garimpo de 
novos membros. 
 Vamos continuar incentivando os LEOS CLUBES que já dão mostras 
do verdadeiro espirito leonístico, e temos certeza de que muitos, em breve, 
irão se tornar COMPANHEIROS (AS) LEÕES.  Lions tem uma categoria 
própria para receber os LEOs como Leões com incentivo, não tem joia e a 
taxa é 50% até os 30 anos e chamam-se LEO-LEÃO
   Priorizemos em nossos clubes, o Companheirismo, a amizade 
mantendo muito daquilo que inspirou MELVIN JONES. Vamos olhar os 
nossos CCLL, nossas CCaLL com carinho, respeitando a individualidade de 
cada um, aceitando cada com como eles são e nunca como queríamos que 
eles fossem. Um lema que me marcou e me incentiva até hoje, foi o trabalho 
no AL 2010/2011, na gestão do PDG MAURÍCIO DE SOUZA / SELMA, que se 
apoiou no lema LEONISMO SUPERA DIFERENÇAS E APROXIMA A 
HUMANIDADE.  
 Por isso tudo, temos que dar os parabéns a esse grupo de 1.507 que 
assumi ram a  missão  do  NÓS SERVIMOS para  t raba lha rem 
desinteressadamente para a comunidade e para os seus semelhantes, 
sempre dignificando os sagrados princípios do leonísmo, que nos foi legado 
por MELVIN JONES, cuja mola mestre e base sustentável é o 
COMPANHEIRISMO, aquela amizade onde todos são iguais, onde os 
problemas são resolvidos em conjunto, onde o mais importante é SEMPRE o 
bom entendimento, saber aceitar as diferenças e somando tudo isso, formar 
um grupo homogêneo, com muito respeito, consideração, aceitação, 
compreensão. Sabendo praticar a verdadeira EMPATIA, aquela empatia onde 
um se coloca no lugar do outro, procurando então a melhor forma de solução 
de problemas, onde todos estão no mesmo patamar e são, na essência, 
COMPANHEIROS/ AMIGOS / IRMÃOS.
  Sem esse comprometimento de COMPANHEIRISMO/AMIZADE 
respeito/empatia, tudo fica mais difícil. Que saibamos viver a pratica, não se 
baseando apenas na teoria. Pode ser difícil, mas é o verdadeiro caminho. Se 
assim agirmos, veremos que não será difícil conseguirmos mais associados 
que irão não só neste AL ajuda a fazer como o DG CLMJ Gustavo José e 
CaLMJ Maria, que estão com muito empenho, dedicação e amor ao leonísmo, 
GERANDO DIGNIDADE e TRANSMITINDO IGUALDADE. Afinal de contas, 
somos todos iguais perante Deus, e através desta igualdade, provarmos que 
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES.    
 Obrigado, LC FERNANDOPOLIS CIDADE PROGRESSO, por 
recepcionar o Distrito LC-6 e oferecer um evento que será e é, repleto de 
companheirismo, amizade, igualdade e que faz o LC-6 provar que é um 
distrito pujante. 

PMJF ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA / DM TARCILIA
Editor LC-6 – AL 2019/2020

Gerando Dignidade e Transmitindo Igualdade

LC Santa Fé do Sul Estância Turística



MENSAGEM DO GOVERNADOR AL 2019/2020
CCLL,  CCaLL,  Domadoras, Leos e 

juventude leonística, envio este 
primeiro contato em 2020, 

inicialmente desejando a todos um 
Ano de muitas bênçãos e muitas 
realizações humanitárias, pois 

certamente quanto mais pessoas 
fizermos felizes, mais felizes 

seremos, e aproveito para agradecer pelo maravilhoso 
2019 que tivemos em suas companhias.

 Emociona ver o trabalho realizado por todos os 
clubes do nosso LC-6, que tem sido o combustível para 
que possamos cada vez SERVIR MAIS ATRAVÉS DA 

DIVERSIDADE nossas comunidades e transformar 
vidas nesta grande causa humanitária.

LCI neste AL veio com uma nova proposta, onde o 
Serviço é a Mola Mestre para impulsionar os clubes e 
conseqüentemente atrair novos associados e formar 

líderes, servindo de maneira leve, harmônica, eficiente e 
profissional, engrandecendo o trabalho dos Leões.

Lembrando que agora inicia o 2º semestre e precisamos 
de todo gás para que possamos realizar mais. Afinal 
esta é a reta final e nossa última oportunidade em 

deixar marcas neste maravilhoso  AL. 2019-
2020.Avante Leões  ainda temos tempo, mas ele passa 

muito rápido.
 Penso que um grande desafio nosso junto ao 

Distrito é Preparar, Incentivar e Orientar os atuais e os 
futuros Presidentes/Secretários/Tesoureiros dos clubes 

para que TODOS façam o informe de atividades de 
serviço mensalmente em MyLCI e MyLion, com riqueza 
de detalhes onde conste atividades, pessoas atendidas, 

número de leões, valores repassados, pois tenho 
certeza de que muito mais é feito e não registrado, 

sendo que podemos  em nossos Distritos ter resultados 
maiores ainda e deixar registrado  para a história o 

trabalho de cada clube.
 Precisamos ficar atentos com o número de 

evasão de associados e procurarmos saber quais as 
causas dessas evasões para tomarmos as ações 

necessárias para evitá-las. 
       Toda jornada começa com um simples passo. Um 
ato de serviço, uma palavra encorajadora, um presente 
de generosidade basta para levar esperança onde ela é 

mais necessária.
      Durante os últimos 102 anos, a bondade dos Leões 

e Leos se multiplicou além das fronteiras, oceanos e 
continentes. Com mais de 1,4 milhão de associados, 

agora temos a oportunidade de verdadeiramente mudar 
nosso mundo. 

 É por isso que estamos unindo nosso serviço 
global em torno de cinco áreas de necessidade. Essas 

Causas Globais apresentam desafios significativos para 
a humanidade e acreditamos que é a nossa vez de 

enfrentá-los:  
     

1-Compartilhando a Visão – evite casos futuros de 
cegueira desnecessária através de exames de visão e 
eventos educacionais, Dê o dom da visão através de 

projetos que beneficiam aqueles que são cegos ou que 
vivem com baixa visão.

2-Aliviando a fome – melhorar o acesso a alimentos 
saudáveis para populações em vulnerabilidade em suas 

comunidades.
3-Protegendo nosso meio ambiente – proteja e melhore 
o meio ambiente para tornar sua comunidade um lugar 

mais saudável para viver .
4-Diabetes: Servindo em comunidades diversificadas de 

todo o mundo, enxergamos e sentimos os efeitos do 
diabetes e juntos estamos fazendo algo a respeito. 

Reduzir a prevalência do diabetes e melhorar a 
qualidade de vida daqueles que são diagnosticados.

5-Câncer Infantil: A capacidade da próxima geração de 
prosperar está intimamente ligada ao apoio dado pela 
comunidade local. Os Leões e Leos vêem e sentem os 
efeitos que o câncer tem nas crianças e suas famílias e 

continuam levando esperança através de serviços e 
apoio concretos.

6-Lions Quest: Nosso programa mais abrangente 
voltado para a juventude,  une a casa, a escola e a 
comunidade para cultivar jovens mais capazes e 
saudáveis por meio de programas positivos de 

desenvolvimento juvenil. Dê apoio à juventude em sua 
comunidade, ou inspire a próxima geração de 

voluntários convidando Leos e outros jovens locais a 
servir em um projeto com você.

7-LCIF: Vamos transformar o mundo. É por isso que se 
tornou um Leão! É também por isso que a Fundação de 
(LCIF) - nossa Fundação - está impulsionando o serviço 
por meio da sua campanha de arrecadação de fundos 
mais ambiciosa da história. Há um mundo carente e os 
Leões caridosos estão prontos para mudá-lo. Contudo, 

apenas conforto e compaixão não podem curar as 
pessoas que estão sofrendo. Precisa-se de fundos.  
Nossa meta para este AL 2019/2020 é de arrecadar 
US$ 45.000 para a LCIF. Contamos com o apoio de 

todos os clubes do nosso Distrito para alcançarmos as 
metas estabelecidas para este Ano Leonístico.

