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Lions Clube de Ribeirão Preto - Centro
Distrito LC-6

CÓDIGO DE ÉTICA DO LEÃO
Demonstrar fé nos méritos da minha profissão, esforçando-me para conseguir honrosa
reputação, mercê da Excelência dos meus serviços.
Lutar pelo êxito e pleitear toda remuneração ou lucro que, eqüitativa e justamente mereça,
recusando, porém, aqueles que possam acarretar diminuição da minha dignidade, devido a
vantagem injusta ou ação duvidosa.
Lembrar que, para ser bem sucedido nos negócios ou empreendimentos, não é necessário
destruir os dos outros. Ser leal com os clientes e sincero comigo mesmo.
Decidir contra mim mesmo, no caso de dúvida quanto ao direito ou a ética de meus atos perante
o meu próximo.
Praticar a amizade como um fim e não como um meio. Sustentar que a verdadeira amizade não é
o resultado de favores mutuamente prestados, dado que não requer retribuição, pois recebe
benefícios, com o mesmo espírito desinteressado com que os dá.
Ter sempre presente meus deveres de cidadão para com a minha localidade, meu Estado e meu
País, sendo-lhes constantemente leal em pensamentos, palavras e obras, dedicando-lhes,
desinteressadamente, meu tempo, meu trabalho e meus recursos.
Ajudar o próximo, consolando o aflito, fortalecendo o débil e socorrendo o necessitado.
Ser comedido na crítica e generoso no elogio; construir e não destruir.

PROPÓSITOS DOS LIONS CLUBES
Organizar, fundar e supervisionar clubes de serviços a serem chamados de Lions Clubes.
Coordenar as atividades e padronizar a administração de Lions Clubes.
Criar e fomentar um espírito de compreensão entre os povos da Terra.
Promover os princípios do bom governo e boa cidadania.
Interessar-se ativamente, pelo bem-estar cívico, cultural, social e moral da comunidade.
Unir os Clubes pelos laços de amizade, bom companheirismo e compreensão recíproca.
Promover um fórum para a livre discussão dos assuntos de interesse público, excetuando-se os
assuntos de ordem política e religiosa, os quais não devem ser discutidos pelos associados no
Clube.
Encorajar homens de mentalidade de serviço a servir suas comunidades sem recompensa
financeira pessoal, estimular a eficiência e promover elevado padrão de ética no comércio, na
indústria, nas profissões, nos serviços públicos e empreendimentos privados.

DECLARAÇÃO DE VISÃO E DE MISSÃO DE LIONS INTERNACIONAL
Visão – “Ser o líder global em serviços comunitários e humanitários”
Missão – “Dar poder aos voluntários para que possam servir suas comunidades e atender
suas necessidades humanas, fomentar a paz e promover a compreensão mundial através dos
Lions Clubes”.
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Ano 4 - 1º de Julho de 1965 - N.o 32

XII CONVENÇÃO NACIONAL DOS
LIONS CLUBES DO BRASIL
Realizou-se na Guanabara, nos
dias 11 à 16 de Maio de 1965, a XII
Convenção Nacional dos Lions
Clubes do Brasil, cujas inscrições
atingiram à casa dos 2.000, o que
quer dizer que, entre
companheir os, domadoras e
convidados, estavam presentes, à
convenção, mais de 4.000 pessoas.
Foi, verdadeiramente, uma
grande convenção. Seus programa
foi, cuidadosamente, preparado e
constou, entre outras coisas, o
seguinte: - Instalação solene;
Passeio turístico pela cidade; Noite
regional; Almoço para domadoras,
com tarde no Jockey Clube; Noite
de congraçamento; Desfile
leonístico; Jantar e Baile dos
Governadores e Passeio Marítimo.
A organização da Convenção,
foi qualquer coisa de
extraordinário. Cada Clube da
Guanabara, tinha um setôr à seu
cargo. Como na Guanabara
existem 20 Clubes, nota-se o gráu
de eficiência orgânica da
convenção.

Foi bastante comentado no meio leonístico de
Ribeirão Preto e Região, o 25º Encontro de Domadoras e
Companheiras Leão, realizado no dia 26 de setembro, em
nossa cidade, sob a coordenação de nosso Clube. Afinal de
contas, era mais um Jubileu Leonístico e a preocupação
tomou conta de nossas mulheres, que queriam fazer o
melhor e mostrar que esse evento, que nasceu em nosso
Lions, no ano de 1991, continua lindo e significativo para
o trabalho realizado por elas, em prol de nossas comunidades. E foi o que realmente
aconteceu. Um pouco antes da abertura, sempre de acordo com o protocolo
leonístico, o salão, ricamente decorado, já estava praticamente tomado pelas
delegações dos treze clubes participantes, devidamente uniformizadas. Logo após
serem recepcionadas, foi entregue a cada uma das participantes, um bonito brinde,
numa manifestação de júbilo pela presença.
Após a composição da mesa e abertura dos trabalhos, o coral da Associação de
Engenharia e Arquitetura de Ribeirão Preto, fez uma belíssima apresentação musical,
seguida pelo cantor, CL Roberto, do Lions Clube de São Sebastião do Paraíso-MG,
que deu um verdadeiro show. A palestra proferida pela Dra. DM Renata Nahas
Cardili, exímia professora da USP-Ribeirão Preto, cujo tema versou sobre
Envelhecimento, foi simplesmente fantástica. Destacamos ainda, a declamação da
poesia “Mulher”, de autoria da DM Cida Gaiofatto, o resultado da gincana, a troca de
experiências e informações sobre o desempenho dos Clubes, aquele intenso
companheirismo despertado pelo carinho e atenção de cada participante, a fartura dos
salgados e refrigerantes e, no final, a premiação aos Clubes vencedores, seguido de
um reforçado lanche.
Acreditamos que esse jubileu, veio coroar uma iniciativa tomada pelo Clube,
durante a presidência do Ex-CL Olavo Pellicani e Ex-DM Cleusa e que deve seguir
sempre avante, agora abraçada não só pelos Lions Clubes de Ribeirão Preto, mas por
muitos outros de nossa Região. Além dos momentos agradáveis, existe o momento
que realmente motiva essa integração clubística, que é a arrecadação de alimentos,
fraldas descartáveis, remédios e outros bens, posteriormente doados a entidades de
assistência social e a pessoas que tanto necessitam de nossa ajuda.
Nossos aplausos para todas as participantes do evento, porém, de modo
particular, para as Domadoras e Companheiras Leão do Lions Centro, que se
esforçaram ao máximo, sempre com muita dedicação e tudo fizeram para o sucesso
do Encontro. Foram maravilhosas e mostraram que quando existe uma vontade para a
realização de um trabalho, o resultado almejado é alcançado. Elas foram lá e fizeram.
Parabéns!
CL João

