
BOLETIM INFORMATIVO DO DISTRITO LC-6BOLETIM INFORMATIVO DO DISTRITO LC-6BOLETIM INFORMATIVO DO DISTRITO LC-6

99ª Convenção 

Internacional 

no Japão

pág 06

Leia sobre o 1º 

Conselho 

Distrital AL 

2016/2017

pág 10

Veja as 

Atividades 

Relevantes 

dos Clubes
pág 14

Nº 1
Novembro de 2016

AL 2016 - 2017



Companheiros,

 No editorial do BIG nº02, abril/2015, 

quando da XXVI Convenção Distrital LC-6, em 

ORLANDIA-SP, e onde foi eleito o CLMJ JOSÉ 

MARIO BAZAN como Governador AL 

2015/2016, frisávamos o seguinte :

 CL Bazan, muita gente acha que é 

d i f í c i l  c o m e ç a r  u m a  c a m i n h a d a . 

Pessoalmente penso diferente. Para mim, 

mais difícil que iniciar é continuar... De 

começos o mundo está cheio: os que 

começam um casamento, os que começam a 

abandonar um vício, os que iniciam o 

aprendizado de uma língua e por ai vai. Ir em 

frente é mais complicado. Exige persistência 

e muita força de vontade. Requer que nós 

olhemos para trás com sentimento de 

satisfação pela experiência adquirida.

 Agora, neste novembro de 2016, 

quando o Distrito LC-6 realiza a 2ª. Reunião 

do Comitê Distrital, agora sob o comando do 

CLMJ SÉRGIO DAVID DE SOUZA / CaLMJ NILZA, 

que vem dirigindo os trabalhos com muita 

SOLIDARIEDADE E AÇÃO, peço permissão aos 

CCLL para novamente abordar este mesmo 

pensamento, pedindo permissão aos CCLL 

para ser um pouco “pessoal”.....

 Tivemos a grata satisfação de 

contar com a confiança do nosso Governador 

confiando-me novamente e editorial deste 

órgão informativo do Distrito, de tantas 

tradições e de tantos registros que marcam a 

trajetória vitoriosa do LC-6. Reticente no 

começo, acabei por aceitar novamente esta 

incumbência, porque “ser boletineiro” está 

enraizado em meu sangue desde 1.979, 

quando começamos o LEÃO DE BRODOWSKI, 

que um dia chegou a ser o 1º vencedor de um 

concurso nacional de publicações leonísticas 

do nosso Distrito (então L-17) , em 1.982 e 

tantos outros prêmios, especialmente na 

década de 1.990. 

 Hoje, mais do que nunca, digo que é 

“mais difícil que iniciar é continuar... Isto 

porque vários fatores contribuem para 

continuarmos. A idade que vem chegando, os 

problemas pessoais, de saúde e outros  vão 

se acumulando, a vontade  vai arrefecendo, 

até a incompreensão de pessoas ligadas ao 

movimento. Mas, luto contra isto e continuo, 

provando para mim mesmo, que vale a pena 

continuar.....

 CLMJ Sérgio, acima de qualquer 

percalço, sigamos em frente, com a certeza 

da missão sendo cumprida, mesmo que seja 

com uma dose maior de “sacrifício” por 

diversos fatores, que não é necessário 

enumerar. 

 Acompanhando o nosso distrito, 

acompanhando os nossos dirigentes / 

governadores, porém, vamos percebendo 

que é preciso continuar a caminhada. Temos 

exemplos vários de tantos companheiros que 

abdicam de suas vidas pessoais, de suas 

famílias até, em nome do LEONISMO, que 

não tenho o direito de vacilar, de desistir, de 

“entregar os pontos”, e ser um “aposentado 
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Editorial do leonismo”, curtindo então apenas as 

benesses da “aposentadoria”, sem se 

preocupar com quem prepara as iscas para 

irmos pescar, sem se preocupar com quem 

faz o adubo para alimentarmos nossas flores 

e jardins. 

 Vamos continuar nossa caminhada 

e dando nosso trabalho ao distrito. Temos a 

certeza de que ao chegarmos ao final de mais 

esta jornada, lá em julho de 2.017, estarei 

passando ao novo Editor Distrital, mais um 

ano deste BIG com muita dignidade, e com a 

certeza da missão cumprida,   E que Deus me 

permita, então, iniciar nova missão,  sendo 

sempre um COMPANHEIRO LEÃO, um 

soldado do leonismo, tanto em Brodowski 

como nos demais clubes, onde tantos 

companheiros e companheirismo conquista-

ram a minha consideração, a minha amizade 

e o meu companheirismo. Que assim seja..... 

 Hoje, nesta querida SÃO JOAQUIM 

DA BARRA, de tantas lembranças, de tantos 

amigos/companheiros, revivo os tempos lá 

de 1984/1985, quando ao lado do saudoso CL 

OSMAR MARCON, fortaleci o meu leonismo. 

 E aqui comprovo mais uma vez que 

este LC SÃO JOAQUIM DA BARRA continua 

sendo aquele clube atuante, participativo, 

amigo e solidário. Clube que tanto faz na 

c o m u n i d a d e ,  c l u b e  q u e  p r i o r i z a  o 

COMPANHEIRISMO. E clube que me dá, como 

certamente oferece ao Casal Governador, a 

certeza de que este leonismo não irá perecer 

jamais.

 O Governador em sua mensagem 

inicial, em julho/2015, lembrou que alguém 

um dia disse “ que o caminho não existe, pois 

é caminhando que se faz o caminho.”

 Então, caminhemos ao lado do 

Governador, ao lado do LC São Joaquim da 

Barra, ao lado de todos os nossos companhe-

iros, companheiras, domadoras e leos, e 

continuemos caminhando para fazermos o 

nosso caminho.

 Obrigado novamente, em nome do 

Distrito LC-6, ao LIONS CLUBE SÃO JOAQUIM 

DA BARRA por estar acolhendo a todos com 

muito amor, carinho, nesta cidade  onde 

realmente É BOM DEMAIS PARA SE VIVER !  

CLMJP Antônio Douglas Zapolla
DM Tarcília

Editor Distrital LC-6

BIG - Boletim Informativo da 

Governadoria - Distrito LC-6

GOVERNADOR AL 20016/2017

CLMJ Sérgio David de Sousa / CaLMJ Nilza

Rua 21 de Abril, 205 - Centro

CEP 15120-000 - Neves Paulista - SP

Fone: (17) 3271-1125

E-mail: sedaso@terra.com.br

1º VICE GOVERNADOR LC-6

CLMJ Luiz Antônio Chiquetto / CaL Regina

Rua Floriano Peixoto, 2963 - Vila Marim

CEP 15500-205 - Votuporanga - SP

Fone: (17) 3421-9428 / 99714-9560
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2º VICE GOVERNADOR LC-6

CaLMJ Maria Aparecida Destito Pellizzon

Av. Nove, 47 - Centro
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Fone: (16) 3726-3054 / 99127-7813

E-mail: cidinhapellizzon@netsite.com.br

COORDENADOR GERAL DO DISTRITO

PCC CLMJ Antônio Carlos Bittar / CaLMJ Edileila

Rua Campos Sales, 24-23

CEP 15130-000 - Mirassol - SP

Fone: (17) 3242-1067 / 99771-6646

E-mail: acbittar@terra.com.br

PRESIDENTE INTERNACIONAL

VIP Robert “BOB” E. Corlew / CaL Dianne
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Mensagem do  Governador

 Vivemos em um mundo egoísta 

e cheio de iniquidades. Buscamos a paz, 

porem muitas vezes semeamos a 

discórdia, mesmo que sem perceber. A 

intolerância, o fato de achar que nossa 

maneira de encarar a vida é a única que 

está correta, já nos cria situação de 

desagrado. Assim como temos o direito 

de expor nossas idéias e opiniões 

também temos o dever de ouvir, refletir e 

analisar as idéias e opiniões alheias.

 A paz deve ser vivida em família, 

nas escolas, comunidades, cidades, 

enfim, em todos os seguimentos onde há 

seres humanos. A paz deve ser dividida 

também entre homens e meio ambiente. 

Precisamos aprender a conviver com a 

divers idade.  Seres humanos são 

semelhantes. Não somos iguais, temos 

pensamentos diferentes, nascemos em 

momentos diferentes, de maneira 

diferente e em famílias diferentes. 

Impossível sermos iguais, fazermos as 

mesmas escolhas e termos as mesmas 

“A Comemoração da Paz – AL 2016-2017

opiniões. Filhos de mesmos pais tem 

comportamentos e opiniões diferentes. 

Para viver em paz é preciso respeitar a 

opinião do próximo. É preciso entender 

que essa diversidade é necessária para a 

evolução de nossa sociedade.

 Neste momento vivemos o 

C o n c u r s o  d o  C a r t a z  d a  P a z . 

Oportunidade para cada Leão refletir 

sobre o que tem feito para a promoção 

da Paz em seu Clube, comunidade, 

família, amigos. Momento para exercitar-

mos junto com nossas crianças o que é 

viver em paz. Parabéns aos Clubes 

participantes e boa sorte a todas as 

crianças que estão concorrendo. A vitória 

maior é que esses pequenos comemo-

rem a PAZ e reconheçam a sua importân-

cia para um mundo melhor. 