Vamos Servir Através da 
Diversidade, Gerando 

Dignidade e 
Transmitindo Igualdade 

em nossas comunidades.
.
Leonísticamente,
CLMJDG Gustavo José 
Gil de Almeida e CaLMJ 
Maria Machado de 
Almeida DG 19/20 – LC-6



MENSAGEM DO 1º VICE GOVERNADOR

 

 Chegamos à 3ª. Reunião Distrital do LC-6, na acolhedora cidade de 
FERNANDÓPOLIS, com a Distrital voltando a ser como nos anos leonisticos anteriores, 
chegando-se à conclusão que será bem melhor para todo o Distrito.
 Nessa oportunidade mais uma vez não estarei presente em virtude do 
chamamento para os 1º VDG dos DMLA, LB, LC  e LD do Brasil e de todos os distritos que 
compõem o mundo todo de Lions Clubes, e que conforme Lions Internacional 
determina, estaremos no dia 09/02/2020 viajando para St Charles, QCenter-USA, onde 
estaremos fazendo nossos trabalhos e treinamentos para o cargo de Governador de 
Distrito.
 Nessa oportunidade, desejando a todos os CCLL, CCaLL e DDMM uma excelente 
3ª. Distrital, prometendo nos encontrarmos na cidade de BRODOWSKI, durante a nossa 
21ª. Convenção Distrital.SUCESSO ao casal Governador, CLMJ GUSTAVO JOSÉ GIL DE 
ALMEIDA / CaLMJ MARIA MACHADO é o que sempre vamos desejar e lembrar ao nosso 
Distrito que já está na hora e que já estamos começando a montar nossa Governadoria 
para o AL 2020/2021, contando com o apoio de todo nosso Distrito LC-6.

ABRAÇOS A TODOS VOCÊS COM MUITO CARINHO. 

PDG CLMJ ANTONIO PAULO CALIENTO / CaLMJ DAISY
1º Vice Governador AL 2019/2020

Prezado Companheiro Leão,
Toda vez que você veste seu colete, mostra à sua 

comunidade que a mudança começa em casa. Você está 
fazendo a diferença e pode ver o impacto dos seus 

esforços no rosto das pessoas que você ajuda.
Quando você faz o relatório do seu serviço, pode ver seu 
impacto de uma maneira diferente - pelo número de vidas 

que transformou. Os relatórios ajudam a medir seu 
impacto para que você possa inspirar seus associados, 
sua comunidade e os homens e mulheres que desejam 

servir. Relate seu serviço e faça com que ele conte.

Atenciosamente,
Dr. Jung-Yul Choi

Presidente Internacional



 

CLMJ Glauber Gomes da Silva
2º VDG Vice Governador Distrito LC-6 AL 19/20
Coordenador Distrital de Liderança  GLT-D   AL19/20
Coordenador Distrital de Intercâmbio Juvenil AL19/20
Coordenador LCIF Lions Clube de Nhandeara AL19/20
Assessor de Banco Dados e Informática LC-6 AL 19/20

LI 3169293   -  LC Nhandeara   
lionslc6@gmail.com  (17)98142-9961 Whatts

"Sem saber que era impossível, foi lá e fez!"

MENSAGEM DO 2º VICE GOVERNADOR
 E tem inicio o segundo semestre do AL 2019/2020! 

Temos muito trabalho ainda por ser feito! 
O ano está apenas ficando melhor e cada vez mais produtivo! 

Com uma melhora significativa na economia do País já podemos ver o reflexo na 
sociedade como um todo.

Recentemente,  foi levantado novamente o questionamento da saída de associados do 
Lions Clube e de outros movimentos irmãos, e a parte financeira foi a mais indicada 

pela evasão de associados.
Não resta dúvida que este fator pesou muito para alguns dos CCLL  que nos 

deixaram, mas, o que mais nos faz perder associados é o conflito de EGOS, e  a falta 
de atividade em alguns clubes.

 O domínio na resolução de conflitos e a preparação dos líderes de clube é uma 
necessidade aos dirigentes do movimento Leonístico.

Recentemente Lions Internacional lançou através do MYLION, a plataforma de 
cursos online para todos os associados e principalmente para presidentes de clube, 

secretário e tesoureiro.
O curso mais importante e mais procurado foi justamente o de 

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS. 
Visando um trabalho de conscientização e instrução, o Governador Gustavo, tem 
preparado para esta semestre várias oportunidades de crescimento para os Leões.

O Leonismo esta aí! A Distrital de Fernandópolis é uma prova do Bom 
Companheirismo!

 
Lions e a Família Unidos! 

Assim vamos voltar a crescer!

Coordenador da Divisão A-3

CaLMJ  Alessandra Zorarelli. Gomes da Silva 
(LC Sta. Fé do Sul Estância Turística - Coord. Região A



2a. RGD DO LC 6 EM RIBEIRÃO PRETO 
 Sob a Presidência do Governador CL Gustavo 
José Gil de Almeida, o Distrito L C 6 reuniu-se no dia 
10 de Novembro de 2019, para realizar a sua 2a. 
RGD. O encontro foi na sede do LC Rib. Preto Jardim 
Paulista. O encontro teve uma inovação: o 
Governador Gustavo José Gi l  de Almeida, 
experimentou um novo tipo de encontro, realizando 
apenas reunião administrativa exclusivamente para 
debate de assuntos do Distrito LC 6 e com palestra do 
PCC CL Antonio Carlos Bittar que falou sobre as 
atividades da Fundação Lions e da importância dos 
Leões efetuarem doações para a entidade.
 Logo após a abertura protocolar com a 
Invocação a Deus feita pela CaL Maria Machado de 
Almeida e o cântico da primeira estrófe do Hino à 
Bandeira, o CL Governador apresentou sua 
saudação aos 160 Leões, Domadoras e Leos 
presentes, dizendo que sentia-se satisfeito com o 
apoio que tem recebido neste Ano Leonístico. 
Relembrou as diversas ações já realizadas pela 
Governadoria, dentre as quais treinamentos para 
líderes e associados pela EDPL – Escola de 
Dirigentes e Preparação de Líderes, campanhas de 
proteção ao Meio Ambiente, Expansão do Projeto 
Lions Quest, divulgação do programa Cartaz Sobre a 
Paz, angariação de recursos e doações para a LCIF e 
realização nas respectivas Divisões Distritais, dos 
Comitês com ampla participação dos Lions Clubes.
 “Posso dizer a todos que até aqui, 
avançamos mais que o desejado. Sou grato aos 
CCLL,DDMM e a todos os Associados, que se 
empenham a cada dia para o cumprimento da 
nossa nobre missão que é “Servir”. Continuamos 
sendo a mais expressiva organização de serviço 
voluntário do mundo. Seguimos felizes e 
confiantes para concluirmos todas as nossas 
metas propostas ao PI Choi. Vivemos sim um 
tempo de dificuldade no Brasil, mas isto não tem 
sido empecilho para que Leões, Domadoras e 
LEO's se acomodem. A dificuldade tem sido um 
fator de estímulo para todos nós que acreditamos 
nos propósitos de Lions e na nossa missão que é 
auxiliar pessoas nas nossas comunidades, 
aliviando suas necessidades”.
 Vários Dirigentes presentes, dentre os quais o 
1º. Vice Governador Antonio Paulo Caliento e o 2º. 
Vice Governador Glauber Gomes da Silva, falaram 
enaltecendo o esforço dos Leões para viabilizarem os 

projetos distritais e prestando contas das suas 
atividades, o Secretário e a Tesoureira Distrital, os 
Coordenadores de Região e Divisão, Assessores 
Distritais, todos explicando em detalhes o que tem 
sido feito em suas respectivas Pastas e informando o 
teor das campanhas desenvolvidas pelos Lions 
Clubes no Distrito LC 6.
 O ponto alto da Reunião  foi a palestra do PCC 
CLMJ Antonio Carlos Bittar, que discorreu sobre a 
Fundação Lions enfatizando o volume de recursos 
por ela disponibilizado aos projetos dos Lions Clubes 
dizendo que “é preciso que continuemos com as 
nossas doações. Nós estamos recebendo muito, mas 
muito mais do que conseguimos doar para a 
Fundação Lions. Muitos projetos estão sendo 
realizados no LC 6 graças às doações que são feitas 
por nós até aqui. Essas doações precisam continuar 
porque vários projetos nossos ainda estão sob 
análise técnica pelos Curadores da Fundação. Sem 
nossa contrapartida será difícil a liberação de novos 
projetos. Lembro a todos que a LCIF reconhece 
aqueles que doam US$ 1.000,00, com o título 
honorífico de “Companheiro de Melvin Jones”, uma 
das maiores honrarias que Lions presta aos seus 
Associados”. Aproveitando, o CLMJ PCC Bittar fez a 
entrega do título de COMPANHEIRO MELVIN JONES 
ao CL MARCUS ANTONIO GIANEZE, do LC 
Votuporanga Centro.  
 O CL Governador disse após a palestra que 
“estou satisfeito com o resultado desta reunião. 
Sinto que atingimos nosso objetivo, que é a 
prestação de contas sobre as finanças do Distrito 
e da Mútua Leonística e principalmente das 
atividades dos Lions Clubes e dos nossos 
Dirigentes e Associados. Espero rever todos no 
próximo encontro, no mês de Fevereiro de 2020, 
em Fernandópolis. A data da futura reunião e das 
atividades a serem realizadas, serão informadas 
no devido tempo a todo o Distrito, pela nossa 
Secretaria Distrital”. No encerramento do encontro, 
a convite do CL Governador, a CaLMJF Claudia 
Cristina C. Bellini proferiu a Oração pelo Brasil, que foi 
repetida pelos presentes, seguindo-se a saudação 
protocolar às Bandeiras hasteadas. Os presentes 
p u d e r a m  d e s f r u t a r  a i n d a  d e  u m a  s a d i a 
confraternização e companheirismo, 
proporcionadas durante o almoço preparado 
pelo LC Rib. Preto Jardim Paulista.
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MENSAGEM DO CONSELHO DE EX GOVERNADORES
    O primeiro semestre se foi...voando.... E agora é necessário enfrentar a outra metade...

