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EDITORIAL

Editorial

29 e 30 de Novembro de 2.014.
Potirendaba, cidade BUQUE DE
FLORES ... 2º CD do LC-6.
O tempo é ágil e inexorável. Parece que
foi ontem, dias 2 e 3 de agosto, em
TAQUARITINGA, que vivemos a posse do
CL Tatão e CaL Sandra. E lá se vão 5
meses do AL 2014/2015.
Depois daquele evento leonístico, que
certamente ainda está na memória de
todos os 490 participantes que lá
estiveram, absorvendo tudo de bom
que foi oferecido, inclusive a excelente
palestra do CL MANOEL MESSIAS
MELLO, do LC-8, da demonstração de
agradecimento do CL JOSÉ GOMES
“DUBA” DAS CHAGAS, Governador AL
2013/2014 a todos que provaram que
somos AMADOS NO SERVIR, e com a
esperança de novos ideais com muita
VISÃO, COMPROMETIMENTO e
TRABALHO que o CL TATÃO prometia e
oferecia, agora já se vão tornando
realidade. Desde o ano de 1.977 (ano
de fundação do LC BRODOWSKI),
quando ingressou no leonismo através
do LC PRIMAVERA/ROSANA, LC-1, o
casal governador sempre teve no
leonismo um ideal de vida, com muita
simplicidade, dedicação e pensando
sempre no próximo.
Nestes quase 5 meses de trabalho,
após as reuniões administrativas
regionais, as visitas oﬁciais, as
reuniões do DMLC, os contatos
pessoais, as orientações recebidas e
oferecidas, podemos comprovar que o
leonismo do LC-6 continua no caminho
certo.
Nesta edição do BIG, procuramos
o fe r e c e r p a r a a n o s s a f a m í l i a
leonística, um pouco do muito que o

LIONS pode nos dar. Se mais não foi
publicado nesta edição, creditem para
a falta de espaço, para o tempo
escasso e jamais para a falta de
COMPROMETIMENTO dos editores, que
tentam cumprir com responsabilidade
este TRABALHO assumido e
procurando ter a VISÃO exata da
importância do NÓS SERVIMOS em
nossas vidas, a qual sentimos desde
09 de fevereiro de 1.977.
A motivação para este trabalho
encontramos nos exemplos de vida, de
superação, de amor e de solidariedade
da CaL Sandra Mara, que tem sido o
suporte do CL Tatão, que em todos os
clubes que já visitou, sempre deixa a
mensagem positiva do leonismo, do
sentido do lema de nosso Presidente
Internacional,CL JOSEPH JOE
PRESTON, que procura PROMOVER O
ORGULHO DE SER LEÃO, e a prova de
que se existem obstáculo e problemas,
e certamente existem, eles podem ser
vencidos quando se tem a garra do
verdadeiro CASAL LEÃO.
Temos certeza plena de que estamos
sendo recebidos com um lindo buque
de ﬂores, símbolo maior desta querida
P OT I R E N DABA oferec ido p el os
responsáveis por este 2º CD, na pessoa
do Diretor CL Claudecir de Assis G. da
Gonçalves/Sonia (também Presidente
do Clube), e por todo quadro
associativo, a quem agradecemos,
bem como deixamos também nosso
MUITO OBRIGADO ao palestrante CL
LUIZ ALFREDO BIGARELLI JUNIOR / CaL
Paula, ( de AGUDOS-SP), PDG LC-8,
atual Diretor GMT, Assessor Adj. LCIF A2, e Diretor de Informática Site (
www.distritolc8.com.br) , e a todos
que aqui estão vivendo mais este
evento do verdadeiro companheirismo
e do serviço desinteressado, os nossos
agradecimentos por tudo.
CLMJP Antonio Douglas Zapolla /
DM Tarcilia
Editor do BIG – AL 2014/2015
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MENSAGEM DO GOVERNADOR

Mensagem do

Governador
Mensagem do casal governador
CL Sebastião ‘’Tatão‘’ Carvalho e CaL Sandra

Companheiros, Companheiras,
Domadoras e Léos do distrito LC-6.
Estamos praticando nosso lema ‘’
visão, comprometimento e trabalho ‘’
transmitindo ao distrito uma forma de
conquistar nosso sonho e nossos
ideais.
Os dias passam, completamos o
primeiro trimestre de nosso ano
leonístico e, já visitamos quinze clubes,
onde realizamos uma reunião
administrativa com toda diretoria, onde
somos informados e ﬁcamos felizes em
saber de cada ação praticada por eles.
Estou percebendo em cada

clube o quanto de trabalho
conseguimos realizar, peço que
continuem assim, pois em cada ato de
amor e solidariedade que praticamos
nos for talecemos ainda mais e,
superamos nossa vontade de servir.
Não podemos mudar o mundo,
mas sim dar nossa contribuição para
uma sociedade melhor.
Companheiros, quero dizer que
reconheço todo o apoio recebido até
agora, espero continuar contando com
tudo isso até o ﬁnal do ano leoístico.
Eu e Sandra agradecemos de
todo coração a todos os companheiros,

Mensagem do

É uma grande satisfação
participarmos da II Reunião do
Conselho, neste maravilhoso
Distrito, o LC-6. O trabalho a ser
apresentado nesta Reunião, “Que
tal um Upgrade” tem agradado por
onde passa, pois leva as pessoas a
uma reﬂexão muito interessante
sobre uma série de mudanças que
estão acontecendo no mundo e que
merecem toda nossa atenção para
nos ajustarmos a um novo tempo,
resgatando valores importantes
que podem contribuir para que
nossos Lions Clubes sejam

Orador Ocial

companheiras e domadoras de todos
os Lions Clubes, ao movimento
leolistico, ao meu clube de
Taquaritinga, que não mediram
esforços na realização do primeiro
comitê do gabinete distrital nos dias
02-03/agosto/14, onde
compareceram quase 600 pessoas.
Em nome do CL João Panosso e CAL
Maria Rita, presidente do clube e
diretor do comitê, nosso muito
obrigado.
Ao nosso orador oﬁcial PDG CL
Manoel Messias de Mello e CAL
Sandra, do distrito LC-8, nosso
agradecimento pela consideração e
pela magna palestra proferida à todos
no domingo, sem dúvida foi uma
grande honra recebe-los.
Agora aqui na cidade
Potirendaba onde realizaremos nosso
segundo comitê do gabinete distrital,
patrocinado pelo Lions clube de
Potirendaba, espero poder rever a
todos e abraçar a cada um, de forma
em agradecer a feliz oportunidade de
conduzir nosso distrito LC-6.
Com tanto carinho,
companheirísmo e respeito que
estamos recebendo, podem ter certeza
que nossa caminhada está sendo mais
valorizada junto com todos vocês.
Quero também agradecer o trabalho
que nossos coordenadores de região e
divisão vêm fazendo a frente do distrito.
Agradecer também todos os
assessores do distrito que não medem
esforços para levar aos clubes
informações pertinentes do nosso
plano de ação.
Leonisticamente,
Nosso muito obrigado a todo
Distrito LC-6.

CL Tatão e CaL Sandra
Casal Governador do Distrito LC-6 –
AL 2014/2015

excelentes lugares para
freqüentarmos em família.
Agradecemos a conﬁança
do Governador Sebastião (Tatão) e
CaL Sandra, bem como a indicação
da PDG Ana Maria Barros/CL
Marruco, nossos Companheiros de
Colegiado no AL 2008/2009,
nosso compromisso com o Distrito
LC-6 está alicerçado em tentarmos
fazer o necessário para
contribuirmos com o crescimento
deste pujante Distrito.
Um grande abraço.
PDG Luiz Alfredo Bigarelli Junior
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MENSAGEM DO 1º VICE

Planejar é Necessário
Mensagem do 1º Vice Governador
que irá emoldurar a grande harmonia
ﬁnal.
Já iniciamos a montagem da
nossa equipe. O PDG Oswaldecir
Aparecido Roque será o Coordenador
Geral do Distrito. O CL Ângelo Invernizzi
Lopes responderá pela Secretaria
Geral. A Tesouraria Geral ﬁcará a cargo
do CL Antonio Carlos Girotto. O CL
Leonildo Trombella responderá pela
Mútua Leonística, e terá a colaboração
do CL Glauber Gomes da Silva. O PDG
Antonio Domingos Andriani será
Assessor Especial da Governadoria.
Outros notáveis PDGs serão
convidados para partituras especiais.

Não se iludam aqueles que
pensam que há muito tempo ainda até
a nossa posse no Hawaí, em junho de
2015.
Lá, iremos repetir nosso
compromisso de posse perante Lions
Internacional. Vamos conﬁrmar que
aceitamos o cargo de Governador do
Distrito, perfeitamente ciente das
obrigações que ele nos impõe no
cumprimento dos deveres
estabelecidos pelas normas
e s t a t u t á r i a s . E , t a m b é m , qu e
defenderemos os princípios do
Leonismo, seus Propósitos e o Código
de Ética. E que envidaremos o máximo
dos esforços para levar o
companheirismo e o ser viço do
Leonismo a todos os pontos do nosso
querido LC-6 e a todas as partes do
mundo.
Só que, até chegarmos ao Hawaí,
existe uma imperiosa e fundamental
tarefa: o planejamento daquilo que
pretendemos realizar.
Planejar é fazer com que o Distrito
funcione como uma grande orquestra,
onde cada componente seja a partitura

Montamos, assim, a estrutura da
orquestra. Faltam, agora, os músicos
que irão preencher cargos importantes
d e C o o rd e n a d o r e s d e Re g i ã o ,
Coordenadores de Divisão e
Assessores Distritais. Vamos procurar
colocar Companheiros e Companheiras
Leão cer tos nos lugares cer tos.
Faremos os convites pessoalmente.
Depois de constituída toda
orquestra, com cada músico
assumindo o compromisso que lhe
compete, começaremos os ensaios e
todos passarão a ser informados dos
planos, programas e decisões, porque
a comunicação inﬂuí decisivamente na
eﬁciência e funcionamento do Distrito.
Conclamamos que os
convidados não se furtem de tirar seus
instrumentos do armário, os aﬁnem e
venham participar da grande orquestra
qu e p r e te n d e m o s c r i a r n o a n o
leonístico 2015/2016.