 Ler e reler o Código de Ética do 

Leão e os Propósitos dos Lions Clubes, 

nos esclarece que nosso movimento 

prega a Paz em todos os seus princípios e 

nos remete a valores e sentimentos, por 

vezes, pouco valorizados ou até mesmo 

esquecidos: amizade, amor ao próximo, 

tolerância, compreensão... Então, vamos 

comemorar a Paz entre nós com 

SOLIDARIEDADE E AÇÃO!

Um grande abraço fraternal e 

Leonístico a todos.

DG CLMJ Sérgio David e CaML Nilza

Mensagem do Casal 1º Vice Governador
 Chegamos a 2ª Reunião do 

Gabinete Distrital, Ano Leonístico 

2016/2017, revigorados e esperan-

çosos em um trabalho com os 

melhores Companheiros que se 

pode ter. Quando o sonho se 

transforma em AÇÃO, esta ação tem 

seus objetivos e se trabalha em 

equipe, são superados os limites da 

humanidade. Um só homem com 

p r o f u n d o  e s p í r i t o  d e 

SOLIDARIEDADE, em 1917 ousou 

sonhar, chamou seus amigos, traçou 

seus objetivos e com AÇÃO multipli-

cou por um milhão e quatrocentos 

mil seu grupo de seguidores: Melvin 

Jones! Nesse período foram supera-

das as duas maiores guerras e crises 

econômicas de vulto jamais imagina-

das. Mas, o Leonismo seguiu, 

cresceu e se multiplicou mais de um 

milhão de vezes. Foi feito antes, 

pode ser feito novamente. Nosso 

idealizador não ficou tratando de 

problemas, mas buscou soluções 

durante todo o tempo e deixou este 

legado para nós: Vamos em frente e 

vamos crescer. 

 O trabalho brilhante desen-

volvido até agora pelo DG Sergio 

David e Nilza, servirá para nós como 

incentivo para sempre seguir 

adiante com ação e objetividade. À 

medida que nos aproximamos do 

nosso Centenário em 2017, temos 

muito a brindar. Esse evento único 

comemora não só a nossa associa-

ção, mas também todos os Leões e 

Clubes que fizeram diferença no 

mundo. Independentemente de 

onde você estiver, há uma oportuni-

dade para cada Leão participar da 

comemoração.

 Nossa missão é mudar vidas. 

Servimos porque o mundo precisa 

de nós mais do que nunca. E pode-

mos como líderes que somos, 

alcançar muito mais trabalhando 

juntos. Espero e conto com o apoio 

de cada um de vocês para se juntar a 

mim e CaL Regina, para comemorar 

nossa história de serviço, aguardar o 

nosso segundo século de serviço e 

mostrar ao mundo que onde houver 

uma necessidade, haverá um Leão.  

Vamos romper barreiras, visando 

um futuro, investindo no meio 

ambiente e na juventude saudável. 

Os destinos estarão com os jovens 

líderes do futuro. 

 Estou honrado e emociona-

do em ajudar a escrever a página do 

C e n t e n á r i o  d e  L i o n s  C l u b e 

Internacional, cuja grande história, 

será perpetuada por décadas a fora.

Fraterno e carinhoso abraço.

CLMJ Luiz Antônio Chiquetto

CaL Regina

Primeiro Vice-Governador AL 2016-2017

Lions Clube de Votuporanga

“Brisas Suaves”
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Mensagem da 2º Vice Governadora

 Através da solidariedade e 

ação, conseguiremos escalar novas 

montanhas: em nos mesmos, em 

nossa família, em nosso clube, em 

nosso distrito e assim por diante: São 

muitas montanhas, mas juntos 

conseguiremos escalar.

 Companheiros, companhei-

ras, domadoras, leos, juventude 

Leonística, existe uma particularida-

de no girassol que poucos sabem: 

quando não há sol se vira para outro 

girassol. É a integridade e força que 

temos dentro de nós e que queremos 

transmitir aos outros.É a flor do 

equilíbrio.

 Flor que segue a caminhada 

Senhor,

 Como seria triste o mundo se tudo estivesse feito…se nada tivéssemos a 

acrescentar, a realizar, a construir...

 Portanto, onde houver uma semente a plantar, um serviço a concluir, uma 

palavra a dizer, que eu seja sempre uma presença feliz!

 Obrigado, Senhor, porquê me destes condições de servir.

do Sol, indica luz, calor, sentimento de 

conforto, felicidade e sorte.

 “O girassol é flor raçuda que 

enfrenta até a mais violenta intempé-

rie e acaba sobrevivendo.” Ela quer luz 

e espaço e em busca desses objetivos, 

seu corpo se contorce o dia inteiro.

 “O girassol aprendeu a viver 

com o sol e por isso é forte.”

É a mais feliz das flores Sua cor 

representa fe l ic idade,  a legr ia , 

orgulho e amizade.

 Através da nossa união, do 

nosso companheirismo já consegui-

mos atingir uma das metas do nosso 

presidente internacional: atingir os 

100 milhões de associados. Vamos 

vencer outras pois um leão não 

esmorece, luta por seus ideais.

 Nós somos os girassóis de 

nossa comunidade.

 “Um sonho que se sonha só é 

um sonho que se sonha só, mas um 

sonho que se sonha junto se torna 

realidade” 

Continuem conservando o meu 

coração sempre juntinho dos seus.

CaL MJ Maria Aparecida Destito Pellizzon
AL 2016/2017 – Colegiado Diamante

CASAL GOVERNADOR LC-6 CLMJ SÉRGIO DAVID DE SOUZA
CaLMJ NILZA HOMENAGEOU O CLMJ ANTONIO FERNANDO

ASSAN na visita oficial ao  LC SERTÃOZINHO
dia 18 de outubro de 2016

https://www.youtube.com/watch?v=x4XYXYB2k8U
http://www.distritolc6.com.br/index.php/plantao/679-fernandoassan.html



 Olá meu nome é Jean Paulo 

Silvan da Silva sou casado e pai de duas 

filhas lindas, tenho formação nas áreas 

de Gestão Pública e também sou 

Pedagogo e atuo como Palestrante 

Motivacional. Tive o imenso prazer de 

conhecer o Lions Clube por intermédio 

de amigos, José Fernando Diniz e Luiz 

Alfredo Bigarelli Junior fui convidado 

conhecer o Lions Clube Açucena da 

Serra da cidade de Agudos-sp.

 Confesso que o Lions me 

contagiou, adoro pessoas e adoro 

pessoas que adoram pessoas, o Lions 

indiscutivelmente é formada em sua 

essências de pessoas assim, pessoas 

dispostas a mudar mundo a partir de 

seus atos concretos, aqui vale a velha e 

repetida máxima, “fazer o bem sem ver 

a quem” e fazer o bem sempre.

 Em minhas palestra procuro 

sempre levar todos a uma reflexão 

profunda de suas ações, é certo que 

trabalhar com pessoas que já possuem 
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o coração “aberto”, para tratar de 

assuntos que diz respeito a “cuidar de 

pessoas” é mais prazeroso, mas 

também é um desafio, pois sempre 

existe algo no funda da alma dessas 

pessoas que ainda não despertou.

 Vamos falar de amizade de 

f r a t e r n i d a d e  d e  c a r i n h o  e 

principalmente e essencialmente de 

amor Philia que se define: "querendo 

para alguém o que se pensa de bom, e 

por sua causa e não pelas nossas 

próprias, e assim estar inclinado, tão 

tempo quanto puder, fazer tais coisas 

por ele" Aristóteles.

Um forte abraço e até breve.

Mensagem do Orador Oficial

 CLMJ Jean Paulo Silvan da Silva

Mensagem da Mútua

Distrital LC-6
 Finalmente o inverno se foi! 

Começa a primavera e com ela a 

esperança de dias mais coloridos e 

felizes!

 Perdemos muitos compa-

nheiros neste início de ano, mas 

agora, vai se acalmando e tudo volta 

ao normal. 

CLMJ Glauber Gomes da Silva

CaL Alessandra Zotarelli Gomes da Silva

LEO Arthur Zotarelli Gomes da Silva

Distrito LC-6

é destaque em

‘LION SUDESTE’

Veja mais em:
https://goo.gl/RCgp5m

ANTÔNIO CARLOS FABIO

LC Dumont - em 24/10

CENIRA APARECIDA PAREIRA BERGAMO

LC Orlândia - em 10/09

ACHILES PACIFICO NETO

LC Guariba - em 01/07
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Mensagem do Coordenador Geral
 O nosso governador CLMJ 

Sergio David de Sousa e a CaLMJ Nilza 

foram eleitos para conduzir um dos 

mais importantes e bem sucedido 

Distrito de Lions Clube do Brasil, graça 

ao seu glorioso legado recebido de 

Governadores no decorrer do anos. Este 

legado constitui uma das maiores 

riquezas Leonística, enfim um exemplo 

em todos os níveis.

 Nosso Distrito tem clubes bem 

formados com metas e objetivos bem 

definidos a serviço da comunidade.

Certeza que deve estar muito orgulhoso 

e honrado de estar atuando como 

Governador do LC-6 no ano leonístico 

do Centenário de nossa Associação, 

pois nós todos do Distrito LC-6 estamos 

supercontentes de estar nesta linda 

Associação que completará 100 anos.

 Sabendo quem o companheiro 

é, sei que como fator primordial de sua 

vida, tem ao seu lado a CaL Nilza, que 

participa de todo seu trabalho leonístico 

de forma efetiva e tão simples, que com 

certeza lhe ajudará alcançar suas metas.