 Enfrentar todos os riscos que a vida nos prega..Encarar com coragem os grandes desafios...
Vamos manter total lucidez. Façamos o caminho sempre juntos, pois podemos precisar de 
ajuda...
 Vamos vencer com êxito todas as provas que virão....Com muita calma e prudência....
 Sempre atentos aos imprevistos...Nada de desperdiçar tempo com pesoas que não se 
importam com você!!!
 Nunca cobre amor de alguém. Amor é doação!
 Não esqueça também de se divertir, pois sorrir é necessário...Refaz a alma!
 Cooperar um com o outro. Explorar, ir em frente...Descobrir, aprender, conhecer...
 Tudo é muito importante até mesmo a curiosidade, pois com ela nossos conhecimentos se 

desenvolvem....
 Saibe que qualquer dificuldade e tristeza, suportaremos juntos....
 Precisanos acreditar que podemos ir longe.....Muito longe!!! 
 Podemos voar...decolar para o sucesso...só depende de nós!!!!!
 Enfim, desejo a você que em todos os  anos, tenha resultados extraordinários....  
 Que seus lindos sonhos sejam todos realizados...
            Para você e para todos que você ama...
 Continuando a conservar o nosso coração sempre juntinho do seu....
                                                   FELIZ FINAL DO ANO LEONÍSTICO...

IPDG MARIA APARECIDA DESTITO PELLIZZON - A.A. PAULO
Presidente¨do Conselho de Ex Governadores AL 2019/2020
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MENSAGEM DO COORDENADOR GERAL DO DISTRITO LC 6 – AL 2019-2020

 Encerramos o primeiro semestre do ano leonístico 2019/2020, com muitas conquistas 
para comemorar. A missão do DG Gustavo/Maria vem sendo desenvolvida com muita 
coragem e determinação. Afinal, não é comum fundar dois clubes em apenas um semestre e 
ainda cumprir todos os compromissos e metas determinados por Lions Internacional. 
Estamos acompanhando o empenho dos Coordenadores de Região e Divisão na realização 
dos Comitês Consultivos, dos presidentes de Clubes e assessores sempre colaborando com 
o bom andamento da Governadoria.
 Já estamos no mês de fevereiro de 2020, realizando a  3ª Reunião do Gabinete 
Distrital, tempo de indicar o 2º Vice Governador de Distrito. Também no mês de fevereiro, 
registramos uma merecida  efeméride do calendário leonístico: comemora-
se o mês destinado aos Governadores de anos anteriores. Todo  Ex-
Governador deixou sua marca positiva para o desenvolvimento do Distrito 
e do movimento leonístico. 
 A todos os Ex-Governadores de Distrito, nosso respeito e admiração.

 PDG CLMJ Luiz Antonio Chiquetto  
Coordenador Geral do Distrito LC-6, AL 2019/2020



HOMENAGEM DA MÚTUA DISTRITAL LC-6

                                                           

CL CARLOS ROBERTO RAMOS RODRIGUES

Assessor Distrital da Mútua LC-6 

Providencialmente tive a oportunidade de ler, dias atrás,  um 
poema de Santo Agostinho sobre a morte.

Confesso que encontrei nele um alento para a dor que sentimos 
quando “perdemos” alguém querido.

Esperamos, de verdade, que possamos encarar como SANTO 
AGOSTINHO esse acontecimento chamado morte. 

Vamos colocá-lo em prática em nossas vidas.

CL José Borges de Freitas Neto - LC FRANCA CENTRO - 05/01
CaL Ires írolla Maccagnan - LC Matão - 29/122

CL Gilmar Marchiori - LC Fernand. Cidade Progresso - 30/10

Homenagem do Distrito LC-6 

Diversificar sua afiliação com o programa de Leo a 
Leão está agora mais 
fácil do que nunca. 
Ajude os Leos de sua 
á r e a  a  f a z e r e m  a 

transição à afiliação de Leão com os novos benefícios 
incentivados do programa Leo a Leão. Leos Ômega 
(de 18 a 30 anos) que escolheram permanecer no 
programa de Leo até o limite de elegibilidade agora 
têm a opção de se tornarem Leo a Leão com a 
extensão de idade de 35.
 Aqui está o que faz do novos benefícios tão 
atraentes para a transição dos Leos: os novos 
benefícios de Leo a Leão foram criados para os Leos 
e pelos Leos, através do feedback que AILC recebeu 
sobre os benefícios, que são importantes para a 
decisão de se tornarem associados Leões.

Os novos benefícios incluem:
➢ Oportunidade de bolsa de treinamento presencial 
para os Institutos Avançados de Liderança Leonística 
regionais (ALLI)
➢ Embaixador de Intercâmbio Cultural de Leo a Leão 
- oportunidade de bolsa de serviço internacional
➢ Elegível para servir como um representante de Leo 
a Leão junto à diretoria

➢ Grupo de rede profissional Leo a Leão no LinkedIn
      Distintivo de associados de Leo a Leão
Os benefícios contínuos do programa incluem:
➢ 50 % de desconto nas quotas internacionais  
Isenção da taxa de admissão ou de fundação
➢ Opção de servir em um Lions Clube de Leos ou 
qualquer outro tipo de Lions clube, incluindo núcleos.
➢ Anos de serviço como Leo incluídos nos registros 
de associado Leão
➢ Conexão contínua com a identidade Leo sob o 
nome “Leo a Leão”
 Aprenda mais sobre o novo Programa de Leo a 
Leão hoje e ajude a difundir informações sobre estes 
benefícios valiosos!
 Os Leões que anteriormente saíram do 
programa devido à idade podem reingressar ao 
programa se estiverem menos de 36 anos de idade.
 Os benefícios de desconto são limitados ao 
período da afiliação ativa de Leo a Leão para o 
período de cobrança que começa em janeiro de 2020 
e não são retroativos.
 E n t r e  e m  c o n t a t o  c o m 
membership@lionsclubs.org para mais informações.

LC MIRASSOL



A força da juventude no SERVIR
 Foi com surpresa e gratidão que recebi o 
convite para ser oradora oficial no 3° RGCD AL 
2019/2020. Falar sobre o trabalho voluntário da 
juventude no SERVIR é um tema muito fácil. São 
muitas campanhas, atividades e diversão, claro 
que a diversão faz parte e deve fazer mesmo. O 
que seria de cada um de nós se só tivéssemos 
obrigações??? 
 Pois é... Companheiro LEO trabalha se 
divertindo, transbordando alegria, com brilho 
nos olhos fazendo o que está ao seu alcance 
para transformar a comunidade ao seu redor, 
isso me apaixona. Realmente trabalhar com 
jovens não é fácil mas é MUITO  gratificante. 
Como é bom ver o crescimento pessoal de cada 
Companheiro. Participar das atividades. Se 
emocionar. Aprender. Ensinar. Assistir as 
lideranças surgindo. Esse é o dia a dia de quem 
trabalha com a juventude. Eles dominam as 
redes sociais. São rápidos com informação e 
comunicação. São dinâmicos e espontâneos. 
São divertidos. 
 Hoje estou aqui para falar da minha paixão 
sobre o movimento LEO. Enaltecer o trabalho do 
Distrito LEO LC-6, que acompanho pelo 4° AL 
consecutivo, como Assessora Distrital de LEO 
Clubes. Tenho profunda admiração e respeito 
por 3 ex Presidentes Distritais, que tive a 
oportunidade de trabalhar lado a lado: CLEO 
MJF Lauane (LEO Clube Fernandópolis "Cidade 
Progresso"), CLEO MJF Renata (LEO Clube de 
Potirendaba), CLEO/CaL MJF Caroline (LEO 
Clube de Votuporanga) e a atual presidente 
CLEO Amanda (LEO Clube de Matão) que vem 
dando sequência ao trabalho realizado nos 
últimos anos, todas trabalharam com total apoio 
da Governadoria.
 LEO Clube não é novidade, em 2019 
completou 50 anos no Brasil. LEO Clube é uma 
realidade. É o aqui e agora do Leonismo. Está na 
hora do Distrito LC-6 investir em nossas crias no 
movimento voluntário.    
 Nossa escolinha de Leões, onde pode-se 
ingressar a partir dos 12 anos. Somos 66 Lions e 
17 LEOs Clubes no Distrito LC-6, ouso sonhar 
que esses números, discrepantes, se tornem 

mais próximos. É nossa obrigação somar a 
experiência como Leões, que somos, com a 
força e poder da nossa juventude. Com essa 
união seremos muito mais eficientes e nosso 
impacto, no SERVIR,  será muito maior. Os 
pilares de Lions Internacional serão trabalhados 
com muito mais facilidade. O combate à fome, à 
diabetes, à cegueira evitável, ao câncer infantil e 
muitas outras campanhas serão facilmente 
multiplicadas com a participação de nosso 
Distrito LEO LC-6.
 Para finalizar, meu pedido pessoal: 
acreditem e invistam no LEO Clube. Apoiem a 
juventude .  Rea l i zem campanhas  com 
Leõezinhos e Companheiros LEO. 
 LEO Clube é nossa realidade. É hora de 
acreditar. Quebrar paradigmas e preconceitos. 
 Venha conhecer o Distrito LEO LC 6, 
participar dos eventos do Distrito, venha 
conhecer esse lindo e digno trabalho de Leão de 
juba larga realizado por jovens de 12 a 30 anos. 
Fica fácil admirar e acreditar naquilo que 
conhecemos. 