Rodini Luiz
 ditor
E

“A grandeza do Lions está no tamanho do Lions que eu carrego no meu coração”

Nós servimos.
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Endereço de Lions Internacional: 300 22nd Street – Oak Brook, Illinois 60523-8842 - USA

Presidente do Clube: Omar Nahas – e-mail omarnahas@uol.com.br - Fone(16) 9-9701-4215
Reuniões Mensais
Assembléia: primeiras e terceiras segundas-feiras, às 20h30min
Diretoria: segundas e quartas segundas-feiras, às 20h30min
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Presidente Internacional;
1º Vice-Presidente Internacional;
Ex-Presidente Internacional;
Diretor Internacional;
Ex-Diretor Internacional;
Ex-Presidente do Conselho de Governadores
do Distrito Múltiplo;
Governador de Distrito;
Ex-Governador de Distrito;
Presidente do Conselho de Governadores;
Companheiro Leão;
Companheira Leão;
Companheiros Leões;

CCaLL
DM
DDMM
CMJ
C.LEO
AL
DMLC
LCIF

–
–
–
–
–
–
–
–

Companheiras Leão;
Domadora;
Domadoras;
Companheiro de Melvin Jones;
Companheiro Leo;
Ano Leonístico;
Distrito Múltiplo LC.
Fundação Internacional de Lions Clubes
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Nós sabemos que os Clubes de
Serviço, têm por objetivo principal, o
trabalho voluntário, sempre voltado para
as comunidades onde atuam. Entretanto,
a maior dificuldade que ocorre
atualmente, para o bom desempenho
desses Clubes, é a admissão de novos
associados.
Acreditamos que o principal
obstáculo para essa expansão tão
desejada, concentra-se nos afazeres e
compromissos familiares, o cansaço da
lida diária que não dá espaço ao
desempenho de novas atividades. Muitas
pessoas preferem inclusive, colaborar
financeiramente do que envolverem-se
efetivamente com esse importante
serviço em prol dos mais necessitados.
Comparando a atual condição de
locomoção, trabalho e lazer, chegamos à
conclusão de que muitos não encontram
tempo para pensar em solidariedade,

salvo para os casos em que não se exige a
presença física de quem quer ajudar.
Da mesma forma, temos
observado a baixa frequência em nossos
Clubes Recreativos, que enfrentam a
mesma situação, provocando situações
embaraçosas e de penúria. A comodidade
leva ao sedentarismo. Sauna, piscina,
quadras esportivas, salão de jogos, muito
comum nos condomínios residenciais de
hoje, praticamente afastam as pessoas
dos Clubes Sociais. Tal fato, além de
provocar constantes baixas nos quadros
associativos, afeta a possibilidade de
novas inclusões, o que, felizmente, não é
o caso de nosso Lions Clube.
Tendo em vista o mundo em que
vivemos, em constante transformação,
temos também que repensar o nosso
trabalho leonístico, as nossas reuniões,
assembléias, enfim, nossos eventos, para
que não fiquemos naquela “mesmice”. É
preciso motivar e buscar alternativas para
um crescimento cada vez maior de nosso
Movimento. É necessária uma ação
urgente, com campanhas de incentivos,
buscando na juventude o fortalecimento

do Lions, para que o futuro não seja
apenas uma esperança, mas uma certeza
de que continuaremos a servir.

CL Omar Nahas e DM Amelinha

“Se você não tem oportunidade de fazer grandes coisas,
pode fazer pequenas coisas de uma forma grandiosa”

Leonismo: Uma Filosofia de Vida
E

m todas as ocasiões que me oferecem tenho dito
que pertencer ao leonismo é um privilégio, uma honra.
Afinal, pertencemos à maior organização de Clubes de
Serviço do mundo, junto à qual temos a nossa Fundação
(LCIF), considerada em 2007 como a melhor ONG do
mundo e, com certeza, ainda hoje o é.
A nossa organização é voltada para o bem, num
congraçamento de pessoas que enriquecem a sua existência
com inúmeros exemplos de solidariedade e amor. Trabalhos
incansáveis, campanhas comunitárias para amenizar o
sofrimento de pessoas carentes de todo o mundo, esse é o
verdadeiro e único sentido de nossa organização. Jamais
devemos permitir que determinadas paixões minem ou
estraguem o bom relacionamento que deve existir sempre
entre os Leões. É o contato com Companheiros de outros
clubes, de outros Distritos, de outros Estados que permitem
que o nosso companheirismo se fortaleça e consiga crescer
ainda mais.
Engana-se quem pensa que “manda” no Lions. Os
cargos que exerceu não o ensinaram em nada. Engana-se
quem pensa que sabe tudo de Lions. Esse é justamente quem
mais tem a aprender. Os participantes do maior movimento
de prestadores de serviço desinteressado do mundo não
estão livres de contradições, de discussões, às vezes até de
um desentendimento, mas é importante cultivar a essência
da humildade, da solidariedade, do abandono do egoísmo e
entender que cada um tem o direito de pensar como bem

entender. Ninguém é obrigado a concordar com tudo e
temos que respeitar isso.
O Movimento Leonístico, voltado às causas
humanitárias, é um conviver efetivo não só em nosso Clube,
mas também no Distrito ou no Distrito Múltiplo. Cabe a
nós, enquanto dirigentes, zelar para que o sentimento de
amizade e fraternidade envolva a todos os Leões, ocupem
ou não algum cargo importante.
O Leonismo é um Movimento, que desenvolve o
conhecimento e, portanto, aquele que não estuda, que não se
interessa ficar para trás. Nunca é demais repetir que o nosso
lema é “Nós Servimos”. Se nós nos propusemos a servir,
temos um diferencial, que é o comprometimento.
Cada um de nós, Companheiro, Companheira,
Domadora, ou Leo, devem ser exemplos de vida e de
comportamento, num clima de amizade condizente com os
ideais da maior ONG do mundo, “O Lions”. Lembrem-se de
que “Leonismo é filosofia de vida”. Se você escolheu ser
Leão, deve honrar o seu compromisso.
E aqui eu me permito utilizar o pensamento da CaL
Maria Leonora R. Martins, do LD-7 “A cada tropeço um
recomeço; a cada falha uma tentativa; a cada barreira uma
experiência; a cada desafio uma aprendizagem; a cada
derrota uma luta; a cada momento difícil uma superação; a
cada objetivo uma busca; a cada busca uma descoberta e a
cada descoberta uma nova razão para viver”.
É ou não é uma “filosofia de vida”?
CL João Sérgio Afonso
1º VCC do DMLB
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Noticias
TARDE BENEFICENTE
Cerca de 350 mulheres da sociedade
ribeirãopretana, participaram da Tarde
Beneficente promovida pelas Domadoras
do Clube, no dia 12 de agosto, no Salão de
Eventos da Fundação Rotária. Esse evento
acontece todos os anos e tem por objetivo, a
obtenção de recursos para a aquisição de
matéria prima utilizada na confecção de
enxovais para recém-nascidos, doados a
gestantes carentes da comunidade. A
promoção correspondeu plenamente às
expectativas e foi bastante elogiado pelas
pessoas que lá compareceram.

muita alegria por parte dos Leões e
Domadoras.