 Nós do Distrito LC-6 estamos 

sempre juntos, esperando o chamado 

do nosso líder, para que tenhamos 

neste ano leonístico muita AÇÃO mas 

principalmente com SOLIDARIEDADE.
CLMJP PCC Antônio Carlos Bittar

CaLMJ Ediléia

Nosso querido e sempre eterno PIP CL Augustin Soliva, dizia:

“Que você (Sergio) e sua CaL (Nilza), irão pintar o quadro,

que você planejou. A moldura será colocada por DEUS, em

reconhecimento ao vosso trabalho. ”

Mensagem do Presidente do Conselho

de Ex-Governadores - AL 2016/2017
Companheiros, 

 Na natureza todos os seres vivos 

seguem um ciclo: nascem, crescem, morrem. 

Com o Lions isso não deve acontecer, por ser 

algo que nasceu para não morrer. Mesmo que 

não queiramos o Lions continuará existindo, 

como ocorre a 99 anos.

 Os clubes de Lions são formados por 

pessoas com interesses comuns, que buscam 

entre outras coisas, também o reconhecimento 

pessoal, fazer novos e bons amigos, crescer 

como pessoas, crescer como líderes. Portanto é 

beneficiando que seremos também beneficia-

dos. Digo isto porque acredito que para a 

realização dos programas e metas há que se 

levar em conta "o capital social", ou seja o 

companheirismo, as amizades que fazemos, o 

relacionamento comunitário, nossa inter-

relação com os poderes e entidades municipais 

etc. Pois sem este (capital social) não há 

realização de serviço algum. O leonismo não 

pode ser só prestação de serviço, mas 

participação na vida comunitária e das políticas 

públicas.

Por outro lado, temos nos clubes um tesouro do 

qual não podemos abrir mãos. São as compa-

nheiras que sempre fizeram muito pelo clube, 

agora é hora do seu reconhecimento, elas têm 

tanta capacidade como nós os leões, prova 

disto são as presidentes, governadoras, 

diretoras etc. etc. etc.

 Para a melhoria e crescimento de 

nossos clubes muitas coisas precisam e devem 

ser feitas, entre elas a prática da solidariedade e 

do companheirismo, pois muitas vezes estas 

palavras não passam de retórica. Precisamos 

melhor conhecer nossos associados e 

associadas e domadoras, para que gostem do 

clube e sejam felizes. Se formos solidários com 

certeza estaremos exercitando uma das 

maiores virtudes do ser humano. Essa tarefa 

deve começar no clube com nos companheiros 

e companheiras. Mas tem que começar agora, 

já.

 "A solidariedade é o sentimento que 

melhor expressa o respeito pela dignidade 

humana" – Franz Kafka.

"Caminhando e cantando e seguindo a canção, 

Somos todos iguais, braços dados ou não … Vem, 

vamos embora que esperar não é saber Quem 

sabe faz a hora não espera acontecer"

"pra não dizer que não falei de flores" – Geraldo 

Vandré.

Eu acredito que o Lions é uma boa coisa, por 

isso quero vê-lo melhor e maior. E você?

 Q u e r i d o s  P D G s ,  Vo c ê s  t o d o s 

cumpriram com suas missões quando foram 

Governadores, porém ao termino de suas 

jornadas vocês não guardaram suas armas, 

mas sim continuaram e continuarão a lutar pelo 

Leonismo, continuarão a incentivar novos e 

antigos companheiros a cerrar fileiras em torno 

de um bem comum e de servir desinteressada-

mente.

            Vocês com suas presenças constantes 

em nossos encontros, demonstram o interesse 

em participar dos acontecimentos em nosso 

Distrito numa demonstração que a missão de 

cada um de vocês não termina ao fim do 

mandato, mas continua sempre a nos 

engrandecer e a nos mostrar que a cada um de 

nós está reservado continuarmos nossas 

missões propagando o nome Lions sempre que 

em qualquer oportunidade pudermos praticar 

um ato de amparo a alguém que precise de uma 

ajuda, enfim precise de um ombro amigo.

            A presença de vocês Governadores e 

Governadoras mantém viva esse nosso 

compromisso de servir ao próximo não importa 

a posição que ocupamos em nossos Clubes ou 

Distrito todos nós devemos nos manter unidos 

em torno do nosso ideal de servir.

            Um ideal não se exaure ele é eterno, pois 

nossos sentimentos não podem ser medidos, 

nossos sentimentos estão guardados dentro de 

cada um de nós.

 E conclamo todos os PDGs que 

f o r m a m  o  n o s s o  CO N S E L H O  D E  E X -

GOVERNADORES, agora mais do que nunca, 

continuarmos nossa luta, com SOLIDARIEDADE 

E AÇÃO, para que possamos ver o LEONISMO, 

entrando já no ano de seu CENTENÁRIO, ser 

cada vez mais pujante e forte.

IPDG CLMJ José Mário Bazan
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99a. Convenção Internacional
 K o n n i c h i w a !  A  9 9 ª 

Convenção do  L ions  C lubs 

International foi realizada na 

charmosa cidade de Fukuoka, no 

Japão, de 24 a 28 de junho de 

2016.

 O DISTRITO LC-6 foi digna-

mente representado pelo querido 

Casal CLMJP SÉRGIO DAVID DE 

SOUZA / CaLMJ NILZA, associados 

do LC NEVES PAULISTA, que após 

passar por todo aprendizado nos 

c a r g o s  d e  1 º  e  2 º  V i c e 

Governadores, e tendo sido eleito 

na Convenção realizada em 

Guaíra-SP, nos dias 30 de abril e 1º 

de maio, voltou e foi aclamado na 

1ª. Distrital, em NEVES PAULISTA, 

nos dias 30 e 31 de julho/2016.

 Fukuoka representa uma 

harmonia equilibrada entre o 

antigo e o novo.  Historicamente, 

ela é a fusão de duas cidades: a 

cidade portuária de Hakata e a 

cidade fortificada de Fukuoka, 

que foram unificadas. Fukuoka 

abriga o templo Zen mais antigo 

do Japão e é famosa pela sua 

comida gourmet.  A cidade conta 

com uma abundância de frutos 

do mar frescos e festivais tradicio-

nais e a maior quantidade de 

yatais (barracas de alimentação 

de rua) do Japão.  A cidade de 

Fukuoka também é pioneira no 

aproveitamento de água de 

reuso; sua vitalidade urbana e 

hospitalidade sincera são apenas 

alguns dos motivos que fazem da 

cidade de Fukuoka um lugar 

maravilhoso para se visitar.

 Nas rotinas e agendas 

aceleradas de hoje em dia, os 

Leões do mundo inteiro represen-

tam uma luz guia na sua promes-

sa de simplesmente servir aos 

necessitados. A convenção do LCI 

ofereceu uma oportunidade de 

reunir uma vez por ano para 

discutir assuntos atuais impor-

tantes que formarão o futuro da 

nossa associação e de fazer novas 

amizades.

 A  C o n v e n ç ã o 

Internacional é o órgão de cúpula 

do Leonismo Mundial, na qual os 

Delegados de todos os Clubes do 

mundo del iberam sobre os 

assuntos que lhe são colocados 

pelo Conselho de Administração 

Internacional e sobre a escolha do 

mesmo.

 Tr a t a n d o - s e  d e  u m a 

reunião que engloba dezenas de 

milhar de participantes, represen-

tando todos os Continentes, raças 

e religiões, reveste-se do maior 

interesse para todos os Lions que 

queiram tomar consciência do 

que é o Leonismo, e participar de 

algum modo na sua evolução.  

 A Convenção de Lions 

Clubs International é o evento 

m a i s  i m p o r t a n t e  d o  A n o 

L e o n í s t i c o ,  r e u n i n d o 

Companheiros Lions e famílias de 

mais de 100 países para uma 

semana de trabalhos, companhe-

irismo e diversão.

 Entre as muitas atividades 

programadas da Convenção, 

destacam-se:

 Três sessões plenárias,

 Oradores convidados,

 Workshops motivacionais,

  Desfile das Nações

e o empolgante Show Internacional.

 A s s i m ,  d e v i d a m e n t e 

preparado e contando com todo 

apoio dos clubes e associados do 

Distrito LC-16, já está trabalhando 

a t i v a m e n t e ,  c o m  m u i t a 

SOLIDARIEDADE E AÇÃO, para um 

leonismo cada vez mais forte, 

coeso e comprometido com o 

SERVIÇO DESINTERESSADO e o 

COMPANHEIRISMO SADIO.
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 Desde que o Lions Clubs 

International foi fundado em 1917, 

os Leões trabalham em projetos que 

buscam prevenir a cegueira, restau-

rar a visão e aprimorar a saúde 

oftalmológica e o atendimento 

oftalmológico de milhões de pessoas 

por todo o mundo. De fato, a visão é 

uma das principais causas do Lions. 

Por meio de treinamento profissio-

nal, desenvolvimento do sistema de 

saúde e ampla distribuição do 

tratamento com medicamentos, os 

Leões ganharam reconhecimento 

mundial por seu trabalho para 

melhorar a visão e prevenir a ceguei-

ra. Os Leões pelo mundo também 

estão ativamente envolvidos em:

 ·Reciclagem de óculos em 18 

centros ao redor do mundo.