#somosTodosLEO 
#vemproLEO 

#LEOBrasil50anos 

CaLMJ CLAUDIA CRISTINA CHIOZZINI BELLINI
Assessora de LEO CLUBES - LC-6

LC MATÃO

MENSAGEM DA ORADORA OFICIAL



       É com pesar que precisamos informar as tristes notícias do juíz 
Haynes Townsend, primeiro Vice-Presidente da Associação 
Internacional de Lions Clubes.Que todos os Lions do Mundo, 
coloquem o CL Haynes, a CaL  Donna Lord Townsend e a Família 
Townsend em suas orações.

Descanse em paz CLMJ Haynes. 
  
-        Haynes Henton Townsend, 64, de Dalton foi para 

casa para estar com seu Senhor e Salvador na terça-
feira, 17 de dezembro de 2019.

      Ele era filho do falecido Clifford e Evelyn Townsend e 
também foi precedido na morte por seu tio, Emmett Henton.

      Haynes tinha um coração de servo e um amor pela comunidade. Ele começou a trabalhar na 
Fraker Hardware aos 15 anos e mais tarde atuou como Juiz Magistrado Chefe no Condado de 
Whitfield por 22 anos. Ele era o atual vice-presidente do Lions Club International e seria 
nomeado presidente na convenção internacional em junho. Ele era um excelente amigo, amava 
fotografia e amava profundamente sua família. Ele adorava ler e tinha um incrível senso de 
conhecimento. Haynes acreditava que a bondade importa e foi um exemplo de como a bondade 
pode mudar o mundo.

        Ele deixa sua amada esposa de 40 anos, Donna Lord Townsend; filha e seu noivo, Morgan 
Townsend e Travis Vitali; filha e genro, Madison e Kenneth Rutledge, Jr .; sogra e sogro, Henry e 
Becky Lord; tia, Genebra "Nene" Henton; primos, Brian e Teresa Henton e Debra e Chuck Harris.

o BS, Uma linda homenagem ao CLMJ Haynes no dia 28/12 no Chick-fil-A Bowl. 
Antes de o Hino Nacional ser tocado, tiveram um momento de silêncio em sua 

memória - "um amigo" do Chick-fil-A / Peach Bowl. Todos vocês deveriam 
saber que este jogo do Bowl é patrocinado, em parte, pelo Lions Clubes International, 

e na verdade começou pelo Georgia Lions em 1968. 
Somos "amigos" há mais de 50 anos.

Haynes Henton Townsend - 1º Vice Presidente da A.I.L.C. 
Homenagem do Distrito LC-6

No dia 12 de fevereiro de 2.020, 
será entregue oficialmente a Carta 

Constitutiva ao
LC OLIMPIA ENERGIA. 

Maiores detalhes na próxima 
edição e no site 

 



 Lions Clubs International é uma organização internacional de clubes de serviço cujo objetivo é 
promover o entendimento entre as pessoas em uma escala internacional, atender a causas 
humanitárias, e promover trabalhos voltados a comunidades locais. Em 2018, contava com mai
Em 2007 o Lions Clubs Internationas de 47 mil clubes locais em 210 países e 1,5 milhões de membros.

 A organização foi fundada nos Estados Unidos em 10 de outubro de 1917 por Melvin Jones e se 
tornou internacional em 1920, quando foi fundado um Lions Club no Canadá. Dentre as as ações 
realizadas pelo grupo estão a construção de hospitais, equipamentos escolares, a criação de 
workshops para jovens com deficiência física, prestação de ajuda em enchentes, entre outros.

 Sob a égide de Lions Clubs Internacional, são organizados os LEO Clubes: organizações de 
serviço voltadas à juventude, nos moldes do Leonismo. No Brasil ainda existe o Clube de Castores, que 
foi o primeiro Clube de Serviços Juvenil do Brasil, funcionando desde 1963 trabalhando a imagem e 
semelhança do Lions no apoio à comunidade com trabalhos sociais.

 O Lions Clubs International foi uma das primeiras organizações não-governamentais 
convidadas a auxiliar na elaboração da Carta da ONU tendo desenvolvido grande importância na 
mesma. O Lions Clubs International trabalha com a Organização das Nações Unidas desde a sua 
fundação em 1945 para levar ajuda aos necessitados de todo o mundo fato que se comprova a ser a 
unica instituição a possuir todo ano um dia exclusivo na ONU que atende aos leões de todo o mundo.
l foi escolhido como a melhor ONG do mundo pela ONU, tendo sido também em 2016 indicado para o 
prêmio Nobel da Paz 2017.



VISITAS DO CASAL GOVERNADOR 19/20

07 DE NOVEMBRO 2019 

LC RIB. PRET0 - JD. PAULISTA  

08 DE NOVEMBRO DE 2.019

II REUNIÃO GAB. Distrital 

RIB. PRETO - 10 DE NOVEMBRO 2019

LC GUAIRA

17 DE NOVEMBRO  2019

LLCC FRANCA : 

22 DE NOVEMBROR DFE 2019

LC GUARIBA

FUNDAÇÃO - 22/01/2020
23 DE NOVEMBRO

GERANDO DIGNIDADE, TRANSMITINDO IGUALDADE
https://www.distritolc6.com.br/index.php/visitas-do-governador.html

 Lions Clubes: Monte Azul 
Paulista, Olímpia, 
Barretos e Icém 

L C R I B . P R E TO C A M P. E L I S E O S  

CENTRO, CIDADE NOVA, IMPERADOR, INOVAÇÃO E SOBRAL,   

CULTO INTER RELIGIOSO

Olimpia, 07 de dezembro 

05 de novembro de 2.019

LC Nhandeara Aliança
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FUNDADO O LC NHANDEARA ALIANÇA: 22/01/2020
Fundado em 22/01/2020

Carta Constitutiva 22/11/2019
Clube Padrinho: Lions Clube de Poloni

Padrinho Físico: CLMJ Glauber Gomes da Silva
e CaLMJ Alessandra Z. Gomes da Silva

Clube Patrocinador: Lions Clube de Icém
Leões Orientadores:

CaLMJ Maria Machado de Almeida
CaLMJ Alessandra Zotarelli Gomes da Silva
Governador do Distrito LC-6 AL 2019/2020  

CLMJ Gustavo José Gil de Almeida/CaLMJ Maria

1ª. DIRETORIA AL 2019/2020
Presidente  

CL RENATO CHAVES INFANTE
CaL Maria do Carmo Silva Infante

Vice Presidente
1º Vice Presidente e Secretário

CL Fernando de Souza
CaL Vanusa Lemos de Souza

Tesoureiro :
CL Cassio Fernando M. de Lima

CLUBES PRESENTES
LC AURIFLAMA  
LC BRODOWSKI 
 LC CRAVINHOS 

 LC FERNANDÓPOLIS 
CENTRO 

LC FERNANDÓPOLIS 
CIDADE PROGRESSO 

/LC ICEM 
 LC NHANDEARA

LC POLONI 
LC POTIRENDABA 

 LC RIBEIRÃO PRETO 
JARDIM PAULISTA 

LC SANTA FÉ DO SUL 
/LC SÃO JOSE DO RIO 

PRETO SUL 
 LC VOTUPORANGA 

ABÍLIO CALILLE 
LC VOTUPORANGA 

BRISAS SUAVES 
LC VOTUPORANGA 

CENTRO



http://www.distritolc6.com.br/index.php/atividades-dos-clubes.html

 Lions e LEO Clube de Matão 
fizeram a festiva de Natal na 
Pastoral da criança, Jardim 
Paraíso.Foram doados 80 

panetones, 80 saquinhos de doces 
e mais guloseimas

Para as crianças e seus 
acompanhantes foram servidos 
pão com carne moída, suco e 

bolo de chocolate

LIONS/LEO  MATÃO

14/12/2019, o Bazar da
Pechincha. O evento 

beneficente aconteceu 
das 8 às 17 horas.