VISITA OFICIAL DO
GOVERNADOR BAZAN
Em cumprimento ao calendário
oficial da governadoria, esteve em visita
oficial ao Clube, no dia 16 de setembro, o
governador do distrito, CL José Mário
Bazan, acompanhado do coordenador da
governadoria, CL Antonio Domingos
Andriani, do secretário adjunto, CL Hélio
Massami Yoshidome, do tesoureiro, CL
Antonio Carlos Girotto e CaL Eleni Girotto.
A visita, constituiu-se basicamente em uma
Reunião Administrativa, quando foi levado
ao conhecimento do Clube, as metas
traçadas por Lions Internacional e pela
governadoria do distrito. Durante o
transcorrer dos trabalhos, o Clube recebeu
elogios do governador, pelo trabalho e
atividades desenvolvidas nos 56 anos de
existência. O Presidente, CL Omar Nahas,
agradeceu a presença e o carinho da
governadoria para com o clube e se
comprometeu a empenhar-se ao máximo,
no sentido de cumprir com as metas
propostas para o presente Ano Leonístico.

Momento de concentração
CaL SILVIA CAMPOS SAMARA
O Clube recepcionou festivamente,
no dia 10 de agosto, a CaL Silvia Helena
Campos Samara, transferida do Lions
Clube de Ilha Solteira-SP e que passou a
fazer parte do quadro associativo do Lions
de Ribeirão Preto-Centro. A CaL Silvia, de
família ribeirãopretana, é engenheira e

Lurdes, Daisy, Conceição, Deise e
Terezinha

Amir e Grupo de Domadoras
HOMENAGEM AOS PAIS
A tradicional Assembléia Festiva em
comemoração ao Dia dos Pais, aconteceu
no dia 16 de agosto, na chácara do CL
Antonio Paulo Caliento e CaL Daisy, com
participação expressiva da Família
Leonística e convidados.O evento,
carinhosamente preparado pela diretoria
social, transcorreu em clima alegre e de
intenso companheirismo. Uma singela
homenagem foi prestada aos pais, com a
distribuição de um pequeno mimo, como
lembrança dessa festejada efeméride. A
presença do CL Franz Brieger, o mais
antigo associado do Clube, acompanhado
da DM Sylvia e familiares, foi motivo de

empresária e tem dois filhos, Lucas e Tiago.
Ingressou no Lions de Ilha Solteira no dia 1º
de fevereiro de 1999, onde foi Presidente,
Secretária, Tesoureira, Editora do Boletim
“Leão da Ilha” e Presidente de várias
Comissões. Foi também Presidente de
Região, Presidente de Divisão, Tesoureira
da Governadoria do distrito e Assessora
distrital da Revista Lion. Após a sua
apresentação oficial, conduzida pelo PDG
CL Antonio Paulo Caliento, a nova
associada apresentou agradecimentos ao
Clube, pela acolhida e foi oficialmente
saudada pelo presidente, CL Omar Nahas.

ENCONTRO DE DOMADORAS E
COMPANHEIRAS LEÃO
Sob a coordenação de nosso Lions
Centro, realizou-se no dia 26 de setembro, o
25º Encontro de Domadoras e

Companheiras Leão, com participação de
13 Lions Clubes, representados por cerca
de 100 Domadoras e Companheiras Leão.
Durante o transcorrer do Encontro, houve
apresentação musical através do Coral da
Associação de Engenharia e Arquitetura de
Ribeirão Preto, apresentação do cantor
Roberto, do Lions de São Sebastião do
Paraíso-MG; declamação da Poesia
“Mulher”, de autoria da DM Cida
Gaiofatto, feita pela DM Vera Ricci;
palestra sobre “Envelhecimento”,
magnificamente apresentada pela DM
Renata Nahas Cardili, dermatologista e
Professora da USP-Ribeirão Preto;
distribuição de brindes para todas as
participantes; encerramento da gincana
com premiação aos vencedores. Durante o
evento foram servidos sucos cítricos,
refrigerantes, salgados e, no final, um
delicioso lanche. A Gincana proporcionou
uma arrecadação de 519 pacotes de lenços
umedecidos, 104 pacotes de lã família, 526
sabonetes Johnson e 23 caixas de Hipoglós,
no valor total de R$ 5,033,00.

REUNIÃO DISTRITAL
Realizou-se em Ribeirão Preto, nos
dias 1º e 2 de agosto, sob a coordenação do
Lions Clube de Ribeirão Preto-Jardim
Paulista, a Primeira Reunião Distrital do
LC-6, com a instalação do Gabinete da
Governadoria, sob o comando do
Governador, CL José Mário Bazan. No dia
1º, houve a posse dos Coordenadores de
Região, Divisão, Assessores Distritais e
Sessão solene de instalação da Distrital. No
dia 2, a solenidade de homenagem às
bandeiras, Sessão Plenária e Almoço de
Confraternização. O PDG CL Ricardo
Tomatsu, proferiu uma brilhante palestra e
foi muito aplaudido, não só pelo tema
apresentado, mas principalmente pela
didática e pelo humor na apresentação,
revelando-se também como um ótimo
cantor.

ESCOLA DE DIRIGENTES
A Governadoria do Distrito
promoveu no dia 11 de julho, em
Taquaritinga, a Escola de Dirigentes e
Preparação de Líderes, sob o comando do
CL José Gomes Duba das Chagas, diretor
EDPL. Após a abertura dos trabalhos, feita
de acordo com o protocolo leonístico,o
governador do Distrito, CL José Mário
Bazan, fez comentários sobre a sua
participação na Convenção Internacional
do Lions, em Honolulu e teceu
considerações sobre as metas da
governadoria para o Ano Leonístico
2015/2016. No período da tarde, houve o
treinamento para os dirigentes de Clubes.
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LIONS INTERNATIONAL
O lema do Presidente Internacional,
Dr. Jitsuhiro Yamada, eleito durante a 98ª.
Convenção, realizada em Honolulu, Havaí,
é “Dignidade. Harmonia.Humanidade”.
Ele espera, que neste Ano Leonístico, os
Leões continuem a servir com enorme
entusiasmo, transformando as vidas das
pessoas, porém deseja fazer uma diferença
na forma como servimos. Afirma que seu
lema como Presidente é de levar dignidade
ao próximo por meio do Serviço
Humanitário. Isso é algo que tem sido
inerente ao serviço do Lions, desde que
Melvin Jones reuniu-se com Leões pela
primeira vez,mas, com foco em seu lema,
tem certeza de manter e até melhorar o
compromisso leonístico com o serviço.