CLMJ José Mário Bazan,
1.º Vice-Governador AL 2014/2015

Lions Quest
Neste 05 de novembro de
2014, às 14,00 horas, o Município
de Palmeira d'Oeste ﬁrmou parceria
com o Lions Clube Palmeira d'Oeste
(LC-6) no Projeto LIONS QUEST.
A parceria foi concretizada
com a assinatura do Prefeito
Municipal Luciano Ângelo
Esparapani, da Secretária
Municipal de Educação Meire
Rosângela Pereira, e da Secretária
Municipal de Assistência Social
Joseane Cristina Januario
Esparapani, na Presença da
Presidente do Lions Clube Palmeira
D'Oeste ,Cal Sileide Crespilho
Bosco, da Coordenadora da Região
A e Presidente da Comissão de
Implantação de Projeto Lions Quest,
CaL Silvia Suman Curti, DM Clarice S
Santos e DM Elza Maria Alves
Venâncio.
O projeto deverá atender no
ano letivo de 2015 73 alunos da E.
M. " Prof. Disnei Antonio Monzani" e
80 jovens inscrito no CRAS -Centro
de Referência e Assistência Social
do Município de Palmeira d"Oeste,
totalizando atendimento a 153
crianças e adolescentes.
O próximo passo será o
treinamento dos proﬁssionais
envolvidos no projeto agendado
p a r a o s d i a s 15 ,16 e 17 d e
dezembro/2014.
O LC Palmeira D´Oeste foi
fundado em 17 de março de 1.968,
e atualmente é presidido pela CaL
SILEIDE CRESPILHO BOSCO / CL
Antonio Bosco Cicote, e suas
reuniões são realizadas
quinzenalmente, na sede do clube, à
Ra Marechal Humberto Castel
Branco, 52, no centro da cidade.
Clube que sempre teve um
leonismo comprometido,
responsável e bastante atuante,
sendo exemplo no Distrito LC-6 e
orgulho para Palmeira D´Oeste.

MENSAGEM DO 2º VICE

Mensagem do 2º Vice
VDG- DMLC6 – CL Sergio David/CaL Nilza
Completando 4meses como 2º
VDG do DMLC6 e recebendo instruções
que me preparam para assumir o
almejado cargo de Governador do
DMLC6 – AL 2016/2017- sinto uma
sensação inexplicável de felicidade e
orgulho por estar aprendendo mais
sobre o Leonismo e conhecendo tantos
companheiros que tem os mesmos
ideais de solidariedade e o sonho de
transformar o mundo.
Minha CaL, Nilza, e eu temos
participado de encontros,seminários,
assim como tivemos a oportunidade de
compartilhar momentos de,
aprendizado e muita amizade quando
da nossa participação das atividades e
plenárias realizadas durante a 1ª
Reunião do Conselho de Governadores
do DMLC – AL 2014/2015, ocorrido em
setembro/2014 em Piracicaba. Aliás,
não podemos deixar de agradecer a
acolhida impecável que tivemos,
encabeçada pelo CC PDG CL Antonio
Lázaro Forti e sua CaL Maria do Carmo.

Foram momentos especiais, dentro do
que dita o nosso movimento - nos
sentimos hóspedes de honra o tempo
todo. Foi muito bom estar lá.
Nosso Colegiado “Magia”,
pretendendo oferecer aos CCLL, CCaLL
e Juventude Leoística, um ano de
inovação e de grande participação
com qualidade, e, idealizando um
movimento cheio de alegria, buscando
a paz e o amor entre os homens, está
preparando algumas novidades que
serão apresentadas no momento
oportuno ao DMLC6.
Queremos externar nossa
honra em ter o PDG CL Manoel Messias
Mello como instrutor. Alguém que
sempre admiramos e que agora divide
conosco sua sabedoria e vivência
dentro do movimento.
Estamos irradiantes com o que
estamos vendo e aprendendo para
podermos ajudar a transmitir o que há
de melhor ao nosso Distrito. Nossos
instrutores nos tratam com imenso

carinho e consideração. O peso da
responsabilidade do cargo assumido
torna-se mais leve quando temos
tantos Leões a nos orientarem e passar
suas experiências para que possamos
seguir um caminho mais iluminado.
Lembramos o tempo todo que
nosso foco deve estar centrado nas
metas do nosso DG CLMJ Sebastião
“Tatão”, que por sua vez tem levado a
mensagem do Presidente Internacional
CL Joseph Joe Preston: “promover o
orgulho de ser Leão”. Com isso
esperamos atingir o objetivo proposto
que é o aumento no número líquido de
sócios, porem a responsabilidade da
quantidade de sócios, implica ainda na
qualidade desses sócios. Qualidade
que deve permear a ﬁlosoﬁa de Lions.
Propomos que cada um dentro de sua
comunidade tente entender o que faz
com que as pessoas abandonem o
movimento. O momento é de reﬂexão:
será preciso apurar melhor as
indicações de novos sócios? Mudar a
forma de conduzir as propostas? O que
precisamos para ter esse orgulho de
ser Leão? Você tem orgulho de ser
Leão? Por quê? Enﬁm, são inúmeras
qu e s t õ e s qu e e s t ã o e s p e r a n d o
respostas que só Leões poderão dar.
Acompanhando o casal – DG
CLMJ “Tatão” e CaL Sandra- sempre
que possível, em suas visitas a alguns
Clubes, estamos conhecendo a
pujança do trabalho Leonistico e o
reconhecimento tanto de pessoas,
instituições presentes nas
comunidades, quanto de autoridades
dos municípios. É incrível a criatividade
do pessoal quando se trata de fazer o
bem – surgem idéias muito boas.
Enﬁm, por tudo isso e muito mais,
temos orgulho de ser Leões e fazer
parte desse Distrito Lc6!

Grande abraço a todos.
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MENSAGEM DA COORDENADO

Mensagem da

Coordenadora Geral
do Distrito LC-6

Queridos companheiros,
companheiras, domadoras e
juventude leonística.
Estamos neste ano 2014/2015
colaborando com o governador cl
tatão na coordenação do Distrito LC-6.

alcançar as metas.
O CL DG Tatão, no auge de sua
maturidade e, com a consciência de um
líder, tomou a decisão de nomear
cargos para dividir encargos, uma
forma sútil de pedir ajuda e, teve a
humildade de compartilhar a atitude
comprometida com outros
companheiros dando-lhes a
oportunidade de mostrar seu potencial.
Falo assim não pensando só em mim,
mas em todos os dirigentes do distrito.
Estamos ainda no primeiro semestre, e
já percebemos o grande empenho dos
coordenadores de divisão e região, na
realização dos comitês assessores, dos
presidentes de clubes e assessores, já
é notável que estão desempenhando a
missão a si conﬁada e colaborando
com a governadoria.
Tem sido um privilégio e uma
alegria caminhar junto com o casal
‘’Tatão e Sandra’’, e poder colaborar
com o distrito LC-6, e nesse sentido
reconhecer que cada governador serve
com paixão, com exemplo e merece
todas as homenagens durante seu ano.
Estamos envolvidos no
comprometimento, no trabalho e na
visão, e na esperança para um futuro
melhor.
Que Deus abençõe todo o distrito
LC-6.
Um grande beijo no coração de todos.

Sempre tenho em pensamento
que um governador de distrito é um
exemplo de coragem e determinação,
não é fácil administrar um grande Pdg CaLMJ Ana Maria Bononi de Barros
distrito, e ainda cumprir todos os
CLMJ José Aparecido (Marruco)
compromissos, e se preocupar em
Casal coordenador do Distrito LC-6

O LC-6 no 40º Concurso Nacional de Publicações Leonísticas
Brilhantemente coordenado
pelo CL José Aristóteles Falcão de
Araújo, do LC RECIFE-CENTRO, LA-3, o
40º CNPL chegou ao ﬁnal tendo como
grande vencedor o boletim “ O DENTE
D O L E Ã O ” , d o LC FO RTA L E Z A TIRADENTES, editado pelo
competente boletineiro CL Epifanio
Menezes de Oliveira, em reunião no
salão nobre do HOTEL MANIBU na
Praia da Boa Viagem do Recife, no dia
23 de agosto de 2014.
Nas várias categorias, o
D i s t r i to LC - 6 , q u e teve c o m o
Governador o CLMJ José Gomes das
Chagas (DUBA), teve os seguintes
destaques:
EDIÇÃO MENSAL
11º Lugar : FRANCA LEONISTICA ( LC
FRANCA CENTRO)
Editor : CL Luiz Baptista Pereira
EDIÇÃO BIMESTRAL
14º lugar : LEÃO DE BRODOWSKI ( LC

ELISEOS)
Editora: CaL TANIA CRISTINA C.
MASCIOLI
EDIÇÃO SEMESTRAL
1º Lugar: O ABILEÃO ( LC
VOTUPORANGA-ABILIO CALILLE)
Editor : CLMJ José Emilio Menóia
BOLETIM DE DISTRITO
(QUADRIMESTRAL)
BIG – Editor : CL Luiz Batista Pereira
BRODOWSKI )
Editores: CLMJP Antonio Douglas
Zapolla e CL César Gullo
EDIÇÃO TRIMESTRAL
3º lugar: A VOZ DO LEÃO ( LC RIB.
PRETO-CENTRO)
Editor: CLMJ João Rodini Luiz
14º lugar : O IPIRANGA ( LC RIB.
PRETO-IPIRANGA)
Editor: CL Rubson Antonio Januário
18º lugar : LEÃO DOS CAMPOS
ELISEOS (LC RIB. PRETO/CAMPOS

Na festa de encerramento, todos
estes editores e o LC-6 estiveram
representados pelo casal CLMJ José
Emilio Menoia/CaL Maria
Registramos nossa homenagem à
CaL Noemy Machado, do LC Venâncio
Aires-ES-Melvin Jones, 9º lugar na
categoria mensal, que faleceu dias
antes (09 DE JULHO DE 2.014) do
encerramento do concurso.