Foram arrecadados e 
vendidos produtos 

novos, seminovos e
usados, como roupas 
e calçados em bom 
estado, acessórios,
utensílios, e muito 
mais, com preços a 

partir de R$1,00

LC MONTE ALTO

 Lions Clube Brodowski 
direcionou sua atividade 

natalina à Casa de 
Acolhimento de Brodowski, 

através de doação de 
roupas e calçados.(por 

prdem judicial, fotos não 
foram permitidas

LC BRODOWSKI LC OUROESTE

Distribuição de mil 
bolas dia 22/12/19 
com a chegada do 
Papai Noel. Ação 
Lions e Leo Clube 
de Ouroeste.

Doação de ALIMENTOS  
feitoà ASSOCIAÇÃO 

BENEFICENTE NOSSO LAR, 
feita em 16/12  2019

LC VOTUP. ABIILIO CALILLE

Festiva de Natal e 
Aniversariantes dia 
13/12/2019, e onde o 

Presidente Haislan/CaL 
Ariany,  falou sobre a  Justiça 
Social, mostrando toda luta 

que devemos travar para  um 
Brasil onde todos sejam 

iguais e irmãos.

LC VOTUPORANGA

Entrega de uma 
peça de tecido de 
fralda e uma peça 
de tecido fustao 
flagelado  para 
confecção de 

enxoval de bebê  
ao Roupeiro de 
Santa Rita de 
Nhandeara.

LLCC FRANCA

Com a presença do casal 
Governador DG Gustavo  

Almeida / CaLMJ Maria,  os 
Clubes Lions CENTRO, CIDADE 

NOVA, IMPERADOR, 
INOVAÇÃO e SOBRAL,  de 

Franca e os idosos do Centro de 
Integração da Terceira Idade 

Lions Franca Sobral  participaram 
do " Verdejar Franca " plantando/ 
Reflorestando o Jardim Noêmia

LC NHANDEARA

LC MIRASSOL

LC de Mirassol,   com a Barraca do 
Pastel , na praça da Matriz,  de 06 a 
20 de dezembro, vendendo sabor e 

qualidade, recheado de amor e 
carinho, para doar 

SOLIDARIEDADE ao Educandário.



LC PONTAL

Em 30 de novembro, 
aconteceu a entrega da 

campanha de 
arrecadação de arroz 
. Foram arrecadados 

630 kg.

LC ORLANDIA

Distribuição do Leão Amigo, 
Campanhã de combate ao 
Câncer infantil, organizada 
pelo LC ORLANDIA, LC-6.

L C R I B . P R E T O C E N T R O

Doação de shorts e mantas 
confeccionadas  pelas companheiras 
e domadoras do  LC Rib.Preto Centro 
que foram doadas à Creche Francisco 

Salles de Abreu Sampaio, de 

LC SÃO SEB. DO PARAISO 

Lions São Sebastião do 
Paraíso no dia 05/12, deu 

inicio  às primeiras 
arrecadações dos óleos. 

Manhã de muita emoção e 
alegria para todos nós. A 

União faz a força.

LC POLONI

Doação de perucas e cabelos 
para o hospital do Câncer de 

Ribeirão Preto. . 

16 11 2019 - CAMPANHA 
NOVEMBRO AZUL - REALIZAÇÃO 

LIONS CLUBE DE POLONI - SP 
FEIRA DE CONSCIENTIZAÇÃO 
DO CÂNCER DE PRÓSTATA, 

MEDIÇÃO DA PRESSÃO 
ARTERIAL E DIABETES.

LC RIB. PRETO CAMPOS 
ELISEOS

LC FRANCA CENTRO 

Café da manhã oferecido aos 
pacientes da Casa do Diabético 
de Franca, com a participação de 
CCLL e CALs  do Lions Clube de 
Franca Centro, no dia  15 de 
novembro de 2.019

Noite festiva do  em 20 de 
novembro de 2.019.  Reunião 

em comemoração a nossa 
carta constitutiva e doação de

 10.000,00  arrecadadoS na 
festa do choop distribuído 

para 5 entidade locais

LC FERNANDÓPOLIS CIDADE 
PROGRESSO

LC GUAIRA AGUAS CORRENTES

LC NEVES PAULISTA

Promoveu dia 26/01/2020  Costela no 
Chão, em parceria com o NEC ( Neves 
Esporte Clube) foi um evento onde o 
resultado financeiro será destinado a 
ampliação do nosso famoso BANCO 
DE APARELHOS ORTOPÉDICOS



 Na noite de 12/11/2019, 3a, feira, foi realizada em MONTE AZUL PAULISTA a escolha do Cartaz sobre 
a Paz AL 2019/2020, com a presença de vários assessores distritais e companheiros leões. 

Gostaria de agradecer imensamente o apoio e colaboração de todos os clubes de nosso querido 
Distrito que não mediram esforços durante a Jornada da Paz . Os cartazes ficaram maravilhosos

CaL TANIA MARGARIDA IVOK / CL ANTENOR LUIZ BORGES 
Assessora do CARTAZ SOBRE A PAZ

LC MONTE AZUL PAULISTA

1º LUGAR - LC MIRASSOL
ALUNA : Amanda I. Sanches Possebom
Escola: Coopem- Cooperativa Regional 
Educação Cultura Mirassol

2º LUGAR - LC SÃO 
SEBASTIÃO DO PARAISO 
ALUNA : Monalisa Machado 
Martins
Escola: Objetivo

3º LUGAR - LC GUARIBA
ALUNA : Lívia Maria Destro
Escola: EMEB -  "Professor 
Barros»

4º LUGAR - LC MATÃO
ALUNA : FERNANDA JULIA BIANCONI
Escola Estadual Profa Chlorita de 
Oliveira  Penteado Martins

O resultado do Concurso Cartaz 
sobre a Paz, fase Distrito 
Múltiplo LC, do Ano Leonístico 
2019/2020. 

A vencedora desta etapa foi  
NAIARA MARTINS DOS SANTOS, 

13 anos, da E.E.Dom Eduardo 
Milade Koiak, cursando a 7ª Série 

do Ensiono Fundamental - 
Piracicaba. O clube de Lions 

patrocinador foi o LC Piracicaba 
Independência. A citação da 
aluna sobre a paz: "Juntos 

conseguimos construir a paz".

big



Os LIONS  fizeram exames em mais de 1 milhão de pessoas

Parabéns, Leões!

Leões, vocês conseguiram. Juntos, ajudamos a fazer exames para diagnosticar o diabetes 
tipo 2 em mais de um milhão de pessoas em todo o mundo!

O Presidente Internacional, Dr. Jung-Yul Choi, gostaria de pessoalmente lhe agradecer.
Obrigado a todos que participaram deste evento monumental. E lembre-se, embora nosso desafio 

tenha terminado, ainda há muito que você pode fazer para ajudar.

Continue deixando a sua marca, organizando um evento de exames para o diabetes na 
comunidade e reportando o serviço a Lions Club International.

Obrigado a todos que participaram deste evento monumental. E lembre-se, embora nosso 
desafio tenha terminado, ainda há muito que você pode fazer para ajudar. Continue deixando a sua 
marca, organizando um evento de exames para o diabetes na comunidade e reportando o serviço a 

Lions Clubs International.

 Os LEO Clubes realizaram atividades de serviço com foco principal na divulgação do nosso 
movimento LEOístico e na conscientização sobre Diabetes, já que essas foram as duas campanhas 
propostas pelo Distrito LEO LC-6 durante o segundo trimestre do Ano LEOístico 2019/2020.
 A divulgação do movimento consiste em apresentar o que fazemos para as comunidades, 
mostrando a nossa importância, força e o impacto que temos na sociedade, a partir dessa campanha 
conseguimos englobar mais de 15 novos associados, fortalecendo ainda mais o nosso trabalho.
 A conscientização sobre Diabetes é um dos pilares de Lions International e tem como meta 
orientar como essa doença pode ser evitada, levando assim a diminuição de pessoas acometidas, 
dessa forma, podendo-se evitar também a cegueira, amputação de membros e até a morte.
 Além disso, os LEO Clubes do Distrito LEO LC-6 organizaram muitos outros tipos de 
atividades, por exemplo: realização de uma tarde de beleza para internas de uma instituição, 
competição de corrida e ciclismo somada a arrecadação de alimentos, informações sobre o perigo de 
soltar fogos de artifícios, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, campanhas de Natal e 
muitas outras com crianças, idosos e animais.