CONCURSO DE CARTAZ
SOBRE A PAZ
Todos os anos, Lions Clubes de todo
o mundo, patrocinam o Concurso de Cartaz
sobre a Paz, de Lions Internacional, em
Escolas ou Grupos Juvenís, direcionado
para crianças na faixa etária de 11 a 13 anos
de idade. O Concurso incentiva os jovens a
pensarem sobre a paz e criativamente
expressarem seus sentimentos em relação à
paz, compartilhando suas singulares visões
com o mundo. O tema do Concurso para
este ano é “Compartilhe a Paz”. Os cartazes
serão julgados de acordo com a
originalidade, mérito artístico e expressão
do tema. O vencedor do grande prêmio
internacional ganhará uma viagem, com
direito a levar dois acompanhantes, para
participar da cerimônia de premiação, na
Sede da ONU, em Nova Iorque, no dia do
Lions com as Nações Unidas. Na
cerimônia, o vencedor receberá o valor de
US$ 5.000,00 e um prêmio. Além do grande
prêmio, cada um dos 23 vencedores do
prêmio de Menção Honrosa, receberá a
quantia de US$ 500,00 e um Certificado de
Mérito pela realização.

CONCURSO DE REDAÇÃO
O Concurso de Redação de Lions
Internacional, foi criado com o objetivo de
oferecer uma oportunidade para os jovens
considerados portadores de deficiência
visual, para expressar seus sentimentos de
paz. Os participantes devem ter de 11 a 13
anos de idade, em 15 de novembro de 2015.
O vencedor internacional do certame,
receberá um prêmio de US$ 5.000,00.
Somente os Lions Clubes podem patrocinar
o Concurso, que tem como tema, para este

ano, “Compartilhe a Paz”. As redações não
podem ter mais de 500 palavras e devem ser
redigidas em inglês, datilografadas em
preto e com espaço duplo. Deverão ser
encaminhadas ao governador distrital, até o
dia 15 de novembro de 2015.

PARTICIPE DA
COMEMORAÇÃO DO
CENTENÁRIO
Para fazer parte da comemoração do
centenário de Lions Internacional, basta
patrocinar um novo sócio ou ajudar a
organizar um Clube! A partir de agora até
junho de 2018, quem patrocinar um novo
sócio ou clube, recebe imediatamente um
reconhecimento especial. A frase “Convide
para causar impacto” é mais do que algumas
palavras. Ela representa a verdade. Cada
novo associado que se afilia a um Lions
Clube viabiliza o fornecimento de serviços
para 30 pessoas. Portanto, uma simples
equação matemática nos diz que se 10.000
novos afiliados se afiliarem, estaremos
impactando a vida de 300.000 pessoas em
todo o mundo. A meta para o programa de
prêmios do centenário por aumento de
associados é que cada clube adicione pelo

menos3 associados por ano, e cada distrito
adicione pelo menos um novo clube por
ano.

vencedores, o nosso Boletim/Revista “A
Voz do Leão” conquistou o 3º lugar na
modalidade trimestral. Por mais essa
conquista, recebemos do CL Epifânio, um
troféu e um Certificado. Na modalidade
mensal, o vencedor foi o Boletim “O
Canavial”, do Lions Clube de Teotônio
Vilela-AL, cuja Editora é a CaL Francisca
Borges Pereira; Na modalidade bimestral,
“O Leão de Aço”, do Lions Clube de João
Monlevade-Sobral-MG, editado pelo CL
Fernando Barcelos Silva; e na modalidade
quadrimestral, “Leão dos Campos
Eliseos”, do Lions de Ribeirão PretoCampos Eliseos, editado pela CaL Tânia
Cristina Costa Mascioli. A CaL Denise
Rodrigues, Editora da Revista Lion – Brasil
Sudeste, foi a palestrante, durante o
Encontro dos Editores.

João Rodini Luiz recebe troféu de Epifânio Menezes

Editores Fernando Barcelos, Ilza Yndra,
João Rodini, Denise Rodrigues e Carlos Mendonça

FESTA DE PREMIAÇÃO DOS
EDITORES
Aconteceu em Fortaleza-CE, no dia
22 de agosto, a festa de premiação do 41º
Concurso Nacional de Publicações
Leonísticas, organizada pelo Lions Clube
de Fortaleza-Tiradentes, sob a coordenação
do PCC CL Epifânio Menezes. Entre os

Denise Rodrigues, Editora da Revista Lion
com grupo de Edtores de Boletim

NOTA DE FALECIMENTO
Faleceu no dia 14 de julho, em Ribeirão Preto, o CL Leonildo
Trombela, do Lions Clube de Ribeirão Preto-Ipiranga. Casado com a
DM Terezinha de Lourdes Trombela, deixou filhos e netos. Teve
atuação destacada no Movimento Leonístico, tanto em seu Clube, onde
foi presidente por diversas vezes, como no distrito LC-6, quando atuou
como tesoureiro da governadoria.

“O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada.
Caminhando e semeando, no fim terás o que colher”. Cora Coralina
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Componentes da Mesa Diretiva

Domadoras - Lions Ribeirão Preto
Campos Elíseos

Domadoras - Lions Brodowski
e Altinópolis

Domadoras - Lions Sertãozinho

Coral da Associação de Engenharia
e Arquitetura

Vera Ricci

Daisy Caliento

Domadoras - Lions Ribeirão Preto
Ipiranga

Sandra Carvalho, Renata Cardili,
Amelinha e Daisy

Antonio Paulo Caliento e
Terezinha Além

Domadoras - Lions Ribeirão Preto
Jardim Paulista

Domadoras - Lions Cravinhos
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Domadoras - Lions Ribeirão Preto
Centro

Amelinha e Omar Nahas

Cristina Darahém, Hélia Magna,
Marisa Marques, Sandra Colbachini
e Yolanda Rodini

