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Sou CL Rodrigo H. Polo, entrei no Lions clube de Auriflama em 01/09/2014, mas minha 

trajetória nessa família se inicia bem antes, em 30/06/2000, quando tive a oportunidade de entrar 

no LEO Clube de Auriflama, onde na primeira oportunidade eu descobri que, em grupo, 

conseguimos ajudar as pessoas e melhorar o local onde vivemos.  

Com apenas 5 meses de associado, adquirindo experiência, me tornei Vice-Presidente  e, 

com 1(um) ano aceitei o desafio de ser Presidente do LEO Clube de Auriflama, conseguindo o 

Prêmio de Presidente 100% do Distrito LC-6 e levando o Clube a receber, naquele ano, o prêmio de 

Melhor LEO Clube do Distrito Múltiplo LEO LC. Ocupei outros cargos no Leo Clube nos anos 

seguintes, fui Tesoureiro e na oportunidade alcancei o prêmio de tesoureiro 100% do Distrito, 

também fui Secretário 100% do Distrito e, como associado, recebi do Clube a premiação de 

Companheiro 100% em todos os anos em que atuei como Companheiro LEO.  

Sempre estive trabalhando para fortalecer o movimento Leoístico e para estimular outros 

jovens a chegarem à Liderança. Acompanhei de perto o desenvolvimento do Distrito LEO LC-6 

ocupando cargos de assessoria e chegando a Secretário Distrital, sempre ativo por 15 anos até 

atingir a idade limite de 30 anos.  

Contar minha trajetória de quinze anos no Leo Clube de Auriflama, atuando sempre 

conjuntamente e sob a orientação de Companheiros Leão do Lions Clube, é contar uma História de 

um casamento QUASE perfeito “LEO – LIONS” que, nesses anos todos, só tem influenciado 

positivamente na minha formação. É de fato uma História de aprendizado, de companheirismo, de 

amor, consideração e respeito iniciada no seio da família biológica, estimulada no movimento LEO 

(Liderança, Experiência,  Oportunidade) e que vem sendo lapidada no LIONS (Liberdade, Igualdade, 

Ordem, Nacionalidade, Serviço). Assim fui convidado a mudar de fase, passando a integrar, com 

muito orgulho, o quadro associativo do Lions Clube de Auriflama, onde o aprendizado e experiência 

adquiridos nos anos de LEO Clube contribuíram significativamente para o meu desenvolvimento 

como pessoa e como Leão. 

Com pouco tempo de associado Leão, fui secretário e  assumi a Presidência procurando dar 

continuidade e aprimorar o desenvolvimento do Lions Clube de Auriflama no sentido de valorizar 

cada vez mais a família leonística; com o apoio incondicional da minha esposa DM Lucilene que 

também foi Presidente, Secretária e Tesoureira do LEO Clube, ela foi meu braço direito, 

desempenhando um trabalho fantástico juntamente com todas as Domadoras e Companheiras nos 

esforçamos bastante e com esse engajamento das mulheres as nossas atividades foram um 

sucesso. Os Companheiros se esforçaram como nunca fortalecendo ainda mais o nosso clube e 

prestando os melhores serviços para a nossa comunidade e levando o nosso clube para a terceira 

colocação no concurso de eficiência do Distrito LC-6 e recebendo excelência de Lions Internacional 

completando também os quatro pilares no desafio do centenário, recebendo os quatro diamantes.  



Também contribuímos com o Distrito LC-6, assumindo cargos de assessoria, como neste 

Ano  Leonístico,  contribuindo na pasta de Serviços Leonísticos para Crianças e Idosos e Câncer 

Infantil, com o principal objetivo  de estimular os Lions Clubes do nosso distrito a participarem da 

“Caminhada Passos que Salvam”, realizada pelo Hospital do Amor de Barretos; conseguimos 

também nessa assessoria motivar alguns Lions Clubes a participar de uma das Metas de Lions 

Internacional (Câncer Pediátrico), ou pelo menos conhecer melhor esse trabalho. Ainda há muito a 

fazer, as necessidades são grandes e nós precisamos cada dia mais aumentar o contingente de 

companheiros interessados pelas causas humanitárias e prestação do SERVIÇO VOLUNTÁRIO. 

 Ser Companheiro Leão para mim é motivo de orgulho e satisfação,  é a maneira mais 

eficiente de  conseguirmos trabalhar pelo próximo contribuindo no desenvolvimento das crianças, 

preservando o meio ambiente, combatendo a fome, diabetes e em tantas outras atividades que 

desenvolvemos, algumas em grandes proporções como é a manutenção de entidades, outras são 

pequenas ajudas como auxílio a uma família que está passando por necessidades, mas  todas muito 

importantes pois as pequenas coisas feitas com amor, são grandes aos olhos de Deus. 

 Precisamos ser melhores Leões, cada vez mais ATUANTES e UNIDOS, deixando de lado as 

nossas vaidades e promoção pessoal; ajudando uns aos outros para desenvolver e fortalecer ainda 

mais a nossa associação. E, assim, estreitando laços de amizade e companheirismo, poder 

registrar com orgulho nossa HISTÓRIA de Lions, desse novo século.  

 

Auriflama, 13/maio/2019   

 

                                                                                  

                                                                                      

 

CL Rodrigo H. Polo 

LC. de Auriflama 
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Posse de Associado no LEO Clube (Momento do Urro)  /  Posse como Presidente do LEO Clube de Auriflama 

 

Posse como presidente do Lions Clube de Auriflama  /  Foto para Galeria com a Esposa DM Lucilene 

 
Caminhada Passos que Salvam 2019 em Auriflama, mesmo debaixo de chuva. 