LCIF MATÃO

LCIF doa UTI para
Matão em SP

Em um magníﬁco trabalho junto à LCIF (Lions Clubs
Internacional Fundation), Departamento de Programas
Humanitários ( CaL Érica Klotz), iniciado no AM 2013/2014,
na governadoria do CLMJ JOSÉ GOMES DAS CHAGAS(CL DUBA)
e PCC Edgar Antonio Piton (Coordenador Distrital de LCIF) e CL
Luiz Capela, Coordenador Distrital Assistente de LCIF, e agora
concretizado no dia 11 de outubro de 2.014, o LIONS CLUBE
DE MATÃO, inaugurou a nova UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
(UTI), do HOSPITAL CARLOS FERNANDO MALZONI (Sociedade
Matonense de Benemerência).
A cerimônia foi das mais solenes e marcantes, contando
com a presença de autoridades, médicos, CCLL, domadoras e
também do Leo Clube de Matão, sendo os trabalhos
supervisionados pelo CL RONALD EDUARDO TRISTÃO / CaL
LUCIANA, Presidente do LC Matão AL 2013/2014 e AL
2014/2015, e atual Assessor de Subsidio LCIF, e também de
toda diretoria executiva do AL 2014/2015, CAL Cibelle Moreira
(Secretaria); CL Pedro Luiz Correa (Tesoureiro e Diretor de
Associados), CL Valdir José de Souza (Diretor Social); CL José
Alberto Macoppi (Diretor de GLT) e CL José Alves Vaz (Diretor de
GMT).
O subsidio total recebido foi de R$ 155.600,00, cujo
cheque simbólico foi entregue à diretoria daquele hospital.
Esta nova UTI irá proporcionar um atendimento dos
mais especializados aos pacientes de Matão e Região que
necessitarem de atendimento e tratamento neste hospital que
é referencia regional.
Por motivos altamente imperiosos, o CL Duba, Gov
2013/2014 e CL Tatão, Governador AL 2014/2015, não
puderam estar presentes neste importante ato leonistico e
social.
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MÚTUA

Mútua
“ QUEM LUTA PARA VER FELIZES
OUTRAS PESSOAS, ETERNAMENTE
LÁ NO CÉU ESTÁ A MORAR”
O l u to d e u m a fa m í l i a d e
COMPANHEIRO LEÃO por certo afeta a
todos os demais.
Solidarizamo-nos à toda família
leonística do DISTRITO LC-6 pela
pesarosa perda de companheiros,
companheiras e domadoras nesta AL
2014/2015 e que com seus trabalho
foram motivadores de dedicação para
com todos com quem com conviveram ,
honrando o lema “ NÓS SERVIMOS”, e
souberam valorizar a vida com
exemplos da prática do mandamento :
”AMAR AO APROXIMO COMO A SI
MESMO ! ”
Guardaremos, com saudades, a
memória e o trabalho de todos que nos
deixaram.
Que DEUS, o Grande Arquiteto do
Universo,
confor te aos
familiares, à família leonística e a todos
que conviveram com estes dignos
representantes do leonismo, que tanto
saudade e exemplos deixaram.

Distrital

OS QUE TIVEREM ENSINADO A MUITOS
HOMENS, O CAMINHO DA VIRTUDE,
BRILHARÃO COMO AS ESTRELAS, POR
TODA ETERNIDADE!

Homenagem do Distrito LC-6
AL 2014/2015
LC SERTÃOZINHO – CL ANTONIO
SILVIO MAIA – 15/06/2014
LC CAJURU CL VALDEMAR DE SOUZA
DIAS- 19/07/2014
CL BARRETOS DM RUTE FONSECA
BITTENCORTH - 30/08/2014
LC AURIFLAMA CL LEOZIDIO JOSÉ
GUILHERME - 06/09/2014
LC GUAIRA CL ANTONIO DE JESUS
MARQUES - 19/09/2014
LC SANTA FE DO SUL CL JOSE

Que Cala

Obs.: O valor pago a cada pecúlio é de
R$ 6.000,00

Assessor Distrital da Mútua Leonistica
CL José Batista Cornelian

Consolam-nos palavras do
profeta Daniel, numa paráfrase:

Uma Voz

MARTINHO PEREIRA FILHO 05/09/2014
LC BARRETOS - DM NIDI ASSIS
AGRELI - 03/10/2014
CL JOSÉ LUIZ ROSA DA SILVA - LIONS
CLUBE DE
FERNANDÓPOLIS "CIDADE
PROGRESSO" 09/10/2014
LC PEDREGULHO / USINA ESTREITO CaL MUNICA APARECIDA BOLONHA
FERREIRA – 06/11/2014

A imprensa leonística e o leonismo
perderam no dia 03 de novembro de
2014, um de seus grandes baluartes.
Faleceu o CL EDMUR JORGE,
fundador do Lions Clube de Amparo, e
editor durante vários anos do excelente
órgão informativo LEÃO DO
CAMANDUCAIA (registro no CG DMLC sob
nº 128, em 30/08/2000, que
mensalmente era distribuído em todos os
meios leonísticos e na cidade de Amparo.
O LC-6 se associa aos familiares do
querido companheiro, ao LIONS CLUBE
D E A M PA R O , n a p e s s o a d e s e u
p r e s i d e n t e , C L A R T U R A N TO N I O
CHIEREGATTO, à família leonística do
LC-3, aos boletineiros e ao leonismo
brasileiro por tão sentida perda.

Uma voz que cala!
Um anjo que nasce!
Uma estrela que brilha!
Uma doce lembrança no coração de
quem o ama!
Saudade!
As palavras já foram espargidas
pelo espaço,
Quem as leu relembra, quem ainda
não o fez pode fazê-lo!
Nisto se eterniza a palavra escrita!
Descanse em Paz CL Edmur..
Fazendo boletins na eternidade!
CaL MARIA HELENA
03 de Novembro de 2.014

TRIBUTO
e já sendo montada uma exposição
itinerante que será feita pelo distrito, seja
em Convenções, em Distritais e tantos
outros, para que todos percebam a
grandiosidade da vida leonística deste
companheiro que fazia do LEONISMO a
sua própria vida.
O CL Sebastião José de Oliveira
Carvalho, (TATÃO), atual governador do
LC-6 deu todo o apoio a esta iniciativa e
só podemos então, aguardar para muito
breve (quem sabe já em POTIRENDABA)
no 2º CD do AL 2014/2015.
LEÃO SABIDO, CLMJ AUREO RODRIGUES,
seu exemplo, dedicação,
responsabilidade e altruísmo continuam
sendo exemplos para os Leões de todo o
mundo.

Super emocionada.

Tributo do LC-6 ao CLMJ

Áureo Rodrigues
O CLMJ ÁUREO RODRIGUES um
verdadeiro Apaixonado por Lions deixou
sua marca de amor pelo Leonismo. Um
marco das Comunicações Leonísticas,
mostrou caminhos e criou seguidores.
O seu exemplo, a sua serenidade, os seus
atos e ações transformaram diﬁculdades
em soluções.
O seu caráter, o seu belo HUMOR
uma marca registrada de grande
brasileiro do leonismo, irradiava
otimismo e esperança de novos tempos
para o Leonismo.
Que falta já faz a todos nós, nossa
saudade e de todos os seus
companheiros e amigos do LIONS.
Que DEUS reserve um lugar muito
especial para o descanso eterno do
incomparável companheiro e amigo, que
os seus exemplos de um Leão leal, de um
especial Diretor Internacional, nos
inspire para levar à frente sua obstinação
de elevar e transmitir cada vez mais a
todos os Leões os Princípios e Ideais da
ﬁlosoﬁa leonística.
O CLMJ Áureo foi casado por 56
anos com a DM Selma Rodrigues, exsecretária de Turismo de Santos e teve
três ﬁlhos: Claudia, Denise e Áureo ﬁlho, e
três netos: Bruno, Luiza e Chiara
Theodora.