Momento protocolar

A palestrante DM Renata Nahas Cardili

Renata Cardili, Yolanda Rodini,
Deise Elias, Amelinha Nahas e
Daisy Caliento

Amir Calil Dib e Omar Nahas

Franz Brieger, Sylvia e familiares

Amelinha, Syla, Juliana e Akef Dib

Grupo de Leões

Pedro e Terezinha Além

Grupo de Leões
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Variedades

EXEMPLO DE CIDADANIA

HUMOR
Mulher Vaidosa –Uma senhora
vaidosa pergunta a um senhor sincero:
- Que idade o senhor me dá?
- Bem...pelos cabelos, dou-lhe vinte
anos, pelo olhar, dezenove, pela sua
pele, dezoito, e pelo seu corpo,
dezessete anos!
- Hummm, mas como o senhor é lisonjeador!
- Nada disso, eu sou sincero... agora espere que vou
fazer a conta.
O Amor é lindo–Uma velhinha de 80 anos foi presa por
estar roubando no supermercado.
Quando foi levada à presença do Juiz, ele perguntou a
ela: - O que a senhora roubou?
E ela respondeu: - Uma lata pequena de pêssegos.
O Juiz perguntou o motivo dela ter roubado uma lata
pequena de pêssegos e ela respondeu que estava com
fome.
O Juiz então perguntou à velha senhora quantos
pêssegos tinha dentro da lata. Ela disse que tinha 6.
O Juiz proferiu a sentença: - “Eu vou prender a senhora
por 6 dias”.
Mas, antes que o Juiz pudesse terminar, o velhinho,
marido da velhinha, perguntou se poderia falar sobre o
acontecido. O Juiz disse que sim e perguntou o que ele
queria dizer.
Aí, o marido da velhinha disse: - Ela também roubou
uma lata de ervilhas...
O Cardiologista e o Mecânico – Um mecânico está
desmontando o cabeçote de uma moto, quando ele vê
na oficina um cirurgião cardiologista muito conhecido.
Ele está olhando o mecânico trabalhar. Então o
mecânico para e pergunta:
- Ei, doutor, posso lhe fazer uma pergunta?
O cirurgião, um tanto surpreso, concorda e vai até a
moto na qual o mecânico está trabalhando. O mecânico
levanta e começa:
- Doutor, olhe este motor. Eu abro o seu coração, tiro
válvulas, conserto-as, ponho-as de volta e fecho
novamente, e, quando eu termino, ele volta a trabalhar
como se fosse novo. Como é então, que eu ganho tão
pouco e o senhor tanto, quando nosso trabalho é
praticamente o mesmo?
Então o cirurgião dá um sorriso, se inclina e fala bem
baixinho para o mecânico:
- Você já tentou fazer como eu faço, com o motor
funcionando?

CL João Gaiofatto

Maria

Eugênia Elias Garcia, 20 anos, estudante de
arquitetura, não se conforma com o lixo jogado na área verde. Eis
o que ela diz: Frequentemente passeio com os meus cachorros na
Avenida Carlos Eduardo Consoni. Hoje, vi que a via estava muito
suja. Peguei um saco de lixo e comecei a andar recolhendo o lixo
que encontrava. Foi a primeira vez que fiz isso. Acho que vou ter
que fazer outras vezes porque as pessoas são muito desleixadas.
Muitos lugares de Ribeirão Preto estão sujos. Isso acontece
porque as pessoas não têm cuidado com a cidade. Elas preferem
um carro limpo, a guardar o lixo dentro do veículo e esperar
chegarem casa para jogá-lo na lixeira.
Quando eu estou passeando com o meu Golden, o Rei, e a
minha vira-lata, a Channel, aqui na avenida, é comum ver
pessoas jogando lixo pela janela do carro. No trânsito, também
sempre vejo. Uma vez, eu estava dirigindo e vi uma mulher
jogando um papel de chiclete pra fora do carro. Eu parei do lado
dela no sinal e a critiquei pela ação. Ela ficou brava comigo,
sendo que ela era a errada.
Não acho que as pessoas tinham que fazer o que eu estou
fazendo: catar lixo na rua. Acho que as pessoas é que não deviam
jogar lixo na rua, porque a cidade é nossa. Gastar dinheiro com
funcionários públicos para limparem as ruas, pra mim, é um
gasto à toa. Muita gente cobra uma ação do poder público
quando, na verdade, a própria pessoa não está fazendo o seu
papel de cidadão.
Eu e meu irmão, sempre tivemos contato com os animais
e com a natureza, influenciados por nossos pais. Eu nunca tinha
feito nenhuma ação para preservar o meio ambiente, foi a
primeira vez. Eu, simplesmente, respeito o meio em que vivo.
Hoje, está muito calor, então nem andei muito para recolher o
lixo. Mas, sempre que tiver um tempo, pretendo fazer isso.
É triste ver tanto lixo jogado nessa área verde. Recolhi
isopor, plástico, vidro, embalagens de produtos de limpeza, de
cremes, cada coisa que você não acredita que as pessoas têm
coragem de jogar aqui. Parei porque a sacola ficou cheia. Vou
levar todo esse lixo para a reciclagem.
(Maria Eugênia é neta do CL Toufic Elias e DM Deise)

É BOM LEMBRAR...
É bom lembrar que Manuel Bandeira (1886-1968),
é considerado como um dos principais poetas brasileiros.
Foi também professor de literatura, crítico literário e crítico
de arte. Os temas mais comuns de sua obra são: a paixão pela
vida, a morte, o amor e o erotismo, a solidão, o cotidiano e a
infância.Nasceu na cidade do Recife-PE. Filho do
engenheiro Manuel Carneiro de Souza Bandeira e de
Francelina Ribeiro, abastada família de proprietários rurais,
advogados e políticos. Em 1890 viajou com sua família,
para o Rio de Janeiro. Estudou no Colégio Pedro II. Em
1903 vai para São Paulo e ingressa na Escola Politécnica, no
curso de Arquitetura, mas teve que abandonar os estudos,
por ter contraído tuberculose. Em 1913 vai para o sanatório
de Cladavel, na Suiça, para tratar da doença. Em 1917
publica o seu primeiro livro “A Cinza das Horas”. Em 1919
publica “Carnaval”, que representou sua entrada no
movimento medernista.No poema “Evocação do Recife”,
tematiza a infância, faz uma descrição da cidade do Recife
no fim do século XX. “Vou-me embora para Pasárgada” é
um dos seus mais famosos poemas. Faleceu no Rio de
Janeiro, no dia 13 de outubro de 1968.