 ·Apoio aos bancos leonísticos 

de olhos que fornecem tecido ocular 

humano para cirurgias que salvam a 

visão.

 ·Examinar a visão de centenas 

de milhares de pessoas por ano.

 ·Prevenir a cegueira fornecen-

do tratamento para aqueles que 

correm o risco de perder a visão.

Acampamentos recreativos
 Os Leões orgulhosamente 

patrocinam acampamentos recreati-

vos personalizados para atender às 

necessidades especiais de crianças e 

adultos cegos ou com grave perda de 

visão. Com informações de especia-

listas, como médicos, secretarias ou 

ministérios de saúde ou fundações 

locais, os Lions clubes têm organiza-

do acampamentos recreativos para 

proporcionar a essas pessoas a 

experiência única de acampar. 

Exames de visão
 Um exame de visão é realiza-

do para  ident ificar  poss íve is 

problemas de visão.  Os Leões 

estabelecem parceria com oftalmo-

logistas para realizar eventos de 

exame conjunto.

Reciclagem em Prol da Visão do 

Lions

 E m  q u a s e  t o d a  c a s a  é 

possível encontrar um par de óculos 

que não é mais usado. Esse mesmo 

par de óculos pode mudar a vida de 

outra pessoa.

 Foi por isso que o Lions 

iniciou o Programa Reciclagem em 

Prol da Visão. Todos podem ajudar.

Durante o ano, Leões, Leos e outros 

voluntários coletam óculos usados e 

os  entregam aos  Centros  de 

Reciclagem de Óculos do Lions 

(LERC) regionais. Os voluntários do 

LERC l impam, c lassificam por 

prescrição e embalam os óculos. Os 

óculos reciclados são distribuídos a 

pessoas carentes em comunidades 

de baixa e média renda, onde terão o 

maior impacto.

Reciclagem de óculos - Como 

você pode ajudar
 Se você tem óculos usados 

de que não precisa mais, pode doá-

los agora. O Lions aceita óculos de 

grau e de leitura, óculos de sol e 

armações de plástico e metal. Óculos 

infantis são especialmente necessá-

rios. Veja como você pode ajudar:

 Mudando vidas, um par de 

cada vez.

 Em quase toda casa é possível 

encontrar um par de óculos que não é 

mais usado. Esse mesmo par de óculos 

pode mudar a vida de outra pessoa.

Lions Clubs International 

Foundation - Programas em 

prol da visão
 Além dos programas menci-

onados ac ima,  a  L ions C lubs 

International Foundation apoia 

diversas iniciativas de parceria, 

oportunidades de pesquisa e 

programas de subsídio de grande 

escala que auxiliam os Leões em 

seus esforços em prol da visão.

Prevenir a Cegueira e Salvar a visão de

milhões de pessoas em todo o mundo
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 Foi realizado no dia 20 de agosto 

de 2.016, em RIBEIRÃO PRETO-SP, o 25º 

ENCONTRO NACIONAL DE EDITORES DE 

PUBLICAÇÕES LEONISTICAS do Brasil, no 

Hotel Nacional Inn, coordenado pelo LC 

RIBEIRÃO PRETO CAMPOS ELISEOS, através 

da CaL TANIA MASCIOLI e CL CARLOS 

ALBERTO PEDROZA DE MENDONÇA e onde 

foi formalizada a CARTA DE RIBEIRÃO 

PRETO.

 À noite, no salão social do Hotel 

Nacional Inn, aconteceu a reunião de 

premiação dos vencedores do 42º Concurso 

Nacional de Publicações Leonísticas do 

Brasil. 

  Após a formação da mesa a 

Coordenadora Cal Tania solicita ao Cl Marco 

Valério para fazer a Invocação a Deus. 

Durante a entrega dos prêmios, o CLMJ José 

Gomes das Chagas (DUBA), do Colegiado de 

Editores, PDG , falou com emoção sobre a 

arte de editar boletins : “ Longo e profícuo 

tem sido o persistente itinerário percorrido 

pelos dedicados editores deste Brasil 

Leonístico, cujas participações tem-se 

mostrado um sacerdócio de singular relevo 

e de notável importância para o leonismo de 

nosso Brasil”. 

A seguir, foram entregues os troféus a todos 

os vencedores.

1o. O Maestro -  mensal LC 3 Egon Ralph Heinrich 

LC Campinas Carlos Gomes

1o.  O Carioca -  Bimestral LC 1 Ilza Yndra Bispo 

Prataveira LC Rio de Janeiro Carioca

1o. Abrindo Janelas  - trimestral LD 2 Audrei Evelin 

Frólio LC Venâncio Aire Melvin Jones

1o. Cidade Maravilhosa em Ação -  quadrimestral 

LC 01 Haydee M. Oliveira LC R.J. Cidade 

Maravilhosa 

1o. Leão Camponês  - semestral LA 2 Vera Lucia C. 

Machado LC Irecê  

1o.  BIG Boletim Distrito LC 6 Antonio Douglas 

Zapolla Distrito LC 6

1ª. Nominata LC-6 : PDG José Mário Bazan

Receberam também certificados de participação 

os boletins

A VOZ DO LEÃO, LC RIB. PRETO CENTRO =- CLMJ 

JOÃO RODINI LUIZ

O IPIRANGA, LC RIB. PRETO IPIRANGA – CL RUBSON 

JANUÁRIO  

Estiveram prestigiando este evento :

 O DISTRITO LC 06 esteve representado por

LC NEVES PAULISTA - CLMJ SERGIO DAVID 

DE SOUZA / CaLMJ NILZA.

NHANDEARA - CLMJ Glauber Gomes da 

Silva e Alessandra Zotarelli Gomes da Silva.

BRODOWSKI - CLMJP ANTONIO DOUGLAS 

ZAPOLLA.

SERTÃOZINHO - CLMJ ANTONIO CARLOS 

GIROTTO  e CaLMJ ELENI SEGATO 

GIROTTO.

LC RIB. PRETO JARDIM PAULISTA – IPDG 

CLMJP JOSÉ MARIO BAZAN.

LC RIB. PRETO CENTRO - CLMJ JOÃO 

RODINI LUIZ / YOLANDA, editor, e CaL 

SILVIA HELENA CAMPOS SAMARA, 

Presidente

LC RIB. PRETO IPIRANGA –CL Rubson 

Januário/Lucia, CL Silvio de Paula /Eliana, 

CL Expedito Ferreira/CaL Maria de Lourdes

LC RIB. PRETO CAMPOS ELISEOS – CL 

Carlos Mendonça/Virginia, CaL Carmen 

Sueli M. Rinhel, CL Chafi Rimi/Maria Inez, 

CaL Durvalina Silveira, Cal Maria Imaculada 

Bega, Cl Marco Valério Carvalho, Cal Tânia 

Cristina C. Mascioli.

LC FRANCA CENTRO – Cl José Gomes 

Duba das Chagas/ Cal Celeste.

Destaque-se também a presença da CaL 

DENISE RODRIGUES, editora chefe da 

revista LION SUDESTE. 

Veja reportagem completa e fotos deste 

evento em: https://goo.gl/Xf32V5

42ºConcurso Nacional de Publicações Leonísticas

Fica aqui a homenagem aos boletins vencedores integrantes do nosso

Distrito LC-06 (antigo L-17):
9º

17º

21º

23º

25º

27º

82/83

90/91

94/95

96/97

98/99

00/01

CL Antônio Douglas Zapolla

CL Francisco Sérgio Nalini

CL Antônio Domingos Andriani

CL André Luiz Tassinari

CL Luiz Baptista Pereira

CL José Gomes Duba das Chagas

LEÃO DE BRODOWSKI

O LEÃO DOS CAMPOS ELÍSEOS

O COMPANHEIRO DO JARDIM

O LEÃO TIBERIANO

FRANCA LEONÍSTICA

NA BOCA DO LEÃO

LC  Brodowski

LC Rib. Preto C. Elíseos

LC Rib. Preto Jd. Paulista

LC Rib. Preto Vila Tibério

LC Franca Centro

LC Pedregulho Us. de Estreito
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Instrução Leonística
 Podemos definir o Movimento 

Leonístico de diversas formas, e uma delas 

está relacionada ao COMPROMETIMENTO. O 

Leão está sempre pronto para servir... Ele 

programa seu dia direcionando seu tempo ao 

que mais lhe faz feliz... Ao que ele faz com 

amor... Sua família... Seu trabalho... Seu 

clube. A alguns dias, diversos companheiros 

tinham seus compromissos, seja profissio-

nal... Familiar... e outros mais, e ao tê-los, com 

comprometimento e planejamento conse-

guiram alcançar seus objetivos. Assim, o 

Clube do Livro contou com a presença de 9 

Companheiros. Que façamos sempre assim... 

C o m  d e s p r e n d i m e n t o  e  e n t r e g a . . . 

Comprometimento e planejamento dos 

nossos trabalhos e das nossas vidas... 

B u s c a n d o  s e m p r e  S e r v i r 

Desinteressadamente....

 Segundo os dicionários, a palavra 

Comprometimento tem sua origem no termo 

em Latimcompromissus, que significa a ação 

de comprometer-se, com alguém ou algo. 

Trata-se então de sinônimo de compromisso, 

e assim, requer responsabilidade de quem se 

compromete.