CLEO Amanda Bellini
Presidente do Distrito LEO LC-6

Ano LEOístico 2019/2020

Distrito LEO LC-6 - AL 2019/2020
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AILC TEM NOVO 1º VICE PRESIDENTE INTERNACIONAL
 Os Dirigentes Executivos, endossaram a candidatura do PID Douglas 
Alexander do Brooklyn, Nova York, EUA, para suceder o primeiro vice-
presidente falecido Haynes Townsend. Agora os membros da diretoria 
internacional estão votando para aprovar uma Resolução e ele se tornar 
primeiro vice-presidente Internacional, e conseqüentemente, deverá ser 
eleito presidente internacional 2020-2021. O programa internacional e os 
locais das reuniões de Townsend continuarão sem mudanças.
 Douglas X. Alexander, de Brooklyn, Nova York, EUA, foi eleito para servir 
com mandato de dois anos como diretor da Associação Internacional de Lions 
Clubes da 93ª Convenção Internacional da associação, realizada em Sydney, 

Austrália, de 28 de junho a 2 de julho de 2010.
 O ex-diretor Alexander é um vice-presidente aposentado do J.P. Morgan Chase Bank. Membro do Lions 
Clube do Brooklyn Bedford Stuyvesant desde 1984, ele  ocupou muitos escritórios na associação, incluindo 
presidente de clube, presidente de divisão, presidente da região, vice-governador de distrito, governador de 
distrito, secretário de gabinete e tesoureiro do gabinete. Ele também serviu como transportador do Lions Eye 
Bank, membro da Associação PDG de Distrito e Distrito Múltiplo e um administrador do New York State e 
Bermuda Lions Foundation,  representante do Lions para UNICEF- NY
 Em reconhecimento ao seu serviço à associação, ele recebeu inúmeros prêmios incluindo o Lions do 
ano, o prêmio de Presidente de clube, o Robert J.Prêmio de Serviço Uplinger, Prêmio Embaixador da Boa 
Vontade, vários Prêmios de Apreciação do Governador, o crescimento do número de sócios Prêmio, Prêmio de 
Presidente de Distrito, três Certificados de Presidente Internacional .Agradecimento e quatro prêmios do 
Presidente Internacional. Ele é um  Companheiro de Melvin Jones Progressivo.
 Além de suas atividades Leonísticas, o ex-diretor Alexander atua em diversos organizações 
profissionais e comunitárias. Ele atuou como presidente da conselho consultivo da New York Urban League e 
como membro do conselho da St. Escola Francis DeSales para Surdos. Ele também recebeu o Congresso 
Prêmio Record. O ex-diretor Alexander tem duas filhas.
Ele deverá ser o primeiro presidente internacional negro de nossa Associação, algo que estava faltando 
acontecer.

Desligamento e Empatia no Lions
Um assunto como esse, certamente, já foi tratado por muitos de 
nós, várias vezes, e sempre deverá ser relembrado e discutido, 
para que possamos buscar caminhos mais saudáveis para a 
resolução dos casos que acontecem todos os dias.
Algo que tem um impacto em todos os envolvidos, desde o 
Dirigente até o desligado (Associado), mas que passa por todos os 
Membros e até pode afetar o clima no clube, caso seja mal 
conduzido.
 E é nesse momento que me peguei refletindo sobre os 
processos de desligamento, pois, são conversas sempre muito 
delicadas, por mais experiência que tenhamos, por mais títulos 
obtidos ao longo dos anos, e por mais necessário que seja tomar 
essa ação. Desde a preparação do Dirigente que realizará o 
comunicado até a comunicação de desligamento, há certos 
cuidados dos quais não podemos abrir mão.
 Não existe modelo infalível para esse tipo de assunto. E 
nunca será fácil, a menos que o outro já espere e deseje o 
comunicado. Mas, se pensarmos em alguns pontos básicos, é 
possível enfrentar este momento de uma maneira mais saudável e 
respeitosa para com todos.
 Ao final, lembrar que somos tão humanos quanto a pessoa 
que foi embora, e que essa experiência também pode ser 

desgastante por remeter a fantasias de como será quando chegar a 
nossa vez.
 Ao sofrermos pelo outro, também estamos sofrendo por 
nós, projetando ali o que pode nos acontecer no futuro. Por 
diversas vezes vi Dirigentes mais tensos pelo desligamento do que o 
próprio associado desligado. Isso não é incomum.
Claro que estas são algumas colocações apenas para apoiar a 
conversa. 
 Não existe script que dê conta do que pode acontecer. 
Pode ser que você faça tudo que foi citado acima e mais um pouco 
e, ainda assim o resultado não seja o esperado.
 Mas uma coisa é certa: se nos organizarmos um pouco e 
nos dispusermos a fazer uso da empatia para que nossa fala seja a 
mais adequada possível dentro da situação que se apresentar, é 
provável que todos saiam ganhando algo.
 No mínimo, para o Associado, o respeito que qualquer 
pessoa merece neste momento, e, para 
o Dirigente, a sensação de dever 
cumprido.  Desejo a todos um bom e 
proveitoso 2020

                                                                                              

CLMJPDG 2º VCC JOSÉ GOMES  
¨DUBA DAS CHAGAS
LC FRANCA CENTRO



  

Time Global de Ação - GAT
  
 No dia 11 de janeiro, o Time Global de Ação da 
área 3, que é constituído pela América do Sul, 
América Central, México e Ilhas do Caribe se reuniu 
no Hotel Marriot em Guarulhos para um WorkShop 
de Liderança. Este encontro contou com a presença 
de todos os líderes do Time Global de Ação:  PIP 
Kajit Habanananda, GAT Chairperson,  Líder do 
Time Global de Ação de Lions Internacional, com 
suporte da PDG Eve Sau Yin Wong de Lions 
Internacionaldos líderes da do Time Global de Ação 
da Area 3, PCC Edward Lago de Macedo,PDG 
Ricardo Komatsu, PCC Orley Ikert,PID Jaime García 
Cepeda. Contou ainda com a presença do Diretor 
Internacional Marciano Silvestre,  do Past Diretor 
Internacional Fabrício de Oliveira, e Noel Mason, 
Division Gerente de Lions Internacional do Time 
Global de Ação.
 
 No ínicio do Workskop, foi apresentado aos 
dirigentes do GAT e Leonismo Brasileiro, e suas 
nuances, bem como foi feita a apresentação dos 
participantes da oficina de trabalho.
 
 Após as apresentações, o Past Presidente 
Internacional e Líder Mundial do GAT PIP Kajit 
Habanananda, apresentou o trabalho que vem 
sendo desenvolvido pelo Time Global de Ação no 
mundo, falou da importância da colaboração positiva 
dos Past Governadores de Distrito, e das 
dificuldades encontradas por alguns. Reafirmou a 
necessidade dos treinamentos dos lideres do 
movimento e principalmente do elo de ligação com 
os Clubes que são os Coordenadores de Região e 
Divisão.
 
 Reforçou que os Coordenadores de Região e 
Divisão tem o papel mais importante do trabalho do 
GAT, pois são eles que através dos Coordenadores 
Distritais de GLT, GMT e GST, sob o comando do 
Governador do Distrito tem a missão de levar aos 
presidentes de Clube as novidades e o trabalho que 
deve ser desenvolvido pelos clubes.
 
 De nada adianta tudo que é feito a nível 
mundial de melhora e capacitação dos líderes, se 
isto não chegar aos clubes de serviço.
 
 O PIP Kajit, ainda trouxe um pouco de história 

do Leonísmo, quando contou que no seu ano como 
Presidente Internacional, utilizou a sede em Saint 
Charles, para treinamentos, e que naquele ano, 
r e a l i z o u  o  t r e i n a m e n t o  a p e n a s  c o m  o s 
Governadores para obter 100% de sua atenção, pois 
o ser humano aprende 10% daquilo que recebe de 
informação, e os 10% de um podem somar-se aos 
10% do outro, pois cada uma aprende diferente do 
outro.
 
 Lembrou ainda que na ocasião recebeu 
vários agradecimentos dos Governadores e de suas 
esposas por terem um pouco de isolamento e paz 
familiar.
 
 Após o PIP Kajit, os líderes da área3 
utilizaram a palavra para reforçar o trabalho dos 
leões da área 3 que é destaque mundial na 
prestação de serviços e preparação de líderes.
 
 O PID Jaime Cepeda, foi o grande instrutor do 
dia, e abriu aos Governadores presentes para que 
repor tassem o  t raba lho  que  vem sendo 
desenvolvido em seus distritos. Este momento foi 
um dos mais importantes da oficina, pois tivemos a 
participação dos leões das 4 regiões do Brasil, e 
pode-se conhecer  trabalho que é realizado de norte 
a sul do pais.
 