“Se alguém não encontra a felicidade em si mesmo, é inútil que a procure em outro lugar”
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AÇÕES SOBRE VISÃO
A Fundação Internacional de
Lions Clubes é líder no apoio às
iniciativas de prevenção à cegueira
evitável e restauração da visão de
pessoas do mundo todo. Os
programas de visão incluem desde o
desenvolvimento e aprimoramento
de sistemas com os cuidados de visão até o fortalecimento de
cirurgias de restauração da visão e a distribuição de
medicamentos às pessoas que se encontram em maior risco de
contrair doenças oculares.
SIGHT FIRST – “Visão para todos” do Lions – desde a sua
criação, em 1990, o programa SightFirst tem desempenhado
um importante papel na redução da cegueira ao redor mundo.
Sem os esforços colaborativos do Lions, dos nossos parceiros,
das autoridades de saúde locais, profissionais de saúde com a
visão e outras organizações não governamentais, o SightFirst
não teria conseguido ajudar 30 milhões de pessoas a
melhorarem ou restaurarem a visão. O SightFirst atua como
líder no programa VISION 2020, uma iniciativa global para
eliminar a cegueira evitável. Com o objetivo de criar sistemas
de cuidados com a visão abrangentes e sustentáveis, o
SightFirst financia projetos que visam oferecer serviços de
cuidados com a visão, construir ou aprimorar clinicas
oftalmológicas, treinar profissionais e promover a
consciência de cuidados com a visão em comunidades
carentes. Por meio de duas campanhas de arrecadação de
fundos, o Lions está investindo US$ 415 milhões no programa
SightFirst para estender seus serviços para um número ainda
maior de pessoas carentes no mundo todo. Com um programa
que ajuda a restaurar a visão ou evitar a cegueira de uma
pessoa ao custo médio de apenas US$ 6 outros milhões de
pessoas receberão o dom da visão.
Com o objetivo de melhorar os cuidados com a visão, o
SightFirst, analisa as causas, impactos e soluções para os
maiores problemas e doenças relacionadas a visão.
Saiba mais:
http://www.lcif.org/PO/our-programs/sight/index.php#sthash.3eKoCR32.dpuf

Correspondências
Recebemos mensagens com agradecimentos e referências
elogiosas à edição de nosso Boletim/Revista dos seguintes
Companheiros, Companheiras e amigos, aos quais
manifestamos o nosso MUITO OBRIGADO:
PID CaL Rosane Vailatti – Balneário Camboriú-SC
PCC CL Aurélio Pires – Salvador-BA
PDG CL Alcides Viotto – Franca-SP
PDG CaL Ana Maria de Barros– Monte Alto-SP
PDG CL Eládio Arroyo Martins – São José do Rio Preto-SP
CL Jair Alves Pinto – Itapira-SP
CL Nelson Jimenes – Catanduva-SP
CaL Olga Dágola Coimbra – Marilia-SP
PDG CL José Gueia – Nhandeara-SP
CL Glauber Gomes da Silva – Votuporanga-SP
PDG CL Egon Ralph – Campinas-SP
PDG CL Ricardo Tomatsu – Marília-SP
PDG CL Elio Cirilo – São Bernardo do Campo-SP

(Poesia de autoria da DM Cida Gaioffatto (Gaiô),
lida durante o 25º Encontro de Domadoras e
Companheiras Leão, no dia 26.09.2015)
CLRubson Januário – Ribeirão Preto-SP
1º VDG CL Sérgio David de Souza – Neves Paulista-SP
CL Paulo Antonio Secaf – Ribeirão Preto-SP
Cezar Augusto Batista – Ribeirão Preto-SP
Luciano Rodrigues da Cunha – Ribeirão Preto-SP
Lidio Alves de Lima – São Carlos-SP
Fernando Marchesan Rodini Luiz – Artur Nogueira-SP
CL Ricardo Pinatti – Ribeirão Preto-SP.
CaLTânia Cristina Costa Mascioli– Coordenadora do 42º
Concurso Nacional de Publicações Leonísticas – Ribeirão
Preto-SP, enviou-nos e-mail com o Regulamento do CNPL.
CL Rolmes Medeiros de Carvalho– Ex-Editor de Boletim
Leonístico – Recife-PE, presenteou-nos mais uma vez, com
Publicação de sua autoria intitulada “O Presidente da
Parahyba”.
Ao estimado amigo Rolmes, o nosso MUITO OBRIGADO
pela gentileza.

“Quando tudo parece dar errado, não se preocupe, nem desanime,
é apenas a vida lhe mostrando novos e melhores caminhos”
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Horta engarrafada - Reaproveitamento de embalagens de refrigerante
para montar um jardim vertical criativo e sustentável.

Acredite: é possível ter temperos sempre à mão em
casa, ainda que você não disponha de muito espaço ou de
recursos financeiros. A ideia partiu de Marcelo
Rosenbaum, que a executou em uma das edições do
quadro "Lar, doce lar", exibido no programa Caldeirão do
Huck, da TV Globo. O designer aproveitou o muro do
corredor de uma casa, para criar uma horta vertical. No
lugar de vasos, foram utilizadas embalagens de
refrigerantes, recortadas e penduradas com cordinhas. “A
garrafa PET é uma invenção que deu certo em termos
econômicos, mas vem trazendo uma dor de cabeça quando
pensamos na enorme degradação do meio ambiente
causada por ela”, diz Rosenbaum. “Esta é uma forma
popular de se apropriar de técnicas já existentes
sustentáveis, viáveis e econômicas.

Saúde
Glaucoma: risco aumenta com a idade

O glaucoma é uma doença ocular causada
principalmente pela elevação da pressão interna do olho. Essa
doença é a principal causa de cegueira irreversível no mundo,
principalmente pela falta de sintomas. Mas como se prevenir
da doença? A única forma de prevenção é por meio de
consultas, com acompanhamento médico. As pessoas acima
de 40 anos apresentam a visão cansada e muitos recorrem ao
uso de óculos para leitura, mas não passam pelo exame
médico. Somente o exame médico para avaliar a pressão e o

CaL Silvia Helena Campos Samara
fundo do olho poderá descobrir a doença no início.
Segundo especialistas, a doença se manifesta da
mesma forma tanto em homens como em mulheres, com
aumento de risco após os 40 anos de idade. Um alerta especial
para quem possui caso de glaucoma na família – a doença é
hereditária. Pessoas com caso de glaucoma na família, com
miopia – que também é um fator de risco – e afrodescendentes
apresentam maior propensão ao desenvolvimento de
glaucoma. Todas elas devem sempre reforçar para o médico se
possuem a doença na família e prestar ainda mais atenção.
O glaucoma, quando identificado no início, pode ser
tratado, controlado e paralisado, permitindo que a pessoa
tenha uma vida tranquila e com visão. É de suma importância
difundir que a única forma de contornar a doença é por meio
de consultas médicas periódicas. E isso vale para muitas
outras doenças.
Como medida de prevenção ao glaucoma e mesmo a
outras doenças degenerativas, é importante ter uma vida
saudável, praticar exercícios físicos com regularidade,
realizar exames médicos periódicos e evitar o fumo e o
consumo de bebidas alcoólicas em excesso. O tratamento
efetivo e precoce permite que o paciente leve uma vida
praticamente normal, utilizando exames de rotina e colírios
apropriados para controle da doença.