 O  C o m p a n h e i ro  L e ã o ,  p o d e 

comprometer-se em várias áreas, seja ela 

familiar, profissional, e seu clube, e esse 

comprometimento é fruto de cinco fatores. 

Admiração, respeito, confiança, intimidade e 

planejamento.

 De todos os fatores citados, é 

importante destacar o Planejamento, afinal, 

será ele, senão o principal, um dos principais 

responsáveis pelo alcance ou não dos 

objetivos. Consiste ele na tarefa de gestão, 

administração e execução dos nossos idéias.

 D i a n t e  d i s s o ,  t e n d o  o 

Companheirismo como sustentáculo e 

impulsionador dos ideais leonísticos; o 

Comprometimento e o Planejamento são 

características que devem ser habituais no 

dia a dia dos companheiros.

Essas duas características são e devem ser 

harmônicas, afinal o leonismo não pode 

trazer prejuízos a sua família e ao seu 

trabalho, assim como o trabalho não pode 

trazer a família e ao leonismo e também a 

família não pode trazê-los ao leonismo e ao 

trabalho. Se isso acontecer, algo está errado e 

precisa ser revisto.

 Através do Comprometimento e 

Planejamento, o CL Leão será e estará 

sempre ativo em seu lar com seus familia-

res... em seu local de trabalho, com superio-

res e subalternos e também em seu clube. 

Dando um pouquinho de si em cada situação, 

porem um pouquinho muito especial... O 

melhor de si.

Com Solidariedade e Ação....

NÓS SERVIMOS!

CL César Gullo
LC Brodowski - 11/10/2016

Veja a coluna ‘Instrução Leonística do LC 6' em: https://goo.gl/bqVwa0

Projeto: Serviço de apoio à mulher com

câncer de mama
ASSESSORA DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO E 

PARTICIPAÇÃO DA MULHER NO LEONISMO: 

CaLMJ Floripes Marilei Barcelos Braga

ASSISTENTES DISTRITAIS

REGIÃO A: CaL Alessandra Zotarelli Gomes da Silva

REGIÃO B: CaL Maria Mercedes de M. Vilhena

REGIÃO C: CaLMJ Ivana Roseli Monteiro Guerra

REGIÃO D: CaLMJ Eleni A. Segatto Girotto

REGIÃO E: CaLMJ Suzana Margareth A. de Freitas

OBJETIVO GERAL: Contribuir para a melhoria da 

autoestima e qualidade de vida física, emocional e 

social de mulheres com câncer de mama.

CONTEÚDO: Parceria com a Associação Sempre 

V i v a  -  C a t a n d u v a ,  d e  5 0  V o l u n t á r i a s 

Mastectomizadas ou não, que realizam um 

trabalho de apoio às mulheres com câncer de 

mama, independente da fase de tratamento.

 Em nome de LIONS CLUBE faremos a 

entrega a todas as mulheres do Distrito LC6 que 

precisarem de PRÓTESES MAMÁRIAS EXTERNAS 

DE POLIETILENO gratuitamente.

 Mulheres que não tiveram condições 

financeiras de fazer a cirurgia plástica (remodela-

ção do seio), receberão de acordo com o nº do 

soutien a prótese mamária de polietileno.

Se a retirada do seio for apenas um Quadrante, 

também receberá a Prótese menor.

 Se a cirurgia for recente ou se houver 

ainda inchaço do braço, receberão também o 

travesseiro para ser colocado debaixo do braço 

para amenizar dores e cansaço.

Observação: Deverá ser feito o cadastro de cada 

pessoa.

 Para o preenchimento do cadastro 

deverá levar um documento com foto e cópia de 

um comprovante de endereço atualizado. Caso a 

pessoa não puder comparecer pessoalmente 

deverá trazer um documento que comprove a 

cirurgia ou ainda a pessoa poderá ser visitada por 

Companheiras – Domadoras do Clube.

 Também doaremos para quem faz a 

Traqueotomia (Mulheres ou Homens) um Protetor 

para Garganta, confeccionado de crochê.

 Poderá ainda o Clube confeccionar 

Mantas de Lãs para serem doadas aos cadeirantes 

(Mulheres ou Homens) de Asilos, Apaes, Casas de 

Repouso, que serão entregues em outras 

oportunidades durante este Ano Leonístico.

 Haverá uma palestra com a Presidente 

da Associação sobre Prevenção de Câncer de 

Mama.

Local: Lions Clube de Monte Alto

Dia: 13/10/2016 – às 20 horas

Sintam-se convidadas.

Lions Clubs International Foundation - 

Programas em prol da visão
 Além dos programas mencionados 

acima, a Lions Clubs International Foundation 

apoia diversas iniciativas de parceria, oportunida-

des de pesquisa e programas de subsídio de 

grande escala que auxiliam os Leões em seus 

esforços em prol da visão.



10

1º Comitê Distrital AL 2016/2017

 No final do mês de JULHO/2016, 

mais precisamente nos dias 29, 30 e 31 de 

julho, o Distrito LC-6 viveu mais um 

importante capitulo de sua brilhante 

trajetória dentro do leonismo e do 

companheirismo, hospitaleira e querida 

cidade de NEVES PAULISTA, lugar onde a 

felicidade faz morada.

 Já na 6ª. feira, na vizinha Mirassol, 

na residência do CLMJP PCC ANTONIO 

CARLOS BITTAR / EDILEILA, houve uma 

reunião, mista de trabalho e de confrater-

nização, onde estiveram presentes, o CLMJ 

José Mário Bazan, IPGD 2015/2016, CC CL 

WILSON ROBERTO PINTO / CaL Elizabeth, 

Presidente do DMLC (LC Santos-Ponta da 

Praia), PCC FÁBIO OLIVEIRA FILHO, 

Tesoureiro do DMLC, (LC Santos-Ponta da 

Praia), CLMJ PDG 1997/1998 ANTONIO 

DOMINGOS ANDRIANI / NADIR, (LC RIB. 

PRETO JARDIM PAULISTA) , Coordenador 

Geral LC-6, 2015/2016; CLMJ ANTONIO 

CARLOS GIROTTO / CaL ELENI, Tesoureiro 

AL 2015/2016-LC-6 (LC SERTÃOZINHO); 

CLMJ GLAUBER GOMES DA SILVA / CaL 

A L E S S A N D R A  /  L E O  A R T H U R ,  ( LC 

NHANDEARA), Assessor Distrital da Mutua 

2016/2017; CLMJP ANTONIO DOUGLAS 

ZAPOLLA/DM TARCÍLIA, Assessor Distrital 

do BIG / LION SUDESTE e RELAÇÕES 

PUBLICAS LC-6 (LC Brodowski), além da 

presença do clã BITTAR ( filhas Rafaela e 

Manuela, genro José 

André, do neto José 

Antonio, familiares, e 

como não poderia 

faltar, a presença 

marcante do casal 

ELIAS BITTAR / OLGA, 

casa l  s ímbolo  do 

nosso LC-6.

 M u i t a  c o i s a 

sobre o leonismo, 

sobre o distrito LC-6, 

sobre a atuação do 

D M L C  f o r a m 

a b o r d a d o s  c o m 

propriedade, e que 

puderam servir de 

base para o grande evento do dia seguinte, 

a I REUNIÃO DO COMITÊ DISTRITAL LC-6, 

em NEVES PAULISTA. 

 No sábado, dia 30, já na Câmara 

Municipal de Neves Paulista, às 10hs, 

reuniu-se o Conselho de Ex-Governadores 

LC-6, sobre a presidência do IPDG José 

Mário Bazan, onde com muita transparên-

cia foram abordados assuntos relevantes 

referentes à parte administrativa do 

distrito. E logo a seguir, no Chácara 

Recanto do Sossego, numa deferência do 

CLMP Sérgio David de Souza, todos 

puderam se confraternizar em um almoço 

repleto de companheirismo. 

 À tarde, no mesmo local, às 15 

horas, aconteceu a reunião do Gabinete 

Distrital AL 2016/2017, sob a presidência 

do DG CLMJ Sérgio David de Souza, com a 

presença marcante, além de 15 PDGs, de 

um grande número de assessores 

distritais, que vieram para, além de 

prestigiar o ato, tomarem posse oficial nos 

seus respectivos cargos. Através da 

assessoria do CLMJ IPDG Bazan, tudo foi 

claramente exposto, tendo o CLMJ Antonio 

Carlos Girotto, Tesoureiro Distrital, 

apresentado todo o balanço do ano, tendo 

suas contas sido aprovadas com louvor; o 

CLMJ Glauber Gomes da Silva, Assessor da 

Mutua, apresentou um completo relatório 

sobre a parte financeira, da finalidade e de 

providencias, bem como dando orienta-

ções sobre a funcionalidade do site oficial 

do distrito (www.distritolc6.com.br), além 

dos demais assessores diretos. Também 

deixaram importantes mensagens o PCC 

CLMJP Antonio Edgar Pitton. O IPDG José 

Mario Bazan e vários assessores. 

 Outro momento marcante foi 

proporcionado pelo CLMJ SEBASTIÃO 

BRAITE, Presidente do LC TANABI, que 

comunicou o lançamento oficial do selo 

comemorativo ao CENTENÁRIO DE LIONS 

INTERNACIONAL, e que ao lado do PDG 

CLMJ José Gomes das Chagas “DUBA”, 

Assessor do Centenário de LI, mostraram 

todo contentamento, e tendo também o 

CL Fábio, sugerido que todos aderissem 

ao lançamento,  junto ao s i te  dos 

CORREIOS, para que o selo fosse lançado a 

nível nacional.