Suas obras de Literatura Leonística
O CL Áureo Rodrigues é autor de
dezenas de livros sobre Leonismo,
publicados no Brasil e Portugal, dos quais
o mais famoso é o livro Leão Sabido, que
já alcançou 35 edições em 45 anos de
circulação e mais de 50.000 exemplares
distribuídos, tendo sido indicado para
constar do "Guinness - Livro dos

Recordes", sendo a única obra de
Literatura Leonística do gênero publicada
no mundo.
Sua Obra Literária Leonística,
Dicionário Enciclopédico do Leonismo
(palavras e expressões usadas nos Lions
Clubes) que o leitor está consultando e
que constitui a primeira e única obra do
gênero publicada em todo o Universo
Leonístico Mundial.
Áureo Rodrigues foi médico,
advogado, bacharel em Turismo,
professor de Planejamento e
Organização do Turismo, Teoria da
Informação e Comunicação, jornalista
proﬁssional e Editor da Revista The Lion Brasil Sudeste.
Faleceu em 26 de Janeiro de
2014, na cidade de Santos (SP).
Ao longo de seus 58 anos de
intensa vida leonística, CLMJ AUREO
RODRIGUES, foi conseguido centenas e
centenas de homenagens, pins, láureas,
ﬂâmulas, adesivos, e tantos outros que
foram sendo considerado um acervo
histórico para o LIONS, não só para ele e
sua família. Se fossemos nomear as
homenagens, palestras, patronos e
tantos outros, não haveria espaço para
fazer um currículo completo de tão
grande complexidade.
Suas ﬁlhas, Denise e Claudia, que
com ele trabalharam na edição da revista
THE LION , após a sua morte, entenderam
que tal acervo não poderia ﬁcar restrito a
elas, e ser apenas guardada como
relíquia.
Assim, depois contatos com o CL
G l a u b e r G o m e s d a S i l v a , d o LC
Nhandeara, este acervo foi doado ao
Distrito LC-6, através do EU CURTO LIONS,

É assim que me sinto ao ler sua
homenagem ao meu pai. É muito
comovente pensar meu pai, como
cada um de nós pensamos em pai com todas as histórias de família,
a m or es , el og ios , r ep r een s ões ,
educação, viagens, "a hora do almoço
em família" - e perceber que ele
também tem uma grande importância
na vida de outras pessoas que sequer
um dia encontramos na vida.
S a b e r qu e e l e teve o d o m d e
conquistar tantas pessoas, de rir o
tempo todo das coisas e torná-las tão
importantes para tantas pessoas.
Sem dúvida que meu pai era um
agraciado pelo Dom Divino da
oratória, da comunicação, do espírito
de servir.
Fico realmente grata ao Criado ter me
dado este pai, amado por tantas
pessoas.
é com esse sentimento de gratidão
que me dirijo a você e ao CL Glauber
para agradecer o
interesse e o empenho
em imortalizar o meu
pai e sua obra para as
futuras gerações.
CaL Denise Rodrigues
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Doutores da

Alegria
XXIV Olimpíada do Distrito LEO LC-6
Em 31 de agosto de 2014
(domingo), estiveram na sede do
Lions Clube de Nhandeara – LC-6, o
sr. André Luiz Moretto (Dirigente do
Grupo Sementes da Alegria, grupo
este que efetua visitação no
Hospital Infantil, Hospital Austa
Clínica, Hospital Santa Casa e Asilo
de Velhos de São José do Rio Preto e
Asilo de Velhos da cidade de
Engenheiro Schmitt ) e sua sobrinha
Lívia R Moretto , ministrando o Curso
de Oﬁcina de Doutores da Alegria,
para a visitação em hospitais.
Na oﬁcina efetuaram várias
dinâmicas em grupo, técnicas de
comportamento de um palhaço
n u m a p e d i a t r i a e o u o u t ro s
pacientes no leito hospitalar,
técnicas de maquiagem, mágicas e
brincadeiras cênicas teatrais
desenvolvidas por palhaços, tudo
para poderem levar a alegria ao
paciente que se encontra enfermo e
com isso quebrar o gelo do clima
hospitalar.
Todos que lá estiveram
experimentaram este novo mundo,
para que possam se revezar neste
trabalho maravilhoso.
Um grupo que quase
encerrou suas atividades, mas que
com determinação de alguns
companheiros que nem faziam
parte do grupo não deixou morrer, e
hoje estão se aperfeiçoando e
aumentando nosso quadro de
DOUTORES DA ALEGRIA, do LC
Nhandeara, com total apoio do
presidente CL Rosin e sua esposa
CaL Rosana que tem incentivado
cada vez mais.
Exemplo a ser seguido por
todos os clubes, não só da região A,
como de todo LC-6.

Nos dias 20 e 21 do mês de
setembro de 2014, o LEO Clube de
Nhandeara organizou e sediou a XXIV
OLIMPÍADA DO DISTRITO LEO LC-6. O
evento foi realizado na Sede do Lions
Clube de Nhandeara e contou com a
participação de mais de 150 pessoas,
que puderam competir nas
modalidades e se divertir na desta
promovida na noite do sábado. Os
CCLEO contribuíram, no ato da
inscrição, de forma voluntária, doando
litros de óleo que serão entregues ao
Hospital de Câncer de Barretos.

Tivemos as seguintes premiações:
FUTEBOL MASCULINO VOTUPORANGA
CIRCUITO - PEDRO (PALMEIRA
D'OESTE)
DAMAS - MATHEUS (MATÃO)
TRUCO - DUPLA: MATHEUS (MATÃO) E
IGOR (TAQUARITINGA)
QUEIMADA - POTIRENDABA
DELEGAÇÃO MADRUGADORA VOTUPORANGA
DELEGAÇÃO MAIS DISTANTE - PASSOS
DELEGAÇÃO MAIS NUMEROSA VOTUPORANGA
DELEGAÇÃO MAIS PARTICIPATIVA VOTUPORANGA
DELEGAÇÃO MAIS ANIMADA VOTUPORANGA
DELEGAÇÃO MAIS SOLIDÁRIA
(CAMPANHA DO ÓLEO) VOTUPORANGA
CLEO ACELERADO (1ª ADESÃO
RECEBIDA) - ALTAIR (VOTUPORANGA)

CLEO FESTEIRO - JHONY
(VOTUPORANGA)
MELHOR FANTASIA FEMININA MARIANA (VOTUPORANGA)
MELHOR FANTASIA MASCULINA MATHEUS (MATÃO)
CAMPEÃO GERAL - VOTUPORANGA

Participaram os clubes:
Nhandeara, Votuporanga, Matão,
Auriﬂama, Fernandópolis, Passos,
Taquaritinga, Potirendaba, Palmeira
d'Oeste e Ouroeste.
No comitê foram tratados
assuntos do distrito como relatórios da
secretaria (com os quais apenas
Taquaritinga tem irregularidades);
pagamento da taxa distrital (todos os
clubes em dia, porém 2 clubes não
enviaram comprovantes); resultados
da realização da campanha distrital "7
de setembro", que foi uma pesquisa e
conscientização sobre o dia da
independência; e o presidente de cada
clube do distrito falou sobre a situação
atual de seu clube e as campanhas que
foram e estão sendo desenvolvidas
neste AL.
O evento contou com a
participação de mais de 150 pessoas e
os ganhadores foram premiados com
t ro f é u s e m e d a l h a s p a r a c a d a
categoria.
Na noite do sábado aconteceu a festa à
fa n t a s i a p a r a c o n f r a te r n i z a ç ã o
promovida com o tema "Deu a louca no
cinema".
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Lions Clube

de Brodowski
LOCAL: APAE DE BRODOWSKI
PUBLICO ALVO: Alunos da Entidade (100 Alunos)
CCLL DDMM e CASTOR PRESENTE: CLMJP Caetano Adami Neto, CL
César Gullo, DM Rosameire Bartolomeu Adami, DM Regina Célia
Triffoni Sciarretta, DM Fabiana de Jesus Pereira Patrici e Castor
Augusto Sciarretta Gullo
ATIVIDADES: Distribuição de 260 Cachorro Quentes, 60 litros de
Refrigerante, 60 litros de sorvete, 3 quilos de pipoca, algodão doce,
bolas e bonecas e animação com palhaço (Neuzinha Palhaça)
OBSERVAÇÕES: Enorme simpatia e cordialidade por parte da
diretoria e funcionários da APAE, Alegria e receptividade dos alunos,
descontração e emoção de todos os presentes. Interação entre
todos os presentes.

LC Potirendaba
em destaque

O LC Potirendaba, fundado em 12 de agosto de
1.960, portanto já com 54 anos de serviços prestados ao
leonismo, e atualmente dirigido pelo CL Claudecir de Assis
G. da Silva /DM Sonia, realizou neste mes de outubro, uma
promoção especial, efetuando a venda de 150 quilos de
galinhada, preparadas pelas domadoras do clube, e cuja
aceitação foi das
mais excelentes.
No ﬁnal, todo o
lucro conseguido
foi revertido para a
aquisição de
fraldas geriátricas,
atendendo 2
pessoas da
comunidade de
Potirendaba que
estão acamadas e
lutando pela vida, e precisando da ajuda de toda
comunidade. E assim o LC Potirendaba demonstrou toda a
solidariedade e fraternidade que norteiam a caminhada dos
leões.
Destaque-se também que LC Potirendaba, sediará
nos dias 29 e 30 de novembro, a 2a. Reunião Distrital do LC6, que está sob o comando do CL Claudecir Gonçalves das
Silva, Diretor da Distrital, e coordenado pelo CL Sebastião
José de Oliveira Carvalho(Tatão ), Governador.
POTIRENDABA, cidade BOUQUET DE FLORES, aguarda de
braços abertos a todos.

LC Fernandópolis

O LC FERNANDOPOLIS, clube fundado em 18 de
junho de 1.964, atualmente presidido pelo CL ADELSON
MARQUES DE OLIVEIRA / DM APARECIDA CARDOSO DE
OLIVEIRA, realizou a segunda carreata pelas principais
avenidas da cidade de Fernandópolis alusiva ao Outubro
Rosa. Realizada na Unidade de Prevenção de Câncer de
Fernandópolis, no dia 11/outubro/2014 na cidade de
Fernandópolis com um percurso de aproximadamente 10
KM pelo Hospital do Câncer de Barretos com auxilio e
parceria da FEF ( Faculdade Educacional de Fernandópolis).
Campanha dirigida a sociedade e as mulheres sobre
a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do
câncer de mama. Com participação de mais de 200 carros e
500 pessoas, houve mais ações na praça central neste dia
como exames tipos de sangue, pressão arterial.