Fonte: PREVI
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REFLEXÃO SOBRE O LEMA DO PRESIDENTE INTERNACIONAL

Dignidade, Harmonia e Humanidade
O lema adotado pelo Presidente Internacional, CL Jitsuhiro Yamada, reflete muito sobre os
ensinamentos proferidos pela Madre Teresa de Calcutá. Seus atendimentos desesperados aos pobres, seu
amor pelos outros, sua pobreza evidente, sua falta de riquezas e poderes fizeram com que ela mudasse o
mundo. A vida dela é na verdade irônica e instrutiva para os Leões. Nós Leões, não somos lobos solitários.
Servimos juntos. Nós entramos para um clube, porque percebemos que podemos realizar muito mais,
trabalhando em conjunto. Sabemos que não somos a Madre Teresa. Tudo bem. Fazemos o possível com os
talentos que temos. As nossas limitações realmente podem funcionar ao nosso favor, porque unidos a outros
Leões, podemos realizar muito mais dignamente mais do que conseguimos fazer por conta própria. É muito
fácil se acomodar fazendo sempre o mesmo. Mas este é o momento de sermos aquele Leão que abandona a
zona de conforto e torna o serviço uma parte maior da sua vida, trabalhando juntos e com harmonia.
Ouvimos sempre a frase: "A vida é uma aventura ousada ou não é simplesmente nada". Portanto, vamos nos
aventurar e ousar, vamos melhorar as condições com muita humanidade. Sejamos verdadeiros Leões!
CaL Silvia Helena Campos Samara

“Ter fé significa deixar-se iluminar por Cristo e ser uma luz no mundo.
O amor verdadeiro não é para ser guardado, mas para ser doado”.
ORAÇÃO
Senhor Jesus, fonte de humildade,
ensina-me a ser mais humilde em
meus posicionamentos e atitudes.
Não permitas que eu continue
alimentando o orgulho, a soberba,
a cegueira da alma e o excesso de
autossuficiência que me
impedem de ver nas outras
pessoas os dons que me
complementam. Ajuda-me na
tarefa da complementaridade,
Que minha bagagem espiritual,
intelectual e material possa servir
de ocasião para me doar ainda
mais na defesa e promoção da
vida. Aniquila em meu coração a
doença nefasta da mania de
grandeza e superioridade, que me
diminuem como ser humano. Que
minha superioridade consista em
servir-Te afetiva e, efetivamente,
nos pobres e marginalizados da
sociedade. Toca, Jesus, minha
interioridade e ilumina-me com a
luz do Teu Espírito. Faze-me
entender que a arrogância e o
orgulho servem somente para me
a f a s t a r d o Te u a m o r
misericordioso. Concede-me a
graça e o privilégio de servir-Te,
servindo os Teus prediletos.
Amém.

LA-3 - Centro-Avante – RecifeCentro-PE; O Canavial – Teotônio
Vilela-AL.
LA-4-O Dente do Leão-FortalezaTiradentes-CE.
LB-1- O Leão do Oeste PaulistaPresidente Venceslau-SP.
LC-1-O Carioca – Rio de JaneiroCarioca-RJ; Cidade Maravilhosa em
Ação-Rio de Janeiro-Cidade
Maravilhosa-RJ;O Leão no ParaísoRio de Janeiro-Copacabana-RJ.
LC-2- O Leão da Cantareira-São
Paulo-Tremembé-SP.
LC-3-Leão da Penha-Itapira-SP; Leão
Barra Limpa – Conchas-SP; Leão
Botucudo – Botucatu-SP.
LC-4-Gotas de Ouro-Belo HorizonteOuro (MG); O Leão do Norte de
Minas-Pirapora e Montes ClarosSertanejo-MG(Virtual).
LC-6-Leão dos Campos EliseosRibeirão Preto-Campos Eliseos-SP;
Franca Leonística-FrancaSP(Virtual).BIG-Boletim Informativo
da Governadoria-Brodowski-SP.
LC-8-O Leão de Maria ChicaPenápolis-SP.
LC-11- Leão do Itabira-Cachoeiro do
Itapemirim-ES.
LC-12-O Leão de Aço – João
Monlevade - Sobral - MG; Leão do
Vale-João Monlevade-Centro-MG
(Virtual).
LC-Revista Lion-Brasil-SudesteSantos-SP.

42º CONCURSO NACIONAL
DE PUBLICAÇÕES
LEONÍSTICAS
As Publicações deverão ser
enviadas para
CaL TÂNIA CRISTINA
COSTA MASCIOLI
Rua Aldo Focosi, 130 – Ap. 311
14091-310 – Ribeirão Preto –
SP
Telefone: (16) 9-9961-3772
e-mail:
taniamascioli@terra.com.br

DOAÇÕES FEITAS PELO
CLUBE
Junho / Agosto-2015
51enxovais para recém-nascidos,
confeccionados pelas domadoras e
amigas voluntárias do Lions,
acompanhados de frasqueiras,
contendo cada uma, medicamentos e
produtos diversos, doados para
gestantes carentes – R$ 20.400,00
Medicamentos doados à Farmácia da
Gente-Fundo Social de
Solidariedade do Município de
Ribeirão Preto – R$ 2.970,00
Doações em espécie para entidades
de assistência social – R$ 4.250,00
Doações de alimentos, fraldas e
cobertores – R$ 596,00

Valor Total: R$ 28.216,00
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Nossa Cidade

