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EDITORIAL

Editorial
Em um misto de alegria e tristeza,
estamos vivendo nesta hospitaleira Orlândia,
a 16ª. Convenção Distrital do LC-6.
Este AL 2014/2015 vem sendo marcado por
momentos de grandes realizações leonísticas,
onde os clubes trabalham incansavelmente
pelo ser viço desinteressado e pelo
companheirismo. Vimos atividades
relevantes, o crescimento do programa LIONS
QUEST, vivenciamos o trabalho do CL
Governador Tatão, que com muita VISÃO,
COMPROMETIMENTO e TRABALHO, vem
deixando por onde passa, a marca de um
grande leão e do trabalho provando que o
leonismo está cada vez mais forte e pujante.
Participamos de comitês assessores, de
fóruns leonísticos, de visitas a dezenas de
clubes, de varias visitas do governador e vimos
pessoalmente que realmente o leonismo hoje
está consolidado deﬁnitivamente como um
grande ideal de vida.
Reforçamos os laços de amizade com
muitos clubes e novos companheiros, e por
onde passamos, éramos recebidos com esta
marca registrada da verdadeira amizade, que
nos aumentava a motivação, sempre
renovada, felizmente, nestes 38 anos de vida
leonística que vivemos intensamente.
Notamos o comprometimento e o interesse de
grande parte dos nossos clubes na integração
via internet, onde o site oﬁcial do distrito
(www.distritolc6.com.br) está se tornando
uma ferramenta imprescindível e poderosa
p a r a qu e n a p a r te b u ro c r á t i c a e d e
informação, todos estejam integrados, e
sendo também uma ferramenta que ajuda
nesta troca de idéias. E todos estão se
conscientizando desta realidade.
Vivemos também a expectativa da
oﬁcialização de um novo governador que
certamente irá dar continuidade aos trabalhos
que vem desenvolvido ao longo dos anos e
sempre fazendo do LC-6 um distrito forte.
Como percebemos, muitos motivos de alegria
para todos que acreditam no leonismo.
Mas, este AL também ﬁcará marcado
com muitos momentos de tristeza. O LC-6 e o
leonismo perderam grandes lideres e grandes
companheiros. A primeira convenção onde
não temos ﬁsicamente a presença do CLMJ
JOSÉ EMILIO MENOIA, do LC Votuporanga
Abílio Calille, PDG 1998/1999, e que ocupava,
com muita competência, o cargo de Diretor da
Escola de Dirigentes e Preparação de lideres.
Faleceu no dia 12/02, e deixou um exemplo de
dedicação e comprometimento.
Perdemos, em pleno Natal de 2014, o
C L M J A LT H A I R R I B E I R O D A S I LVA
PDG1995/1996, do LC Igarapava,
companheiro dos mais carismáticos e
queridos do distrito. Perdemos, no dia
22/12/2014, o CL JOSÉ EDUARDO BATISTA,
PDG 1992/1993, do LC ORLANDIA, outro
exemplo de espontaneidade, alegria e
simpatia. Ambos travaram o bom combate
com a doença que os acometeu, e souberam
enfrentá-la com galhardia, mesmo sabendo
que a vitória seria impossível. Para as queridas
companheiras MARIA, MARLENA e LUCINDA, o
nosso respeito e consideração, e a certeza de
que seus companheiros foram, e serão
sempre, exemplos para o leonismo. Vocês
serão sempre as COMPANHEIRAS queridas do
LC-6.