Após um merecido descanso, após o 

término desta reunião, às 17 horas, a 

programação voltou a ter mais um evento 

marcante tendo como local o CLUBE 

MOEMA. A NOITE DO COMPANHEIRISMO, 

preparada com todo carinho e esmero 

pela atuante equipe do LC NEVES 

PAULISTA, que sob a direção do CL ABÍLIO 

PAVAN NETO, Diretor da Distrital e 

Presidente do LC, e coordenada pela CaL 

LUZIA KATSUKO WATANABE, (comissão 

formada pelos CCLL Itamar Vasques, Vilma 

Franco Gambelini, Leandro Perini, Helaine 

Pastore, Airson Francisco, Roseli Aves 

Francisco, Ronaldo Antonio de Souza, Silva 

Pavan, Maria Cristina Pavan e Marilene 

Debortolli, foi um evento marcado pela 

hospitalidade, pela amizade, onde todos 

os integrantes do LC Neves Paulista, 

indistintamente, se esmeravam no 

atendimento aos participantes, cuidando 

de todos os detalhes, com muito carinho.

 A formação da mesa dirigente foi 

feita pelo CLMJ PDG Manoel da Rocha 

Freitas, e trabalho como Mestre de 

Cerimonias, o CLMJ PDG Hairton Santiago. 

A Invocação a Deus foi feita pela CaL 



Luciene rodrigues Araújo Hyppólito. Após 

a parte protocolar e das mensagens dos 

dirigentes Leonísticos, entre eles, o Diretor 

da Distrital, CL Abílio Pavan Neto, o DG 

Sérgio David de Souza, o Presidente do 

DMLC, CL Wilson Pinto, aconteceu um 

momento de grande emoção, quando 

quebrando o protocolo, os filhos do casal 

Governador, Gabriel David ( esposa 

Marina) e Caio David ( esposa Gabriela) , 

trouxeram uma linda e emotiva mensa-

gem, traduzindo o grande orgulho e 

satisfação em estarem vendo, seus pais, 

Sérgio David e Nilza, estarem concretizan-

do um grande sonho nesta sua tarefa 

dentro do ideal leonístico e do serviço 

desinteressado. 

Esta mensagem pode ser vista e ouvida no 

link https://youtu.be/4JDqU5XAgFE, 

gravada pelo CLMJP Douglas.

 Em belo gesto de gratidão, o CLMJ 

Governador Sérgio, fez homenagens ao 

Orador Oficial, CC CL Wilson Pinto, 

Presidente do DMLC, e também ao IPDG 

José Mário Bazan, entregando a cada um, 

um mimo. O protocolo foi encerrado com 

a Oração pelo Brasil lida pela CaL Maria 

Aparecida Damasceno. 

 E a noite transcorreu normal-

mente, com todos saboreando um 

gostoso jantar, ao som de um música 

ambiente, que deu um tom todo especial 

ao evento. 

 E finalmente, no dia 31 de julho, 

com as delegações chegando logo pelo 

início da semana, chegou o ponto principal 

da I Reunião do Comitê Distrital AL 

2016/2017. Todos recepcionados, fazendo 

a inscrição no Clube da 3ª. Idade, e com um 

farto café da manhã, servido nas depen-

dências da Loja Maçônica Escudo de 

Hiram.

 Os trabalhos foram iniciados com 

o hasteamento das Bandeiras através dos 

CCLL: Sérgio David, Wilson Pinto, José 

Mario Bazan, Antonio Carlos Bittar e Abilio 

Pavan Neto e a formação da mesa 

dirigente feita pelo CLMJ PDG Manoel da 

Rocha Freitas, Assessor de Protocolo, e a 

Invocação a Deus feita pela CaL Maria 

Machado de Almeida, do LC Icem.

 Foi  cumprida toda a parte 

burocrática, com a prestação de contas 

através da Tesouraria (CLMJ Antonio 
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Carlos Girotto), Secretaria, Mutua Distrital 

(CLMJ Glauber Gomes da Silva) e tudo foi 

aprovado, com a governadoria transferida 

para o CLMJ Sérgio David de Souza, na 

mais perfeita normalidade.  Também 

deixou sua mensagem, a CaLEO LAUANE 

GOMES FANTINI, Presidente do Distrito 

Leo LC6.

 Momento marcante também foi 

através do CLMJP Antonio 

Edgar Pitton, Assessor de LCIF, 

q u e  h o m e n a g e o u  d o i s 

atuantes companheiros com a 

e n t r e g a  d a  L á u r e a  d e 

COMPANHEIRO MELVIN JONES 

ao CL Benedito Nogueira de 

Souza, PDG 1996/1997 (LC4), e 

COMPANHEIRO MELVIN JONES 

PROGRESSIVO ao IPDG José 

Mário Bazan, e fazendo um 

completa explanação sobre o 

ato.

 Passada a palavra ao ORADOR 

OFICIAL, CC CLMJ WILSON ROBERTO 

PINTO RODRIGUES, Presidente do DMLC, 

Associado do LC Santos Ponta da Praia, a 

palestra apresentada foi das mais 

aproveitadas, com a plateia totalmente 

concentrada no tema SOLIDARIEDADE E 

AÇÃO, que foi muito bem abordada pelo 

palestrante. Com um jeito simples e 

cativante, o CL CC Wilson mostrou toda 

sensibilidade do LEÃO em trabalhar 

desinteressadamente e com comprometi-

mento, que certamente deu a todos, 

aquela motivação necessária para 

continuar lutando e participante ativa-

mente de tão nobre movimento. Deixou 

t a m b é m  v á r i o s  m i m o s  a o  c a s a l 

Governador como lembrança de sua 

passagem pelo LC-6.

 Na sequência, o IPDG José Mário 

Bazan, bastante emocionado e agradeci-

do, homenageou aos seus assessores, 

entregando a cada um mimo especial. 

Durante a entrega, foi surpreendido pelo 

CLMJP Antonio Douglas Zapolla, Assessor 

BIG / LION SUDESTE, que em nome de toda 

equipe 15/16, entregou-lhe um troféu de 

reconhecimento, dizendo ser ele, o grande 

merecedor de tão justa homenagem, por 

tudo que ao longo de sua administração, 

fez pelo distrito, pelo leonismo e pelo 

s e r v i ç o  d e s i n t e r e s s a d o , 

mostrando que HUMILDADE E 

SIMPLICIDADE SUPERA TODOS 

OS OBSTÁCULOS.

 O u t r o  m o m e n t o 

marcante foi proporcionado 

pelo CLMJ SEBASTIÃO BRAITE, 

Presidente do LC TANABI, que a 

exemplo do que fora feito no 

G a b i n e t e  D i s t r i t a l ,  q u e 

comunicou o lançamento 

oficial do selo comemorativo 

a o  C E N T E N Á R I O  D E  L I O N S 

INTERNACIONAL, e que ao lado do PDG 

CLMJ José Gomes das Chagas “DUBA”, 

Assessor do Centenário de LI, mostraram 

todo contentamento, e tendo também o 

CL Fábio, sugerido que todos aderissem 

ao lançamento,  junto ao s i te  dos 

CORREIOS, para que o selo fosse lançado a 

nível nacional.

 A seguir, foi feita então a tão 

esperada apresentação do Concurso de 

Eficiência L-6, 2015/2016, feita pelo 

Assessor, CL José Antonio Rossato, que 

após uma explanação sobre os critérios, 

pontuações e outros detalhes, premiou os 

5 melhores colocados no concurso.

 Em sua mensagem final, o DG 

CLMJP SÉRGIO DAVID DE SOUZA, além dos 

agradecimentos de praxe, afirmou:

 “ Às vezes procuramos o prazer, o 

sucesso e a felicidade onde dificilmente 

serão encontrados. Na ansia da plenitude 

não valorizamos pequenos gestos, ações 

singelas e coisas tão simples que estão ao 

nosso lado. Um sorriso, um aperto de 

mão, um abraço, são gestos que podem 

fazer muita diferença e são atitudes que 

independem de crise financeira e/ou 

política. Dependem apenas da boa 

vontade e sensibilidade – dependem de 

amor ao próximo. Nosso lema para 

2016/2017 – SOLIDARIEDADE E AÇÃO – tem 

o intuito de fazer um contraponto com o 

egoísmo e a indiferença que encontramos 

facilmente no mundo que vivemos. 

Escolhemos este lema porque acredita-

mos na magia da solidariedade que 

transforma o pensar e o querer em 

atitudes e gestos que podem mudar vidas 

e transformar pessoas. Isto é LEONISMO. “

 Fechando então com chave de 

ouro este marcante evento leonístico, 

todos foram recepcionados no Clube 

Moema, com um farto e gostoso almoço. 

Tivemos mais uma demonstração do valor 

do leonismo e do serviço desinteressado, 

quando no sorteio de brindes, companhei-

ros do LC POTIRENDABA ganharam 2 

bicicletas que foram revertidas para ações 

sociais do clube. 