LC Fernandópolis
Cidade Progresso
Doação de 266 litros de leite realizada no dia
12/11/2014 pelas DOMADORAS de nosso clube Lions
Clube de Fernandópolis Cidade Progresso para AVCC –
ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO
CÂNCER DE FERNANDÓPOLIS/SP. Mas uma campanha
realizada com sucesso para ajudar pacientes carentes
que lutam contra o câncer e muito necessitam.

No dia 03/11/2014 foi realizado pelo Lions Clube
Fernandópolis “Cidade Progresso” a Doação da quantia
de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) para custear a
realização do conserto de um Aparelho Auditivo de Tiago
Marçal de Moraes, monitor de LIBRAS da APADAF –
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES
AUDITIVOS DE FERNANDÓPOLIS/SP, além de parceria
com a empresa de São José do Rio Preto para conceder
descontos para realização de consertos para todos os
alunos por intermédio do Lions.
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LC Orlândia

Em Destaque

O LIONS CLUBE DE ORLANDIA,
fundado em 09 de abril de 1.970,
atualmente presidido pelo casal CL
JOÃO CARLOS BARBIN / DM SONIA,
cujas reuniões são realizadas às 2as.
feiras, às 20hs, na sede localizada na
Av. 15, 462, Jardim Anhanguera,
continua prestando homenagem aos
proﬁssionais liberais da cidade com o
diploma de reconhecimento pelos
inegáveis benefícios que, com sua
atuação tem proporcionado a
comunidade de Orlândia, em como
promovendo dezenas de atividades em
prol da comunidade, do leonismo e do
companheirismo.
0 CL. MJ. Adair Vieira Arnoni
(sócio fundador a 45 anos) recebeu de
L.I. quatro distintivos trimestrais pelas
metas alcançadas e uma medalha
presidencial de Liderança
Internacional, enviada pelo presidente
internacional CL. Barry J. Palmer, por
seus serviços signiﬁcativos prestados
à liderança de nossa associação, cuja
entrega foi efetuada por ocasião da
realização do 1° Comitê Assessor do
Distrito LC 6 Divisão E-3, pelo
Governador 13/14 CL.MJ> José
Gomes Duba das Chagas, na cidade de
Pedregulho - SP.
Vale destacar a importância dessa
condecoração visto que somente
nosso CL. Adair e mais um Governador
ﬁzeram jus à essa premiação.
No dia 05 de Novembro/2014
foi entregue para o Grupo Alma o total
de cento e seis (106) lenços de cabelo
arrecadados pelo Lions e pelo Centro
dos Idosos em comemoração ao
Outubro Rosa (prevenção do câncer de
mama)
Os CLs e CALs aproveitaram a

reunião diretiva da noite e ﬁzeram as
doações. Dona Lúcia, uma das
representantes do centro dos Idosos
fez uma explanação do dia da
arrecadação no local. O Grupo Alma
representado pela presidente Silvia
Helena Berte Rodrigues, Cidinha
Marcussi e Evani Pinheiro falaram
sobre suas atividades principais,
agradecimentos e convites.
No dia 25/10/2014, sábado,
realizou o dia da Pizza atingindo o total
de seiscentas (600) unidades

vendidas, carinhosamente preparada
pelas companheiras, domadoras e
companheiros .
No dia 23/10 as CaL´s e as
meninas (Clube do Idoso), tiveram uma
tarde rosa... Para lembrarem a
importância da campanha " outubro
rosa", assistindo a palestras de
proﬁssionais capacitados, aprendendo
como fazer o auto exame de mama
entre outros.
Em solidariedade todas vieram
com um lenço na cabeça e após o
evento os mesmos foram doados ao
"Hospital do Câncer de Barretos".
Parabéns pelo grande e
maravilhoso gesto de SOLIDARIEDADE.

Dia 11/10, sábado, em parceria
com o Clube da Terceira Idade
realizaram na Praça da Igreja Santa
Genoveva a Noite da Seresta.
N o d i a 0 8 / 10 t i ve m o s a
Campanha Da Saúde, realizada entre
Lions Clube de Orlândia e Drografarma,
tendo então aferição de pressão
arterial e testes de glicemia gratuitos a
população de Orlândia.
Em uma parceria com a Clinica
de olhos Dr. Joel Clóvis Delibo, Fundo
Social, realizou consultas ao Idosos do
Centro de Convivência do Idoso de
Orlândia, onde os idosos, são
avaliados por uma consulta médica ,
medicados quando necessário e
recebem seus óculos do Fundo Social
de Solidariedade de Orlândia, estamos
servindo fazendo a diferença.
No dia 21/09 participou do dia
da conscientização no parque da gruta,
plantando árvores frutiferas na Praça
Lions.
Dia 30/09 doou ao FUNDO SOCIAL DO
NOSSO MUNICIPIO vários brinquedos
em prol ao dia das crianças.
Nos dias 07 e 09 de Outubro distribuiu
as crianças das escolas Arthur Oliva,
Creche Getulio Lima(2 unidades), e
Creche Isaura Quércia a quantia de
1.000(Hum mil) lanches em
homenagem a semana da criança.
No dia 08/10/2014 realizou-se uma
reunião comemorativa ao dia mundial
do leonismo e da campanha outubro
rosa.
Estiveram presentes a Prefeita
Municipal Drª Flávia Gomes, o vereador
da cidade Drº Sérgio Gomes, a
Advogada Rotariana Drª Luzia Onofre e
os companheiros e companheiras
todos uniformizados.
Foi passado um ﬁlme sobre o que é ser
Leão, autoridades Leoninas, além de
cantarmos o Hino do Lions.

CENTENÁRIO 13
Prezados Presidentes de
Clubes
Segue correspondência emitida pelo
Coordenador Internacional do
Centenário de Lions Clube
Internacional PIP J. Frank Moore III.
Informo que fui indicado em junho de
2013, pelas lideranças do Distrito
como o Coordenador Distrital para
aos festejos comemorativos ao
Centenário de Lions. E somente
neste mês de novembro, recebi
o ﬁ c i a l m e n te c o r r e s p o n d ê n c i a
especíﬁca sobre os procedimentos
com vistas às solenidades iniciais do
Centenário de Lions Internacional.

Centenário de

Lions Clubes Internacional
Estivemos com o PID Whady
Lacerda por uma semana em Foz do
Iguaçu e entre diversos assuntos
leonísticos abordados, tratou-se da
participação dos Editores/Boletineiros
na divulgação do Centenário de LCI.
Após contatos e aceitação dos pares da
comunicação, já estamos todos a
postos para a missão e recebemos
informações do PID Whady, que
colocamos abaixo:
São poucas as organizações que
sobrevivem por um século.
O Leonismo está prosperando,
crescendo, e nosso serviço
humanitário, que é mais do que
necessário, está em plena expansão.
O nome aprovado para o comitê
mundial é: Centennial Action
Committee.

A sua formação é a seguinte:
Chairperson PIP Frank Moore III;
Honorary Chairperson: PIP Joseph
Wronbresqui; Area Constitucional I: PIP
James Jim Ervin; Area Constitucional II:
PIP Judge Brian Stevenson; Area
Constitucional III: PID Whady Lacerda;
Area Constitucional IV: PIP Dr. Jean
Behar; Area Constitucional V: PIP Dr.
Tae-Sup Lee; Area Constitucional VI:
PIP Mahendra Amarasuriya; Area
Constitucional VII: PID Clifford Heywood
e Africa: ID Alexis Vincente Gomes.
O emblema oﬁcial do centenário
já foi confeccionado e a melhor
tradução é: Onde tem uma

necessidade tem um Leão.
Nossa ação global está
concentrada em três áreas principais:
1.- Homenagear o nosso passado; 2.Destacar a nossa importância atual; e
3.- Planejar para o nosso futuro.
Nas próximas Reuniões dos Distritos
Múltiplos vamos disponibilizar
espaços para a apresentação do
Comitê de Ação do Centenário.
Nós temos três anos de trabalho
e estamos tomando todos os cuidados
para organizar as coisas a seu tempo,
de tal forma que, em 2017 nossa
comemoração seja uma grande festa.
Peço-lhe novamente os seus
bons contatos , sugestões e os
esforços, principalmente, para fazer
chegar até os Clubes, todos os planos
das ações do centenário.

Amoravelmente.
PID Whady Lacerda

Com isso, repasso imediatamente a
todos (as) Presidentes de Clubes do
Distrito LC 6.
Está sendo solicitado pela
Coordenação Geral, para que cada
Lions clube indique imediatamente
um (a) Associado (a) para atuar como
Coordenador do Centenário no
Clube. Este Coordenador receberá
todas as correspondências sobre as
comemorações dos 100 anos de
Lions Internacional.
Outras informações estão no site:
lions100.org
Solicito que envie o nome, endereço
completo, inclusive e-mail para o
meu endereço:

José Gomes Duba das Chagas

14 POSSE DO CONSELHO

Posse do

Conselho Distrital LC-6 AL 14/15
CL Sebastião ‘’Tatão Carvalho e CaL Sandra

O Distrito LC-6 viveu nos dias 2 e 3 de agosto/2014,
uma de suas datas marcantes, com a posse oﬁcial do
Governador CLMJ SEBASTIÃO JOSÉ DE OLIVEIRA CARVALHO
“TATÃO” / CaL SANDRA MARA MAIA CARVALHO, em um clima
de muita VISÃO, todos com COMPROMETIMENTO, para com
muito TRABALHO, valorizar o leonismo.

A mensagem do governador
eleito, CL Tatão, já dava a certeza
de que neste AL o trabalho seria de
muita importância e valorização
do companheirismo e do serviço
desinteressado, mostrando que
estaria conectado em um objetivo
comum, com uma equipe de
trabalho onde a potencialidade
individual seria valorizada e
principalmente compartilhada nos
momentos de grandes conquistas,
e pedindo que no AL de muito
trabalho, DEUS nos guiasse e nos
abençoasse.