Ribeirão Preto, denominada de
“Capital Nacional do Agronegócio”,
fundada no dia 19 de junho de
1856,conta atualmente com uma
população em torno de 700.000
habitantes. Segundo dados do IBGE,
no ano de 2015, foi a cidade que mais
cresceu entre as maiores cidades do
Estado de São Paulo. Com 99,7% de
seus habitantes vivendo na zona
urbana, o município contava em 2009
com 319 estabelecimentos de saúde. O

seu índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) é de 0,800,
considerando-se assim elevado em
relação ao país, sendo o vigésimo
segundo maior do Estado. Várias
rodovias ligam Ribeirão Preto à capital
paulista e a diversas cidades do Estado,
tais como a Rodovia Anhanguera e a
Cândido Portinari, com disponibilidade
ainda de ferrovias e um Aeroporto, o
Leite Lopes, um dos mais
movimentados do país. O café foi por

algum tempo, uma das principais
fontes de renda, se desvaloriza a partir
de 1929, perdendo espaço para outras
culturas e principalmente para o setor
industrial. Na segunda metade do
século XX, foram incrementados
investimentos nas áreas de saúde,
biotecnologia, bioenergia e tecnologia
da informação, sendo declarada em
2010 como “polo tecnológico”. Essas
atividades fazem, atualmente, com que
Ribeirão Preto tenha o 28º maior PIB
brasileiro.
Além da importância
econômica, o município é relevante
centro de saúde, educação, pesquisas,
turismo de negócios e cultura do Brasil.
Os Parques Prefeito Luiz Roberto
Jábali, Maurilio Biagi e o BosqueZoológico Municipal, configuram-se
como importantes áreas de preservação
ambiental, de recreação e passeios,
enquanto que a Choperia Pinguim, o
Teatro Pedro II e o Estúdios Kaiser de
Cinema, são relevantes pontos de
atividades culturais e de visitação por
turistas.

Fonte: wikipedia

INVOCAÇÃO A DEUS
Agradecemos, Senhor, estarmos aqui reunidos,
para nos conhecermos melhor e assim
poder servir os nossos semelhantes.
Dai-nos, Senhor, a humildade, a sabedoria
e a força necessária, para cumprir nossos deveres,
com entusiasmo e tenacidade.
Dai-nos, Senhor, a bondade e a tolerância,
para respeitar a opinião das pessoas e alimentar
a aspiração de todos, para servir a humanidade.
Protegei, Senhor, a nossa grande família leonística,
que trabalha hoje, como sempre,
pelo culto da Amizade, do Amor ao próximo
e do Serviço desinteressado.
Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil
Bendizei, Senhor, o nosso Trabalho.
Assim Seja !

Curiosidade Leonística
O “Dia Mundial do Serviço Leonístico” é uma das mais
importantes datas do Ano Leonístico. Ocorre a 8 de outubro,
dia em que, em 1917, teve início a I Convenção do Lions, em
Dallas, Texas, EUA. Neste dia, os clubes de todo mundo darão
prova novamente de sua dedicação à comunidade, realizando
milhares de atividades em prol do bem comum.

Julho
Início do Ano Leonístico (2015/2016)
02 – Dia do Bombeiro
09 – Dia da Revolução e do Soldado
Constitucionalista
12 – Dia do Engenheiro Florestal
13 – Dia do Cantor
14 – Dia de São Camilo
16 – Dia do Comerciante
25 – Dia de São Cristóvão
Dia do Motorista
26 – Dia dos Avós
Agosto
01 – Dia Nacional do Selo
04 – Dia do Padre
05 – Dia Nacional da Saúde
09 – Dia dos Pais
11 – Dia do Advogado
15 – Dia da Assunção de Nossa Senhora
19 – Dia Mundial da Fotografia
22 – Dia do Folclore
25 – Dia do Soldado
29 – Dia Nacional de Combate ao Fumo
Setembro
Mês das Domadoras e da Revista Lion
07– Dia da Independência do Brasil
Data da Carta Constitutiva do Clube (1959)
09 – Dia do Médico Veterinário
14 – Dia da Cruz
17 – Dia da Compreensão Mundial
21 – Dia da Árvore
23 – Início da Primavera
27 – Dia de Cosme e Damião
29 – I Reunião do Comitê Assessor – Div. D-2
30 – Dia da secretária
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HÁ 54 ANOS, O LIONS CLUBE DE RIBEIRÃO PRETO-CENTRO,
ERA CONSTITUÍDO PELOS ASSOCIADOS ABAIXO.

A Eles, a Nossa Homenagem
e a Nossa Gratidão
Antonio Sivaldi Roberti

Júlio Silva

Alberto de Freitas

Manoel Garcia

Annibal Laguna

Mário Del Monte

Augusto Aparecido Mazza

Mário Marcos Pompeu de Araújo

Carlos Augusto de Souza

Miguel Darahém

Celso Camargo de Azevedo

Newton Pedro de Camargo

Dirceu Oranges

Nivan Dutra de Oliveira

Délcio Bellini

Oscar Terreri

Ernesto Paulo Veiga

Paschoal Ciocchi

Fábio de Oliveira Guimarães

Paulo de Queiroz Arruda

Francisco Martiniano Junqueira

Paulo Neves

Gabriel Astolfo Monteiro de Barros

Pedro Borsato

Gino Ballerini

Plauto Garcia Leal

Hans Gunsburger

Primo Paterno

João Baptista Soares

Raphael Sérgio Caliento

João Constantino Miloná

Stamátis Kefalás

Jofre Petean

Virgilio Malta Gomide

José Basile

Walter August Hadler

José Gallati Junior

Wagner Guimarães de Mattos

José Newton Ferreira da Rosa

Wagner Marzola

Dr. Carlos Antônio Brasil
Oftalmologista

Dra. Renata Brasil

QUALIDADE E
SIMPLICIDADE
PARA CONSTRUIR
OU REFORMAR

Cirurgiã - Dentista

Telefones: 16. 3635.3131
3635.3130 / 3610.8700
Rua Sete de Setembro, 1867
Alto da Boa Vista
Ribeirão Preto - SP

na maior economia
ENTREGA
RÁPIDA

3623-0606

LIGUE GRÁTIS 0800-771-3456
R. Manoel Achê, 547
Jd. Irajá - Rib. Preto

Av. Portugal, 2670
Jardim Botânico
Ribeirão Preto SP
(16) - 3442.4244
casa.damasco@hotmail.com

Imóveis e Administração Ltda.

39 anos trabalhando por você
na compra, venda, locação e
administração de imóveis
Rua Altino Arantes, 526
Ribeirão Preto - SP

PABX: (16) 2111-5650
www.magnaimobiliaria.com.br

antina “605”
Churrascaria
MODA MASCULINA
Rua Mariana Junqueira, 1.247 - Centro
CEP 14015-010 - Ribeirão Preto - SP
Fone: (16) 2133-2929 - Fax: 3610-5794

Onde os Leões se encontram.
Churrascaria / Filés / Peixes.
O fantástico bacalhau na brasa.
A conhecidíssima leitoa à mineira.
Venha experimentar!!!

Rua São Sebastião, 428

Rua Amador Bueno, 563 - Centro
Ribeirão Preto - SP

Fone: 3625-6375

DISK 605 - 3610-2446

e-mail: contato@asteccontabilidade.com.br

Fazemos entregas todos os dias