Veja todas as fotos em:

https://goo.gl/photos/GMticwo5QFbtnvi79
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Reuniões Administrativas AL 2016/2017

Região A
Votuporanga - 19/08/2016

Coord.: Região:  CLMJ Adhemar Vargas Maximo

Região B
São José do Rio Preto - 22/08/2016

Coord.: Região: CL Marcelo Gimenes

Região C
Matão - 20/08/2016

Coord.: Região: CLMJ Valdir Edgard Homem

Região D
Brodowski - 27/08/2016

Coord.: Região: CaLMJ Maria Imaculada Campos Bega

Região E
Franca - 28/08/2016

Coord.: Região: CLMJ Roberto Luiz de Freitas
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LC POTIRENDABA (55 Anos)

20/10/2016

LC JABOTICABAL (60 Anos)

30/08/2016

LC SERTÃOZINHO
18/10/2016

LC FERNANDÓPOLIS
25/08/2016

LC MATÃO
07/10/2016

LC MIRASSOL (60 Anos)

17/09/2016

Visitas do  Casal Governador
CLMJ Sérgio David de Sousa | CaLMJ Nilza
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Atividades de Clubes
LC GUAIRA

 Dia 07 de agosto o Lions 

Clube de Guaíra esteve presente no 

evento do Paróquia de São Sebastião, 

ficou a cargo de repor o aparador. 

Esse evento foi realizado para 

aproximadamente 700 pessoas no 

qual o Lions foi inúmeras vezes 

mencionado em agradecimento pelo 

trabalho junto a igreja e também em 

prestação de serviços a população.

 Atividade realizada no dia 10 

de agosto no qual foi apresentado 

um filme/desenho chamado "Festa 

no Ceu" para as crianças do CECOM 

que estão inseridas no programa 

LIONS QUEST. O desenho foi discuti-

do em sala de aulas com as crianças 

para elaboração de trabalhos.

LC FERNANDÓPOLIS

CIDADE PROGRESSO
 No dia 18/08, doou 600 

baterias para aparelhos auditivos 

para a Associação de Pais e Amigos 

de Deficientes Auditivos (APADAF), 

que atende mais de 40 assistidos 

entre surdos e deficientes auditivos. 

Todos os dias, a entidade serve 3 

refeições, além de aulas de LIBRAS, 

dança, teatro e artesanato, com 

atendimento de assistente social, 

psicóloga e fonoaudióloga, prepa-

rando a todos para o mercado de 

trabalho. 

LC BRODOWSKI
 No dia 13/8, coordenou a 

pintura mural da 41ª. Semana de 

Portinari, e nos dias 18 a 21/8, 

participou com 2 barracas, na XII 

PIAZZA DELLA NONNA, tradicional 

festa italiana local. No dia 21 promo-

veu o 2º Dia do Leão no Museu, que 

recebeu a visita de 14 clubes, além do 

casal Governador LC-6, CLMJ Sérgio 

David de Souza / CaL Nilza e vários 

dirigentes. Continua com o CLUBE 

DO LIVRO LIONS sempre aos domin-

gos na feira livre.  

LC RIBEIRÃO PRETO CENTRO
 A s  C o m p a n h e i r a s  e 

Domadoras, lideradas pela CaL Silvia 

Helena Campos Samara, Presidente, 

promoveram no dia 24/8/2016, o 

tradicional chá da tarde, realizado já 

há vários anos, na Casa Rotária, com 

excelentes resultados e a presença 

de mais de 300 pessoas. Muitas 

prendas são doadas como joias, 

semi-joias, TV, micro-ondas, apare-

lhos de chá, café, relógios, roupas, 

enfeites, objetos para decoração, 

enfim! A duração é de 4 horas (das 14 

às 18h00. Um farto coquetel é 

servido aos participantes, seguido de 

bolo. 

Efetuou também a doação de vários 

kits de enxoval para gravidas caren-

tes. Para a Associação de Cegos de 

Ribeirão Preto fez a doação de vários 

livros especiais. 

LC PALMEIRA D´OESTE
 Lions Clube de Palmeira 

d´Oeste na 26ª Festa da Uva, doando 

serviços na Barra da APAE.

 Palmeira d´Oeste é a capital 

regional da uva de mesa, localizada 

no Oeste do Estado de São Paulo, 

com há 48 anos com o Lions Clube a 

serviço da comunidade, e há 23 anos 

com o LEO CLube promovendo a 

crescimento dos jovens da cidade.

 A Festa da Uva aconteceu 

junto com a festa de peão por 22 

anos e em 2013 ganhou espaço nas 

ruas e a praça de alimentação é de 

responsabilidade das Instituições 

Sociais e Associações, que trabalham 

em prol da comunidade.

 Por 3 anos o Lions Clube de 

Palmeira d´Oeste doou seus serviços 

aos voluntários do Hospital do 

Câncer de Barretos, e este ano 

realizou parceria com a APAE. 

Instituição que desde sua fundação 

em 1998, conta com Leões em sua 

diretoria.
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LC CAMPOS ELÍSEOS
 Trabalho Meio Ambiente. 

Núcleo Jardim Presidente Dutra 60 

crianças, plantadas 06 mudas e 

palestra sobre cartaz sobre a Paz. Cl 

Mendonça e Cal Virgínia.

“Nesses tempos de céus cinza e 

chumbos, precisamos de árvores 

desesperadamente verdes.”

07/10

 Serviço Leonístico – 700 

atendimentos - 13 Companheiros, 

130 horas trabalhadas,  mais volun-

tários: Colégio Projeção, Dotor 

Móvel, Escola de Corte de cabelo, 

Exame de Audiometria, Ortoquality 

orientação bucal e acuidade visual 

realizada pelos companheiros e 04 

núcleos da prefeitura.

LC SERTÃOZINHO 

CENTENÁRIO
Part i c ipou  a t i vamente  da  4 ª . 

FESTANÇA NO PARQUE, com a 

barraca do tradicional pão com 

linguiça de Dumont, em prol da 

ADOT, Associação de Assistência e 

P r o t e ç ã o  a o  A d o l e s c e n t e 

Tra b a l h a d o r .  P a rc e r i a  c o m  a 

Prefeitura Municipal para o plantio e 

manutenção de uma área ambiental, 

com a definição da área de plantio, 

onde o Lions Clube Sertãozinho 

Centenário, será cuidador dessa 

área, afim de contribuir para a 

realização da Campanha de Proteção 

ao Meio Ambiente, focando sempre 

atender os Desafios de Serviço do 

Centenário. Serão ministradas 

palestras com parceria da Escola de 

Educação Ambiental "Clovis Badelotti 

e Viveiro Municipal", afim de envolver 

a sociedade em atividades focando 

sempre os Desafios de Serviço do 

Centenário.  22/08, uma entrega de 

cesta de alimentos a uma família 

necessitada, cuja a avó assumiu a 

guarda de quatro netos.

LC ALTINÓPOLIS
 O LC ALTINOPOLIS, tradicio-

nal clube do LC-6, fundado em 

01/05/1970, entendendo que ver a 

alegria das crianças não tem preço, 

vem coordenando o projeto JOGA 

BONITO e o projeto MENINAS 

TAMBÉM JOGAM, com participação 

intensa de dezenas de crianças. 

LC MIRASSOL
 Realizou o tradicional JANTAR 

DANÇANTE ITALIANO, no dia 20/08, 

com o trabalho das CCaLL e DDMM, e 

participação de grande número de 

colaboradores da sociedade local, 

proporcionando ótima arrecadação, 

destinadas às obras sociais do clube. 

LC MATÃO
 Fez a doação de livros e 

a p o s t i l a s  p a r a  o  p r o j e t o 

ALIMENTANDO O CONHECIMENTO. A 

“geladeira” foi colocada no ponto de 

taxi, na praça central da cidade.

LC IGARAPAVA
 Part ic ipou na PRIMEIRA 

CORRIDA DE RUA “ IGARUN”, desen-

volvendo um trabalho para arrecada-

ção de litros de leite que foram 

doados à entidades sociais da cidade. 

Promoveu no dia 07/10, a tradicional 

FESTA DO SORVETE. 

LC TAQUARITINGA
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LC AURIFLAMA

LC NHANDEARA
 Dia 8 de outubro campanha 

do dia das crianças com cachorro 

quente guaraná trenzinho da alegria 

pula pula e escorregador.    Junto 

com o LEO, LIONS, e associação 

comercial

Chá das Domadoras no dia 09 de 

outubro parte da renda revertida 

para o roupeiro de Santa Rita

Visita do Dr Da alegria do LIons clube 

de Nhandeara na APAE no dia 13 de 

outubro para levar alegria e bons 

risos as criança com necessidades 

especiais.

LC SERTÃOZINHO
 Participou ativamente da 

Festança no Parque, colaborando 

com o Lar de Amparo á Criança Filhos 

de Deus, no dia 19/ de agosto. 

Promoveu o 9º Costilhar Gaúcho com 

sucesso total e ótima arrecadação, 

revertida para as obras sociais do 

clube.

LC POTIRENDABA
 No dia 22/10/2016, o LEO 

Clube de Potirendaba, sob o patrocí-

nio do LIONS Clube de Potirendaba 

organizou a 1ª edição do “FESTIVAL 

DA PRIMAVERA”.

 O evento consiste em uma 

mistura de atividades culturais, 

filantrópicas e de entretenimento, 

com a participação do LEO, LIONS, 

Escola Estadual

Achiles Malvezzi, APAE, Asilo São 

Vicente de Paulo e Associação 

Comercial.

 Nas dependências da sede 

do LIONS Clube, localizada na Rod. 