 Aprendemos com o PID Fabricio de Oliveira, 
que não devemos olhar pelo retrovisor do tempo 
para ver as falhas dos governadores passados, mas 
sim enxergar aquilo que foi realizado de bom para 
que seja aplicado no horizonte a frente do leonismo, 
que devemos estipular metas aos coordenadores do 
Distrito, e aos Coordenadores de Região e Divisão, 
bem como aos Presidentes de clube. Meta dada é 
necessário dar ferramentas e o conhecimento 
necessários para sejam cumpridas, e o trabalho dos 
líderes é acompanhar o desenvolvimento dos 
trabalho e  cobrar os resultados quando estes não 
aparecem.
 

 Nosso gerente GAT de Lions 
I n t e r n a c i o n a l  N o e l  M a s o n , 
apresentou os trabalhos que vem 
sendo realidos pelo escritório de 
Lions Internacional e apresentou a 
sua equipe de trabalho. Também 
informou que todos os materias de trabalho do GAT, 



 Nosso gerente GAT de Lions Internacional 
Noel Mason, apresentou os trabalhos que vem 
sendo realizados pelo escritório de Lions 
Internacional e apresentou a sua equipe de 
trabalho. Também informou que todos os materiais 
de trabalho do GAT, foram reformulados e que o 
centro leonistico de aprendizagem está a todo 
vapor. Informou que as pesquisas feitas por Lions 
Internacional, revelaram que a maior ferramenta de 
trabalho do GAT é o exemplo através de histórias de 
sucesso, e que foi aberto um canal direto para 
receber historias de sucesso de cada distrito, mas 
porém apenas 5 foram enviadas do Brasil. Foi 
informado ao Leão Noel que no workshop se 
encontravam duas delas, sendo uma do Distrito 
Múltiplo LB e a outra do Distrito Multiplo LC, do 
distrito LC-6, do LC de Nhandeara do 2 Vice 
Governador Glauber Gomes.
 Para encerrar sua participação, o PIP Kajit, 
lembrou a todos, que perdemos 200 mil associados 
por ano no mundo, mas que o leão é um ótimo 
conquistador de novos associados, e que temos 
conseguido trazer ao movimento o mesmo número, 
o que nos permite refletir:  o que temos feito para 
reter os associados?
 O tema em questão de retenção de 
associados foi amplamente abordado pelo PDG 
Ricardo Komatsu, que fez através de um estudo de 
entidades co-irmãs a estatística dos associados  
atuais e dos motivos de afastamento dos membros.  
Apresentou ainda, que dos novos associados 46% 
ingressam no Leonismo pelo prazer de participar, 
que 41% adentra ao leonismo pois gostam das 
campanhas que são realizadas e 24% por causa do 
círculo social.
 O estudo de potenciais dos novos leões, 
revela que 40% está diretamente relacionado com 
projetos locais, 31% com projetos desenvolvidos por 
Lions Internacional, 27% com desenvolvimento 
pessoal.

 O PID Jaime, informou ainda que o time 
global de ação da área 3 é o time GAT-PLUS, ou 
seja, com algo a mais, pois acrescentou ao GAT, as 
Novas Vozes,e LCIF.
 Foi ainda apresentado aos Vice-
Governadores a idéia de que o sucesso do ano 
leonístico ou insucesso não é do governador,  mas 
sim do trabalho conjunto dos vices e do governador. 
Que o trabalho deve ser feito visando a 
continuidade e não apenas o ano sua governadoria.
 Reforçou a importância da doação a LCIF, ao 
questionar o que você faria com 1 dólar por mês? E 
que se todos os leões doassem um único dólar por 
mês a fundação, seriam 1 milhão e quatrocentos mil 
dólares por mês de doações.Pediu que cada 
presidente de Clube, leve a idéia e o habito da 
doação aos leões de seus clubes.
 O evento contou com o trabalho primoroso 
de tradutor do PDG Ricardo Komatsu, que fez em 
tempo a tradução do inglês e do espanhol quando 
necessário.
 Ao final do evento, pudemos fazer um 
balanço dos trabalhos desenvolvidos pelo distrito 
LC-6, e  verificar que o caminho trilhado até então, 
está no caminho certo, pois estamos cada vez mais 
levando conhecimento e valorizando o trabalho 
primoroso dos elos de comunicação do nosso 
Distrito.

(by CLMJ Glauber Gomes da Silva)
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Legado: elo entre o 
passado e o futuro

             
Como é comum quando 

queremos buscar o significado de uma 
palavra recorremos ao dicionário. Legado 

sob essa premissa é à disposição de última 
vontade pela qual o testador deixa a alguém 

um valor fixado ou uma ou mais coisas 
determinadas. Esse é o chamado legado 
material. Fácil, pois é fruto de trabalho, 

herança ou sorte. 
Não é desse legado que estou falando.

Quero falar do legado imaterial, que envolve 
outros componentes que precisamos 
pensar sobre. Envolve quatro verbos 
(aprender, ensinar, amar e viver) e as 

interseções de dois eixos: o eu e o outro. 
Quando eu descubro minha missão rumo a 

meus propósitos, somente poderá surgir um 
legado se em um segundo eixo estiver 
envolvido o outro, o outro, o outro...a 

humanidade. Somente quando no futuro, em 
decorrência de minhas atitudes no passado 
e no presente, inconscientemente, atingir a 

humanidade é que se poderá dizer que 
deixamos um legado.

 Eis o segredo do legado imaterial, 
pois envolve seu propósito, que é aquilo 

que você quer para você, e uma missão, que 
é fazer com que você seja feliz. Nessa 

dimensão encontra-se com outros para 
construir sem saber e sem mensurar o 

legado, que é aquilo que você quer deixar 
para a humanidade. Portanto desde logo é 
importante saber que o maior legado será 

resultante das suas atitudes desprovidas de 
qualquer interesse pessoal.

 Veja como ocorre uma simbiose entre 
a missão, o propósito e o legado. Segundo 

o pesquisador Hans Selye, médico 
canadense pesquisador de stress, “uma 

vida longa, saudável e feliz é o resultado de 
contribuições, de projetos significativos que 

sejam pessoalmente animadores e que 
contribuam e abençoem a vida dos outros”. 

Entendamos que a felicidade está 
intimamente ligada às suas atitudes, que 

foram balizadas em seu proposito e em sua 
missão com impacto na vida dos outros.

 Outro professor universitário para 
MBA e palestrante, Jerônimo Mendes, 

ensina que se você quer mudar a realidade 
ao seu redor deve estar mergulhado a todo 
instante em pleno processo de mudança, 

não apenas de atitude, mas de 
pensamentos. Portanto, temos que afirmar 

que seu legado vai acontecer a partir do 
momento que você viver a sua missão em 
busca do seu propósito sem parametrizar 
como objetivo o deixar um legado para o 

outro. É inconsciente.
 Nesse sentido, Lions é muito sábio e 
desafiador. O slogan de nossa Associação 

incorpora um verbo fundamental na 
construção de nosso legado: Servir. Esse 

lema surgido no passado, mais 
precisamente em 1917, faz um elo 

fundamental com o futuro. Servir incorpora 
em nosso proposito e em nossa missão 

exatamente no eixo para a construção de 
um legado imaterial, pois servir enquanto 

verbo transitivo significa trabalhar em favor 
de; que exige o outro necessariamente. 

Servir a alguém ou a algo 
desinteressadamente.

 Por isso que nossa Associação tem 
nos colocado que a bondade importa. 

Quando pessoas que se importam se unem, 
arregaçam as mangas e atua para melhorar 
a comunidade, isso é uma coisa linda, uma 
sensação incrível para todos os envolvidos. 
Isso é o Lions. Ser um Leão é liderar dando 

exemplo, construir relacionamentos e 
melhorar o mundo por meio da bondade. 

São 1,4 milhões de homens e mulheres que 
se importam, servindo juntos para que 
possam ter um impacto ainda maior e 

mudar mais vidas, diz o site da Associação. 
 Sei do legado que cada um dos Leões 
deixará com suas atitudes até o momento, 

mas acredito muito que o melhor ainda está 
por vir, pois estamos ainda vivendo o 

presente e sempre produzindo algo novo, 
que poderá servir para as próximas 

gerações. Essa é a nossa crença e por isso 
we always serving!

PDG MANOEL MESSIAS MELLO - LC-8
LIONS CLUBE BAURU BELA VISTA

Orador Oficial na 2a. RGD, em CATANDUVA-SP
AL 2018/2019 - 1/2 de dezembro de 2.018
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Fevereiro, Mês dos Ex-Governadores

          Inicia-se fevereiro e, com 
ele, registra-se uma das 
mais notáveis e meritórias 
efemérides do calendário 
leonístico:  comemora-se 
o mês consagrado aos 
nossos Governadores de 
anos anteriores.