No sábado, logo após a reunião do Gabinete Distrital,
tendo o CL JOSÉ GOMES DAS CHAGAS (DUBA) prestado
contas dos trabalhos do AL 2013/2014, aconteceu à
noite, a posse da Governadoria, em evento bastante
concorrido, em clima de muito companheirismo.

No domingo, com a presença de
490 participantes, sendo 426 de
visitantes e de 64 membros do LC
TAQUARITINGA, que contou com a
participação especial do Leo Clube
local, a plenária teve após a parte
protocolar, brilhante palestra do CL
MANOEL MESSIAS MELLO, do LC-8,
que prendeu a atenção de todos, e
proporcionou, através de muita
emoção, conhecimentos e detalhes
que mostraram a importância do
leonismo.

Presença importante também
do CL LUIZ ALBERTO NADALETO / CaL
LIGIA, de PRIMAVERA-SP, LB-1, que
em 1.982, juntamente com o CL
Tatão, ajudaram a fundar a APAE de
Primavera, e que até hoje continua à
frente daquela impor tante
instituição.

POSSE DO CONSELHO 15
O CL José Gomes das Chagas (DUBA) também aproveitou
para fazer as premiações e os destaques do seu AL
2013/2014, com entrega do titulo de CLMJ ao Dr. Marco
Aurélio Ubiali, Presidente das APAES (2009-2011) e
Deputado Federal, e ao CL Glauber Gomes da Silva, do LC
Nhandeara, além de uma emocionada homenagem à CaL
Celeste. Tudo já divulgado no BIG elaborado pelo CL Batista,
distribuído para todos e que pode ser conferida em
www.distritolc6.blogspot.com.

16 HOSPITAL DE OLHOS

Hospital de Olhos Lions

Manoel Dante Buscardi

O Lions Internacional começou em
1989 o Programa Sight First com o
objetivo de controlar e eliminar as
principais causas de cegueira.
Passou a desenvolver serviços
abrangentes de cuidados da visão,
controlando a retinopatia diabética
e o glaucoma, tratando a catarata,
além de criar 200 clínicas
oftalmológicas no mundo todo,
como também, eliminar doenças
infecciosas que causam a cegueira,
tais como traucoma e oncocercose.
Dentro desse objetivo e aceitando o
desaﬁo lançado pela Governadoria
do Distrito LC-6, os integrantes do
Lions Clube de Taquaritinga,
observando a necessidade da
nossa cidade e região, criam o
Hospital de Olhos Lions “Manoel
Dante Buscardi”, com a ﬁnalidade
de combater a cegueira evitável.
Diversas reuniões foram realizadas
na sede do Clube a ﬁm de
esclarecer o objetivo da construção
do Hospital e conseguir parcerias
para a concretização deste sonho.
Um importante parceiro do Hospital
foi o Lions Clube Internacional, o
qual destinou verbas para que o
sonho se tornasse realidade.
Partindo desse princípio e do
entusiasmo de seus membros,
iniciou-se a sua construção.
A inauguração do Hospital foi em 9
de Outubro de 1995 contando com
a parceria da FUNCAMP/UNICAMP
– U n i ve r s i d a d e E s t a d u a l d e
Campinas. A UNICAMP

administrava o Hospital e fornecia
os funcionários e médicos para
atendimentos e cirurgias, que eram
feitos na sede do Hospital em
Taquaritinga.
Em 2005 a parceria foi desfeita e o
Lions Clube de Taquaritinga seguiu
sozinho no seu sonho de prevenir a
cegueira, agora administrando o
funcionamento e cuidando da
manutenção do Hospital de Olhos.
Com alegria envio anexo com trecho
da conclusão da visita “in loco” das
verbas federais utilizadas pelo
nosso HO.
No documento escrevem:
“ Para os próximos convênios
avençados com o FNS/MS
orientamos a continuidade do
trabalho com o mesmo padrão, de
qualidade , eﬁciência e eﬁcácia,
evidenciado pela equipe do Fundo
Nacional de Saude/MS.”
São duas Verbas.
R$ 100.000,00 para aquisição
de equipamentos:
4 Monitores multiparâmetro
2 Auto-Lensômetros
R$ 100.000,00 para aquisição
de: Consultório - Retinoscópio Lensômetro - Projetor
Oftalmológico
Cadeira Oftalmológica - Coluna
Oftalmológica - Lâmpada de Fenda
-Microscópio Cirúrgico
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Reunião do CG do DMLC Piracicaba
Piracicaba - 11, 12 e 13/09 de 2.014

Minhas considerações
especiais aos dirigentes leonisticos da
mesa diretiva, já nominados no
protocolo.
1 - Um abraço fraternal aos
governadores do colegiado “Mãos
Dadas”.
Nos dias 2 e 3 de agosto,
inciamos nossos trabalhos com a
instalação da governadoria no LC de
Taquaritinga onde hoje é a sede oﬁcial
do distrito, com a reunião do CEG, pela
manhã, a tarde a posse de todos
nossos assessores e coordenadores
de região e divisão, bem como a
a p ro v a ç ã o u n a n i m e d e n o s s o
orçamento para al 2014/2015;
2 - A noite tivemos a instalação
da governadoria e um momento de
companheirismo com um jantar
dançante de gala abrilhantado pelo
cantor roberto carlos;
3 e 4 - No domingo tivemos 1ª
reunião do comitê de gabinete da
governadoria, com uma mesa diretiva
das mais impor tantes com a
presença de muitos dirigentes
leonísticos, em especial o casal orador
oﬁcial, PDG CL Manoel Messias de
Mello e CaL Sandra.
5 – Já esperado, tivemos uma

palestra extremamente útil e de muita
galhardia por este grandioso CL
Messias.
6 – na plenária, tivemos a
presença de 542 pessoas inscritas
com 92% dos clubes presentes, e
após a reunião nosso almoço de
confraternização;
7 e 8 - já iniciamos nossos
trabalhos com as reuniões
administrativas, passamos pelas
regiões “A” e “B” e tão logo faremos as
regiões “C”, “D” e “E”;
Iniciaremos nossas visitas
oﬁciais no dia 20 deste mês e por em
prática uma peregrinação em pról do
nosso lema “Nós Servimos”
9 – este é nosso quadro
associativo do distrito, com o último
levantamento no dia 07 passado;
Nossa meta para este ano leonsitico
registrado no li é:
•
72 associados líquidos;
•
120 comendas de Melvin
Jones e/ou progressivos;
Vamos reconhecer melhor o trabalho
voluntário, aumentar o trabalho nas
doações de LCIF, com a campanha da
comenda de Melvin Jones.
•
evasão zero.
Vamos por em prática uma campanha
ideal para mantermos nosso quadro

O que signica ser um Leão!
Os Leões são homens e
mulheres dedicados a servir os
carentes, em suas próprias
comunidades ou em outras partes
do mundo. A aﬁliação no Lions
oferece a seus associados a
oportunidade de conhecer e de
trabalhar com outras pessoas num
espírito de companheirismo, com o
mesmo objetivo de ajudar os
necessitados. Devido à sua mútua

associativo, “com mais um e menos
um”;
Vamos estar juntos com
nossos coordenadores de região,
divisão, GMT e GLT. Apoiar nossos
assessores distritais e procurar a
colaboração de nossos dirigentes
leonisticos do distrito.
Estamos tendo um grande
apoio do casal PDG Ana Bononi e CL
Marruco, na coordenadoria do distrito.
Buscando também seguir o nosso
lema:
‘’ Visão, comprometimento e
trabalho ‘’ Queremos adquirir uma
visão mais ampla, mais além de tudo o
que podemos realizar com os olhos
voltados para um horizonte de
desenvolvimento que se faz
necessário para líderes atuais e
futuros em habilidades de liderança.
Estamos colocando em
prática também o lema do presidente
international CL Joseph Joe Preston:
‘’ promover o orgulho de ser leão ‘’
Mostrar ao meu distrito, o que
constitue o nosso movimento é a força
principal de nossas ações.
Que possamos manifestar nossas
esperanças na vontade e na
necessidade de ser vir aos que
precisam de nós.
Muito obrigado a todos.

CLMJ Sebastião ‘’Tatão‘’ Carvalho
e CaL Sandra

preocupação com o próximo, os
sócios têm a oportunidade de
melhorar a sua comunidade local e a
comunidade mundial e de
desenvolver habilidades valiosas em
nível pessoal e proﬁssional.
Sempre que possível, os sócios
devem dedicar o seu tempo e
energia. Espera-se que eles
participem das reuniões do clube,
aceitem as designações a
comissões, conheçam as metas e
objetivos do Lions e apóiem os
dirigentes do clube.
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Visitas Ociais do

Casal Governador
CL Sebastião ‘’Tatão‘’ Carvalho e CaL Sandra

Reunião Administrativa Região A
LC Votuporanga - Centro

Reunião Adiministrativa - Região B
LC São José do Rio Preto - Sul

Reunião Administrativa Regiões
C, D e E - Sertãozinho

LC de Mirassol - 20/09/2014

Visita Vila Vicentina, Mirassol

Visita Oﬁcial LC Fernandópolis
Cidade Progresso - 24/09/2014

Visita Oﬁcial LC Fernandópolis
Cidade Progresso

Visita Oﬁcial LC Jaboticabal - 26/09/2014

Visita na entidade Olhos da Alma
LC Jaboticabal

LLCC Votuporanga
e Votuporanga Brisas Suaves - 08/10/2014

Bazar do Bem em pról da Santa Casa
LLCC Votuporanga e Brisas Suaves

LC Fernandopolis - Centro
Hospital do Câncer Pio XII - 09/10/2014

Hospital Pio XII, de Prevenção do Câncer
LC Fernandópolis - Centro
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Visita Oﬁcial no LC de Nhandeara - APAE
10/10/2014