Abel Pinho Maia, km 13, Potirendaba, 

a partir das 19:00 horas, diversas 

barracas serviam variados pratos e 

bebidas,  oferecidas por estas 

entidades, que ficaram com o lucro 

obtido da venda de cada produto.

 Nem a chuva desanimou as 

cerca de 300 pessoas que curtiram 

uma apresentação de “dança do 

ventre”, realizada pela Escola de 

Dança MAKTUB, de Potirendaba. Um

divertido Bingo, com premiação 

variada, animou a festa, que fechou 

com chave de ouro, ao som do cantor 

JOÃO CLÁUDIO.

LC NEVES PAULISTA
 O Lions Clube de Neves 

Paulista, participou do desafio de 

serviços do centenário na semana 

mundial de serviços para jovens do 

08 ao dia 14 de agosto/2016.

 Nos itens  das sugestões  

optou pelo n.º 12 (consertar bicicle-

tas usadas para crianças).

 Conforme comprovada nas 

fotos em anexo foram doadas e 

consertadas 8 bicicletas que deixa-

ram crianças com os olhos cheio de 

lágrimas ao receber tão singela 

doação. Isto é SOLIDARIEDADE E 

AÇÃO.

 Na foto, CaL MJ Luzia junto 

com diretores da Escola Estadual 

Guines Affonso Morares EEGAM , 

acompanhado do Presidente do 

Lions Clube de Neves Paulista o CL 

Abilio Pavan Jr e CL Itamar Garcia 

Vasques, Tesoureiro.
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LC FRANCA CIDADE NOVA
 Promoveu no dia 23/10, o 

tradicional ALMOÇO CAIPIRA, em 

parceria e contando com o apoio dos 

LLCC Franca Centro, Franca Inovação, 

Franca Sobral, Franca Imperador, 

com sucesso absoluto. Com o melhor 

da música sertaneja  ra iz .  em 

Beneficio Assistencial. Shows das 10h 

até as 17h, em comemoração ao 

aniversário de 7 anos do Programa 

Prosa, Café e Viola.

LC CRAVINHOS
 Dia 14 de outubro, ocorreu a 

tradicional Promoção Mensal do 

Lions Clube de Cravinhos. O evento 

contou com a presença de cerca de 

100 pessoas. Na ocasião também 

foram doados alimentos a sra. Lúcia 

e seu filho, Paulo, os quais realizam 

um trabalho muito bonito de distri-

buição de alimentos aos carentes.

Pessoas servidas:

100.000.000
Desafio de Serviços do Centenário

ENGAJANDO

OS JOVENS

Pessoas

beneficiadas

33.068.117
25.983
clubes que

engajaram jovens

PROTEGENDO

O MEIO AMBIENTE

Pessoas

beneficiadas

29.576.505

19.020
clubes que protegeram

o meio ambiente

Atingimos a meta! O desafio continua!

ALIVIANDO

A FOME

Pessoas

beneficiadas

21.524.920

19.814
clubes que aliviaram

a fome

COMPARTILHANDO

A DÁDIVA DA VISÃO

Pessoas

beneficiadas

15.830.458
20.231

clubes que compartilharam

a dádiva da visão

LC MONTE AZUL PAULISTA
 Campanha da Hipertensão 

LC Monte Azul Paulista.
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 O município já se chamou Juçara, 

São Joaquim de Oiçaí, São Joaquim de 

Nuporanga, Capão do Meio e São Joaquim, 

acrescentou-se da Barra ao nome por causa 

do córrego da Barra divisor dos municípios 

de Ipuã e São Joaquim da Barra. Pouso 

habitual de viajantes e tropeiros no percurso 

entre Ipuã e Nuporanga.

 O município surgiu no início do 

século XIX, devido ao êxodo dos moradores 

do sul da província de Minas Gerais, atraídos 

pela riqueza da terra, pelo clima agradável e 

boas aguadas. Nascia o povoado de São 

Joaquim quase 100 anos depois disto, em 

1898. Trilhos da Companhia Mogiana e da 

primeira casa de comércio na estrada que 

ligava Batatais e Nuporanga a Sant'Ana dos 

Olhos d'Água (hoje Ipuã) foram motivos do 

crescimento do município.

 O s  p r i m e i r o  M o r a d o r e s  e 

Fundadores entre os quais Manuel Gouveia 

de Lima e seu irmão João Miguel de Lima, 

João Batista da Silveira e Francisco de Lima, 

espalhados pelas beiras de córregos e 

riachos sentiram a necessidade de maior 

convívio social e organizaram uma comissão 

para obter fundos e adquirir algumas terras 

que constituíssem patrimônio de uma 

povoação. José Esteves de Lima arrematou 

em leilão público, na comarca de Nuporanga, 

em 21 de janeiro de 1895, uma área situada 

na fazenda “São Joaquim”. Juntamente com 

eles veio também Manuel Damásio Ribeiro o 

primeiro a montar uma casa de comercio 

denominada "Casa Damásio". Francisco 

Garcia Borges, um dos fundadores, foi um 

grande cafeicultor, criador de gado e 

capitalista.

 A 30 de maio de 1898, José Esteves 

de Lima sua mulher Maria Teodora da 

Conceição assinaram a escritura de doação 

para o patrimônio de uma capela de São 

Joaquim. Inúmeras pessoas chegaram então 

de territórios vizinhos ou distantes, entre 

elas italianos, espanhóis e portugueses.

Em 1901, começou a construção da primeira 

capela que teve como padroeiro, São 

Joaquim e o distrito de São Joaquim foi criado 

pela Lei Estadual nº 859, de 6 de dezembro de 

1902.

 Em 19 de dezembro de 1906 foi 

levado a categoria de vila pela lei nº 1038. 

Criado o município pela lei estadual nº 1588 

de16 de dezembro de 1917, com território 

desmembrado de Orlândia, elevando sua 

sede à categoria de cidade.

 Em 30 de novembro de 1944, pelo 

Decreto Lei Estadual nº 14374, o nome foi 

mudado para São Joaquim da Barra.

Educação
A rede municipal de Pré-Escola atende mais 

de 2.000 alunos (2006).

Também existem cinco escolas infantis 

particulares. EMEIS (Escola Municipal de 

Educação Infantil) em vários bairros; salas de 

aula em creches municipais e particulares, 4 

CEIS e 14 pré-escolas, Ensino Supletivo-EJA 

(Alfabetização de Jovens e Adultos), Escola 

Técnica de Artes Municipal Fabiano Lozano, 

Biblioteca.

Seis escolas particulares (FEAM-COC, ANGLO, 

Colégio Iara, Colégio Iang, Liceu Paulo Freire). 

Cursos e atividades particulares livres como: 

línguas, informática, música, artes, esportes 

e dança. Encontra-se instalada uma Unidade 

do Centro Estadual Tecnológico Paula Souza, 

a Etec Pedro Badran que oferece cursos 

técnicos ao município e região, o município 

conta com uma unidade de ensino superior 

(FACIG) Faculdade de Ciências Gerenciais, 

com três cursos: Administração, Ciências 

Contábeis e Turismo.

Saúde
Na área da saúde conta com os seguintes 

serviços de Saúde: S.U.S., com atendimento a 

crianças, gestantes e adultos; Santa Casa de 

Misericórdia, com 135 leitos, é a proprietária 

do plano de Saúde "Santa Casa Saúde"; e 

diversas clínicas de especialidades médicas.

Ação Social
O Fundo Social de Solidariedade forma o 

trabalho de Assistência Social de São 

Joaquim da Barra.

Diariamente são atendidas pessoas nos 

diferentes programas: manicure, cabeleirei-

ro, corte, costura, tricô, pintura em tecido e 

bordado, atendimento à gestante.

Economia
Destacam-se a transformação de ferro, 

siderurgia e laminação, fabricação de peças 

para máquinas agrícolas, de fabricação de 

calçados, e de esmagamento de soja para 

óleo comestível. As usinas de açúcar e álcool 

também são parte da economia do municí-

pio. O comércio destaca-se pela variedade de 

atividades, tornando o município um ponto 

de referência para a região.

Agricultura
De um total de 39.900 ha, o município tem 

uma área agricultável de 32.000 ha, sendo 

23.000 ha de cultura de cana, 4.000 ha de 

cultura de soja, 2.600 ha de cultura de milho 

e 3.000 ha de pastagens.

Pecuária
 ·Leite: o município possui aproxi-

madamente 2.500 cabeças sendo a maioria 

gado cruzado e produz 1.500 litros de leite 

por dia e 45.000 litros por mês.

 ·Corte: aproximadamente 4.600 

cabeças e produção de 73.600 arrobas de 

carne por ano.

 ·Suínos: a média se mantém 600 

cabeças que são abatidas em torno de 150 

cabeças/800 arrobas anuais.

Avicultura: produção anual de 500.000 aves 

por ano e peso de 900.00K/ano.

Lions Clube
Fundado em 24/08/1969

Clube padrinho :

Reuniões às Segudas-Feiras  - 20h

Rua Bahia, 2.260

Atual Presidente:

CLMJ EDVALDO LUIS RIBEIRO DEZEM

DM LUCIANA APARECIDA

postocapela@yahoo.com.br

(16) 99241-8461

E-MAIL:

lionsclubesaojoaquimdabarra@gmail.com

WEBSITE:

https://goo.gl/9jJftq

FACEBOOK: 

https://goo.gl/XQdtAS