            A importância dos nossos Ex-
Governadores tem relacionamento direto com a 
vida e o desenvolvimento do próprio movimento 
leonístico.  Um envolvimento com a causa que 
Melvin Jones alicerçou há quase 100 anos.
            Cada um dos nossos Ex-Governadores 
transformou-se em um livro repleto de 
conhecimentos e experiências maravilhosas.  E 
esse livro encontra-se permanentemente na 
biblioteca do leonismo, sempre pronto a orientar, 
colaborar e tirar dúvidas.   Só se lamenta, com 
tristeza, o fato de muitos Clubes e até mesmo 
Companheiros, Companheiras e Domadoras não 
se utilizarem desse livro para absorver os 
ensinamentos e conhecimentos de que tanto 
necessitam.
            A missão de cada Ex-Governador enfrenta 
dificuldades tanto de forma geral como, também, 
muitas vezes incompreensivelmente, na esfera 
particular.
            Já ouvi alguém dizer que ser Governador 
não é difícil; difícil é o Governador voltar a ser 
Leão.   De fato!   Cada Ex-Governador precisa se 
manter discretamente reservado, e continuar 
servindo como Leão.  Se tem uma atividade mais 
constante, precisa ter cuidado para não ser 
apontado como “dono do Clube”, de “querer 
projeção”, de “não dar vaga para outro” ou de 
“querer continuar mandando”.   Se sua 
participação se torna menos ativa, seja por qual 
motivo for, até mesmo de ordem pessoal, muitas 
vezes é rotulado de “omisso” ou outros adjetivos 
menos qualificados.   Poucos se dão ao trabalho 

de analisar que a experiência adquirida pelo Ex-
Governador de Distrito – e ela existe, sim! – foi à 
custa de esforços, sacrifícios, ilusões e 
desilusões, aplausos e críticas, acertos e erros, 
forjando o Leão que ele é, e que deixou um 
legado de poder continuar oferecendo alguma 
coisa boa para o leonismo.
            Aqueles que trilham pelo caminho do 
aprendizado em nosso movimento não devem 
apenas se orgulhar dos Ex-Governadores.   
Devem, igualmente, usufruir do conhecimento e 
da experiência que armazenaram, do desejo 
evidente que eles têm e demonstram em ver o 
leonismo brilhar cada vez mais no firmamento 
desse mundo conturbado que vivemos na época 
atual.
            Não tenham os Clubes o acanhamento de 
c o n v o c á - l o s  p a r a  q u e  t r a n s m i t a m  a s 
experiências que acumularam.   Nossos Ex-
Governadores não devem, e muito menos 
desejam, ser transformados em monstros 
sagrados (como já se escreveu), aos quais todos 
reverenciam mas deles não se aproxima. 
Devem nossos Clubes, com frequência, convidá-
los para que participem das suas assembleias, 
proferindo orientações, tirando dúvidas e 
transmitindo a beleza do seu saber.   Os Ex-
Governadores são verdadeiros ícones de 
conhecimento da filosofia Leonística.   Todos 
eles, como Leão símbolo que são, estão 
permanentemente dispostos e ansiosos por 
transmitir o potencial de que são dotados. Os Ex-
Governadores são a grandeza do movimento 
leonístico.
       Aos  Ex-Governadores de 
Distrito, pela comemoração do 
seu mês,  nosso pre i to  de 
reconhecimento e gratidão.

PDG 1997/1998 CLMJ ANTONIO 
DOMINGOS ANDRIANI - LC-6

Assessor da GMT de Aumento de Associados de Clube
Mandato Cargo eleito para um ano como dirigente de clube e membro 

da diretoria.
Como Assessor da GMT de aumento de associados de clube, você 
tornará o sonho do Melvin Jones realidade, que toda necessidade 

possa ser atendida por um Leão ou Leo. Ao trazer novos associados 
para dentro do clube, você vai não somente desenvolver novas 

amizades como garantir que seu clube tenha uma base forte para 
servir sua comunidade e o mundo. Você vai impactar vidas!

Qualificações 
 Ser apaixonado pelo 
Lions e estar envolvido no 
futuro do clube.
 Liderar pelo exemplo, 
patrocinando ativamente 
novos associados.
 Possuir fortes habilidades 
de gerenciamento de 
projetos, oratória e 
apresentação.
 Ser capaz de fazer uso da 
tecnologia (E-mail, Microsoft 
Office, MyLCI, website de 
LCI, mídia social).



FERNANDÓPOLIS - SP
Os sertões da 

Alta 
Araraquarens
e (Sertão de 
Rio Preto) 

permaneciam 
incultos até o 
final do século 
XIX, por falta 

de vias de 
comunicação. 

A estrada 
Boiadeira ou Estrada do Taboado, aberta pela 

iniciativa privada, na década de 1890, atravessou o 
sertão e ficou sendo a única via de acesso à região. 

Foi por ela que entraram e aqui se fixaram os 
precursores da massa de cafeicultores que iriam 

mudar o panorama do crescimento e do progresso das 
“terras novas”.

 Nas duas primeiras décadas do século XX, 
desbravadores, entre eles: Joaquim Antonio Pereira, 
Afonso Cáfaro, Francisco Arnaldo da Silva, Quirino 

Luiz Pereira, João Biroli, todos assentados na Gleba 
Santa Rita, e Luiz Armando Barozzi e  posteriormente 

Carlos Barozzi, pai e filho, e muitas outras famílias 
principalmente de italianos, na gleba Marinheiro, dão 

início à abertura desta região pioneira.
 Os Barozzi, em 1938 (10/11), fundaram o 

patrimônio de Brasilândia que, em agosto de 1943, se 
tornou Distrito de Paz- 3ª Zona Distrital de Monteiro- 

(hoje Álvares Florence).
        Em 22 de maio de 1939, Joaquim Antonio 

Pereira, fundou o patrimônio de Pereira, localizado 
aproximadamente a três quilômetros de Brasilândia.

As vilas pertenciam ao imenso município de Tanabi, na 
época, o maior do estado de São Paulo. As rivalidades 

logo surgiram tentando uma vila suplantar a outra.
 O grupo político de Pereira era mais atuante e, 
mesmo sentindo o golpe da implantação da 3ª Zona 
Distrital em Brasilândia, iniciou um movimento para 

conseguir a elevação a município, tendo Pereira como 
sede

 Em 1945 haveria uma nova divisão territorial e 
administrativa do Estado de São Paulo e nenhuma das 

duas vilas tinha condição de, separadamente, ser 
elevada a município. Em 1943, o interventor Fernando 

Costa, em visita à região, sugere a unificação para 
alcançar tal objetivo. Portanto, Fernandópolis (Terra de 

Fernando), é o produto da união dos dois patrimônios 
primitivamente rivais, Brasilândia e Pereira, fundados 

na região pioneira do Sertão de Rio Preto.

O novo município, instalado em 1º de janeiro de 1945, 
tinha uma área de 6.346 Km2 (hoje são 545 Km2), 

ocupando 2,57% da área total do Estado. Foi 
desmembrado do município de Tanabi, e suas divisas 

chegavam aos rios Grande e Paraná. Tinha como 
distritos Jales e Pedranópolis. Sua população era de 

25.002 habitantes, correspondendo a 0,31% da 
população estadual. Portanto, uma imensa área, 

porém, pouco povoada.
O café foi, durante muitos anos, a principal fonte de 
renda, mas devido aos diferentes tipos de solo e a 

necessidade do próprio abastecimento, foram sendo 
introduzidas novas culturas, destacando-se o algodão, 

milho, amendoim e arroz.
Atualmente o município de Fernandópolis possui uma 

área territorial de 550 km², população de 64.696 
habitantes, com densidade demográfica de 117,63 

habitantes por km². Seu grau de urbanização é 
superior a 96,94%, fato ligado ao grande 

desenvolvimento dos setores do comércio e serviços.
 O setor de serviços representa 67,69% da 

riqueza gerada no Município. A indústria responde por 
29,35% e o setor de agropecuária, cerca de 2,97%.

Fernandópolis é uma cidade economicamente 
agrícola, comercial e industrial. Dos estabelecimentos 
econômicos, 44% pertencem ao setor comercial, 27% 

estão no setor de serviços e 5% no setor industrial.          
Porém, o setor de serviços é responsável pelo maior 
número de empregos formais, isto é, 39% do número 

de vagas. Apesar da importância da indústria e 
comércio na economia regional, a agropecuária ainda 

é a principal fonte de dinamismo econômico.
 A renda que movimenta o setor de comércio e 
serviços do município é proveniente da agricultura do 
município de Fernandópolis. A produção agrícola do 

município e região está concentrada em culturas 
temporárias, com amplo destaque para o cultivo da 

cana-de-açúcar, representando cerca de 44% do total 
da área cultivada. Dentre as culturas permanentes, a 
laranja e outros citros são responsáveis pela maior 

parte do valor gerado. É também de grande 
importância para a região a bovinocultura de corte e 

leite, atividades que atingiram conjuntamente mais de 
23% do total do valor da produção agropecuária.
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