Visita na APRO LC de Nhandeara

Olimpidas Distrito Leo Nhandeara

Visita Oﬁcial LLCC de Sertãozinho
e Sertãozinho Centenário - 21/10/2014

Visita na Adolecentro
LC de Monte Azul Paulista - 24/10/2014

Visita Oﬁcial no LC de Batatais
Levamos chuva - 25/10/2014

Visita na Igreja Matriz
Bom Jesus da Cana Verde - Batatais

Lions Clube Batatais - 25/10/2014

LC Ribeirão Preto - Campos Elíseos
07/11/2014

LC Altinópolis - 08/11/2014

LC - Matão - 14/11/2014

Visita da Governadoria na
OAB-SP - Parcerias

Hospital de Olhos Lions de Taquaritinga
Promove mutirão
572 Cirurgias no ﬁm de semana

Governador entregando nosso PIN e
uma Nominata Para o DD Presidente
da OAB-SP - Dr. Marcos da Costa
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É do Lions Clube de Franca - Centro
O mais novo CLMJ do Distrito LC-6

Em um maravilhoso gesto de
solidariedade e colaboração para a
Fundação de Lions Internacional (LCIF),
com o leonismo, aliados à
demonstração de ajuda humanitária, o
LC FRANCA CENTRO, fundado em
20/09/1958, um dos primeiros clubes
Segue uma pequena sinopse do que
representa o titulo de
COMPANHEIRO MELVIN JONES :
A mais alta homenagem da Fundação
de Lions Internacional
Benfeitores da humanidade, dotados
de uma visão global e fazendo o bem
que durará mais que uma vida.
O que é o programa de Companheiros
de Melvin Jones?
Esta pergunta é mais bem respondida
pelas pessoas que receberam os
benefícios dos projetos humanitários.
Estes projetos foram possíveis graças
às doações feitas a Lions Clubs
International Foundation (LCIF) para o
programa de Companheiros de Melvin
Jones.
Criado em 1973, este título leva o
nome do fundador de Lions Clubs
International (LCIF), Melvin Jones.
Esta comenda não é um prêmio, mas
sim uma homenagem. O título de
Companheiro de Melvin Jones foi
estabelecido por LCIF para
homenagear a dedicação de uma
pessoa ao serviço humanitário.
As contribuições ao programa de
Companheiro de Melvin Jones são em
grande escala responsáveis pelo
sucesso do ataque enérgico lançado
pelos Leões no combate da cegueira
evitável ou curável – o programa
SightFirst e SightFirst II de LCIF.
As contribuições ao programa de

do Brasil, e atualmente presidido pela
CaL Berenice Maria de Oliveira Rocha,
através do CL MARINO FERNANDES
ROSA / CaL MARIA MERCEDES ARES
BLAS ROSA (atual casal Tesoureiro),
adquiriu no AL 2013/2014, na gestão
do CL JOSE GOMES DAS CHAGAS
(DUBA), 2 comendas do TITULO DE
COMPANHEIRO MELVIN JONES.
Um gesto que a principio pode parecer
simples, já que dezenas de
c o m p a n h e i ro s e c o m p a n h e i ro s
também adquirem este honroso titulo,
mas que se reveste de um caráter todo
especial e nobre.
Um dos títulos adquiridos pelo CL
Marino foi em nome de sua
companheira MARIA MERCEDES ARES
BLAS ROSA e o outro para o seu querido
netinho de apenas 4 anos de idade,
JOÃO VITOR FERNANDES, que é
portador de Sindrome de Down.
C o m p a n h e i ro d e M e l v i n J o n e s ,
combinadas a outras doações
irrestritas, ﬁnanciaram a construção e
equipamento de instalações médicas.
Estes projetos são desenvolvidos
f r e q ü e n te m e n te p a r a b e n e ﬁ c i a r
populações carentes e marginalizadas
do planeta.
As contribuições ao programa de
Companheiro de Melvin Jones apóiam
programas de assistência
proﬁssionalizante para desenvolver
habilidades de pessoas deﬁcientes,
dando-lhes a oportunidade de viver
produtiva e independentemente.
As contribuições ao programa de
Companheiro de Melvin Jones ajudam a
ﬁnanciar projetos de reconstrução após
grandes catástrofes.
As contribuições ao programa de
Companheiro de Melvin Jones têm sido
usadas para proporcionar lares para
crianças com necessidades especiais,
bem como asilos para anciãos e um
“cem números” de projetos
humanitários.
Ao se encontrar com Companheiros de
Melvin Jones, você percebe que eles são
pessoas enormemente preocupadas
com as necessidades da humanidade.
Eles estão ﬁrmemente comprometidos
na busca de meios para melhorar a
qualidade de vida de suas localidades e
da comunidade mundial.
Milhares de vidas foram
dramaticamente afetadas pelas boas
obras ﬁnanciadas pelas contribuições

A entrega feita em reunião do clube foi
das mais emotivas e signiﬁcativas, não
só para os membros do clube, mas
muito em especial para os membros da
família do CL Marino e da CaL Maria
Mercedes, pois além de certamente ser
o mais novo COMPANHEIRO MELVIN
JONES do Distrito LC-6, esta doação
representa a luta que através do JOÃO
VITOR se faz para se tentar erradicar o
sarampo no continente africano, onde
tantas crianças precisam desta mão
amiga e os recursos de LCIF são
fundamentais nesta ajuda
humanitária, que também abrangem
outras áreas como a visão, catástrofes
e outras ocorrências, nas quais LCIF e
os leões estão sempre presentes e
colaborando, como bem disse o
orgulhoso avô, CL Marino.
O CL Governador Sebastião José de
Oliveira Carvalho (Tatão), o CL José
Gomes das Chagas (DUBA) e os
representantes do LC-6 perante LCIF
demonstram toda satisfação e orgulho
por tão belo gesto de solidariedade.
ao programa de Companheiro de
Melvin Jones. Devido ao caráter
pessoal desta homenagem, a
mesma só pode ser conferida a
pessoas, não sendo conferida a
nenhum grupo ou organização.
Quando uma pessoa, Lions clube ou
distrito faz uma doação de US$1.000
a LCIF para o Programa de
Companheiro de Melvin Jones, uma
placa gravada e um distintivo de
lapela são apresentados à pessoa
especiﬁcada. Não é necessário que o
humanitário homenageado seja um
Leão. As contribuições precisam ser
identiﬁcadas para o título de
Companheiro de Melvin Jones no
momento em que são enviadas.
Toda pessoa, Lions clube ou distrito
pode decidir doar fundos irrestritos
em parcelas de pelo menos US$100,
por um período de cinco anos.
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Instrução Leonística
Como está o Lions!
Seja nas reuniões dos clubes,
nos fóruns, conselhos, convenções, e
ate mesmo em um bate papo informal
entre CCLL, com frequência essa
pergunta vem a tona.
Aliado a ela, comentários do tipo:
O Lions está envelhecido. O Lions
p r e c i s a s e a d e q u a r a o s n ov o s
costumes. O Lions precisa de
mudanças.
Diante de tais questões, e
prestando muita atenção em CCLL
jubas largas, cheguei a conclusão de
que o Lions esta como deveria estar.
Nem melhor, nem pior, mas sim, e
acima de tudo, como um grande clube
de serviços.
Dizer que esta envelhecido,
trata-se de uma inverdade, aﬁnal,
quantos jovens caminham ombro a
ombro nesse caminho de prestação de
serviço desinteressado. Prova disso
temos diariamente quando saímos de
nosso clube e participamos de eventos,
ou mesmo quando visitamos outros
clubes. O que encontramos e um
equilíbrio entre jovens leões e jubas
largas.

Quanto as mudanças, que
m uda n ç a s s eria m es ta s , s e a o
analisarmos nossos ideais, eles ainda
são fortes e altruístas?
Quais seriam os novos costumes
que devemos nos adequar? Não vejo
nenhum, mesmo porque, a grande
mudança que ocorreu foi a integração
digital, e o Lions esta perfeitamente
adequado a isso.
A verdade, é que o Lions esta
muito bem. Lógico, que, como em
qualquer família, e nos somos uma,
sempre há discordância de ideias, e ate
conﬂito de relacionamentos, mas isso
tudo o verdadeiro leão supera.
O Lions Clube não se trata de
uma entidade ﬁlantrópica como muitos
pensam, inclusive alguns leões, mas
sim, um clube de serviço, e como disse
o PDG Oswaldecir Apparecido Roque,
“Temos que ter orgulho em servir”.
Nós leões servimos
desinteressadamente. O nosso prazer
esta em fazer, e não em ter nosso nome
divulgado, tampouco com interesses
pessoais.
Um verdadeiro Leão procura

sempre estar atualizado em relação as
atividades de seu clube, e suas criticas
são sempre moderadas e acima de
tudo com subsídios para tal.
O Leão, tem orgulho em chamar
seu par de companheiro, aﬁnal, é isso
que ele e, e jamais o difama, mesmo
havendo enormes diﬁculdades entre
eles, aﬁnal, são leões.
E aquele que não supera esses
conﬂitos, que nos preâmbulos de suas
ações há interesses pessoais, não é um
verdadeiro leão. Trata-se de uma hiena,
que vive à sombra, e sorrateiramente
espera os leões agirem para depois
saciarem seus anseios.

CL CÉSAR GULLO
LC BRODOWSKI-SP 01/04/2014

Como adquirir sua

Comenda Melvin Jones
Você ou seu Clube vão adquirir uma Comenda
Melvin Jones???? Parabéns!!!!!
Vamos ver os passos a serem seguidos:
1º Deﬁna para quem será a comenda Melvin Jones;
2º Efetue o preenchimento do cadastro, ou solicite uma cópia
do mesmo se não tiver; (aqui tem o modelo!!!)
3º Eeftue o depósito na conta do Distrito Destinada para a
Fundação - LCIF Bradesco - José Mário Bazan (responsável
por LCIF LC-6) Agência 2763-4 cc 26467-9.
4º Envie o comprovante e o documento preenchido para o
Assessor reponsável por LCIF - jmbazan1946@hotmail.com
5º Não esqueça que o endereço de entrega deve SEMPRE ter
alguém para efetuar o recebimento do Título, caso contrário
após 2 tentativas ele é devolvido a LCIF.
Considerações
Não se esqueça. o Dolar Leonístico é atualizado todo início de
Mês;
Não faça depósito em cheque, pois o período de
compensação pode atrapalhar se for no ﬁnal de Mês.
Se o valor for depositado em cheque, e o mesmo não
compensar até a virada do Dolar e o mesmo ser enviado a
Lions Internacional Fundation, o valor pode ser insuﬁciente
para a compra da Comenda, e não ser efetivada a compra.
Atenciosamente,
CL JOSÉ MARIO BAZAN

CaL Sandra Mara
Exemplo de
Superação
Amor
e Solidariedade
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Atenção Diretores AL 2015/2016
Agora o Modelo PU-101 ( novas diretorias ) podem ser preenchidos e enviados via site do LC-6

Visite : http://www.lionsdistritolc6.com.br/index.php/envio-pu101-1516
e vá se preparando para o preenchimento correto.
Se todos colaborarem, a agenda AL 2015/2016, do CL JOSÉ MÁRIO BAZAN, poderá ser editada sem nenhum erro.
Depende dos diretores de clubes .
Colaborem !!!!

Lions Internacional
Junte-se ao presidente internacional Joe Preston e aos Leões do mundo todo para promover o orgulho de ser Leão. Veja aqui alguns
excelentes recursos que podem ajudar a fortalecer seu clube.
Promover o orgulho de ser Leão através do serviço. O serviço é a base da nossa associação, por isso, vamos continuar nos empenhando,
lembrando que nosso centenário está próximo.
•
Desaﬁo de Serviço do Centenário – Participe do desaﬁo internacional de serviços para comemorar os 100 anos de serviço dos
Leões!
•
Servir Crianças Carentes – Descubra como seu clube pode dar suporte e capacitar crianças carentes.
Promover o orgulho de ser Leão através do fortalecimento do seu clube Garanta que seu clube esteja no caminho para o sucesso e
crescimento para atender às necessidades da comunidade.
•
Convide Alguém – Está à procura de novos sócios? Obtenha as ferramentas necessárias para energizar seus esforços para
conquistar novos sócios e faça a divulgação em sua comunidade.
•
Processo de Excelência de Clube (CEP) – Leve seu clube a um nível de desempenho máximo através deste workshop interativo
de CEP. Agora disponível em duas versões – CEP Pro e CEP Lite.
•
Modelo para o Clube – Planeje o sucesso contínuo do clube em apenas três simples etapas.
Promova o orgulho de ser Leão através da criatividade. Use a tecnologia para aprimorar sua comunicação e criar novas conexões com a
comunidade.
•
Ferramentas On-line – Encontre novas ferramentas para aumentar sua presença on-line e a
eﬁciência do clube.
•
Mídia Social – Use o poder da mídia social para promover seu clube e se conectar com novos sócios.
Conﬁra os Prêmios do Presidente de 2014-2015 para saber como clubes e sócios excepcionais podem
receber reconhecimentos especiais por ter promovido o orgulho de ser Leão!
Recursos adicionais
•
Desenvolvimento da Liderança
•
Centro Leonístico de Aprendizagem
Para saber mais sobre o presidente internacional Joe Preston:
•
Baixar biograﬁa
•
Assistir ao vídeo da biograﬁa
•
Página do Facebook e Blog de Serviços do Presidente do presidente internacional Preston

Companheiros, vamos apoiar esta luta!

CaL PID Rosane Vailatti e o Presidente
do Lions Internacional, CL Barry Palmer.

A nossa candidata a 2ª. VicePresidente Internacional, CaL PID

Rosane Vailatti, precisa do apoio de
todos nesta “batalha”. Muitos a
conhecem e sabem da sua
capacidade de liderança. Se todos
colaborarem um pouco, distribuindo o
folder abaixo, via e.mail ou
compartilhando no Facebook, e em
outros sites de intercâmbio social,
com os seus amigos envolvidos com o
Lions, estaremos contribuindo um
pouco com a sua campanha. Nós

dispomos deste folder em cinco
idiomas: português, inglês, francês,
italiano e espanhol. Eles podem ser
solicitados através dos e-mails:
lcbercoﬁacao@gmail.com ou
jorobal45@gmail.com

www.rosanelions.com.br
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O clima de Potirendaba é tropical, com
temperaturas médias anuais de 24 °C
(máxima de 37 °C e mínima de 10 °C).
Os municípios limítrofes são Bady
Bassitt, Cedral, Ibirá, Urupês, Irapuã,
Mendonça e Nova Aliança. As Rodovias
Ângelo Motta (SP-402) e Washington
Luís (SP-310) são os principais
acessos.

Potirendaba

Sem dúvidas, Potirendaba já
pode ser colocada no guia de viagens
como uma ótima opção tanto para tirar
dias de folga e relaxar junto à beleza
natural e verde encantador do interior,
como também para prestigiar os
eventos que aqui acontece.
Atualmente, o potencial turístico do
município está sendo mais destacado
junto aos pontos fortes de Potirendaba.
A cidade já se tornou notável ao público
pela qualidade de suas grandiosas
festas.
Em fevereiro, acontece o já conhecido
Carnapoti, com trios elétricos, duplas
sertanejas e bandas de axé. Essa
mistura de estilos está tornando o
carnaval da cidade cada vez mais
famoso e prestigiado.
A tradicional Festa de Santos
Reis e de Corpus Christi que atrai todo
ano milhares de ﬁéis. Há também a
Festança das Nações, Exposhow,
Semana da Arte, Reveillon, entre outros
eventos culturais e esportivos.
O município de Potirendaba,
está entre os 795 municípios
brasileiros (ou 14,3% das cidades do
país), que oferecem acesso à internet
via conexão Wi-Fi, segundo
informações da pesquisa "Perﬁl dos
Municípios Brasileiros 2012", feita pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de Geograﬁa e
Estatística).
“Hoje o acesso à internet é
muito importante, por isso trabalhamos
para conquistar o Wi-Fi para o
município de Potirendaba e
conseguimos. Qualquer munícipe pode
ter o acesso gratuito da internet”,
Poty, apelido carinhosamente
atribuído à cidade, populariza-se cada
vez mais, com as festas que promove.
No carnaval, por exemplo, o número de
v i s i t a n te s s u p e r a s e mp r e o d e
moradores. Animado por dois trios
elétricos, o Carnapoti mistura os ritmos
de axé e sertanejo, inundando a cidade

de alegria. Também fazem a fama do
lugar, as tradicionais festas religiosas
de Santos Reis e a de Corpus Christi e,
ainda, a Festança das Nações,
Exposhow, Semana da Arte, o Réveillon
e eventos esportivos.
De olho nos turistas, o desaﬁo
atual de Potirendaba é melhorar o
comércio e a prestação de serviços,
pois, além das festas, a cidade
apresenta clima interiorano atraente,
bela igreja matriz, praças, centro
cultural e de eventos, parque ambiental
e complexo esportivo.
A economia sustenta-se na
produção canavieira e de cítrico e na
pecuária leiteira. Até há pouco tempo,
milhares de hectares da zona rural
estavam arrendados para o cultivo de
cana-de-açúcar, lavoura geradora de
expressiva renda local. Porém, com o
apoio do Poder Público, os pequenos
produtores passaram a se interessar
pela produção leiteira e fabricação e
comercialização de produtos
artesanais. Vem de Potirendaba, por
exemplo, a receita do pãozinho de
coalhada, criada por uma agricultora
da área leiteira. Novos Rumos, em
sentido amplo, é o epíteto usado pela
localidade.

História
O primeiro proprietário de terras
na área onde se forma Potirendaba é
Manoel Ponciano Leite, que chega à
região por volta de 1820. Nove anos
mais tarde, João Antônio Siqueira
adquire deste uma gleba, a ﬁm de ﬁxar
residência com sua família. No entanto,
a constituição do município tem início
apenas em 1905, quando o engenheiro
Luiz Roncati faz a partilha das terras
entre os herdeiros da família Siqueira,
reservando uma área para a fundação
de um patrimônio, cujo padroeiro é o
Senhor Bom Jesus.
A partir de 1907, surgem as
primeiras construções, e é
estabelecido o povoado chamado,
inicialmente, de Três Córregos. A
construção de uma capela e,
principalmente, os cultivos de café,
algodão, arroz e milho dão impulso ao
desenvolvimento. Em 10 de dezembro
de 1919, é criado o distrito de
Potirendaba, em terras do Município de
São José do Rio Preto que, em 26 de
dezembro de 1925, é elevado a
município. Seu nome tem origem no
idioma tupi-guarani, em que “potira”
signiﬁca ﬂor e “ndaba” onde há ﬂores,
jardim.
Gentílico
Potirendabano

VISTA AÉREA DE POTIRENDABA
Carvalho

Localização
Situa-se na região noroeste do estado
de São Paulo, a 400 quilômetros da
capital paulista e próxima à cidade de
São José do Rio Preto (35,4 km). Fica a
uma altitude de 525 metros do nível do
mar, tem relevo predominantemente
plano e o solo de média e alta
fertilidade.

Colegiado “Mãos Dadas”