Perdemos outros tantos companheiros e
companheiras em vários clubes, como mostra
a Mutua Leonística, mas, como se diz, são
coisas da vida, e temos que aceitar estas
perdas como a vontade de Deus, que
certamente reservou para todos eles, um lugar
especial no Oriente Eterno.
Para todos nós que aqui estamos, só nos
resta continuar a nossa batalha, viver mais
esta convenção distrital, e com muita VISÃO,
COMPROMETIMENTO e TRABALHO,
continuarmos dando a contribuição para que o
AL 2015/2016 seja mais uma etapa de
grandes realizações, de fortalecimento de
nossa amizade inter clubes, e mostrar ao atual
governador que seu trabalho está rendendo
frutos que lhe dão a certeza de que sua missão
está sendo cumprida da melhor maneira
possível.
O CL Tatão está a caminho de terminar
uma jornada, que vem sendo cumprida com
galhardia, dedicação e responsável. Sabendo
enfrentar os desaﬁos que surgem e os
vencendo, colocando sempre em primeiro
plano, o bem do DISTRITO.
CL Bazan, muita gente acha que é difícil
começar uma caminhada. 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 e não
com remorso ou sensação de
arrependimento. Que nós tenhamos sonhos,
mas que não vivamos de sonhos. Que
choremos, mas não deixemos as lágrimas
turvarem nossa visão.
Que escutemos os outros, mas que não
desistamos de fazer o que julguemos certo por
causas deles.
Que nesta nova caminhada que irá
começar no AL 2015/2016, e nesta que já
caminhamos, alguns há muito tempo, outros
recentemente, tenhamos sempre a proteção
de Deus e a certeza de que VALE A PENA
caminhar pelos caminhos do LEONISMO.
Obrigado, LC ORLANDIA, pela recepção,
obrigado CL Tatão/Sandra pelo que estão
fazendo pelo Distrito, obrigado CL Bazan, pelo
que irá continuar fazendo, obrigado a todos os
companheiros, companheiras, domadoras e
leos, que mostram, com galhardia, que
sabemos aproximar a humanidade,
superando diferenças, e fazendo do leonismo,
o nosso ideal de vida.
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.
Estamos completando o terceiro
trimestre de nosso ano leonístico e, já
visitamos trinta e sete clubes, onde
realizamos uma reunião administrativa
com toda diretoria dos clubes visitados,
e já posso dizer que temos a radiograﬁa
de todos os clubes do distrito, pois os
vinte e sete clubes que ainda vamos

visitar, todas as informações deles
estão nos anais do distrito.
O mais impressionante que cada
clube visitado, percebe-se o quanto de
trabalho conseguimos realizar, peço
que continuem assim.
Quando doamos amor, nossa
alma se renova e se alegra, nosso
espírito se eleva, nosso coração tornase mais propenso aos nobres ideais,
fazendo que tudo se transforme em
paz, alegria e satisfação de fazer o
bem.
Não podemos mudar o mundo,
mas sim dar nossa contribuição para

Orador Ocial

Convenções e Eventos Leonísticos faça
uma palestra sobre a data, o local e o
propósito da convenção. Há também
chances do editor do boletim do clube
espremer uma nota na publicação
falando da convenção.
Se você não dá importância a
esses chamamentos, certamente não
comparecerá à Convenção Distrital. Há
possibilidade de você não saber
realmente o que é uma Convenção
Distrital, ou pensar que é apenas um
encontro de leões entusiastas, antigos
e atuais administradores de clubes ou
Ex-Governadores do Distrito.
A Convenção Distrital é para você
e para cada leão do distrito, não
importando se você é leão de 50 anos
ou um "leão novo".
Se você é um daqueles leões que
nunca compareceram a uma

A Convenção Distrital é para
"leão de 50 anos" e também "leão novo"

CLMJP Edgar Antonio Pitton

Por essa época do ano, nas
reuniões dos Lions, o presidente
acrescenta uma menção da Convenção
Distrital em suas palavras de abertura.
Ou talvez o presidente da Comissão de

uma sociedade melhor.
Em cada clube, em cada cidade
em cada chão que vamos avançando
as pessoas nos mostram através do
apoio que não caminhamos sozinhos.
Sigamos em frente com com
nosso orgulho de ser leão, com nosso
trabalho que nos ediﬁca e nos enaltece,
e nos dá a oportunidade de melhorar a
qualidade de vida de tantas pessoas,
compartilhando o companheirismo que
nos une na absoluta certeza que
estamos no caminho certo.
Eu e Sandra agradecemos de
todo coração a todos os companheiros,
companheiras e domadoras de todos
os Lions Clubes, ao movimento
leonístico, aos clubes que
patrocinaram as distritais.
Ao nosso orador oﬁcial CLMJ
Edgar Antonio Piton, nosso
agradecimento pela consideração e
por ter aceito participar conosco nesta
convenção, sem dúvida será uma
grande honra recebe-los.
Agora aqui na cidade Orlândia,
onde realizaremos nosso quar to
comitê do gabinete distrital e nossa 16ª
convenção, patrocinado pelo Lions
Clube de Orlândia, 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,
companheirismo e respeito que
estamos recebendo, podem ter certeza
que nossa caminhada está sendo mais
valorizada junto com todos vocês.
Um distrito feliz, clube feliz,
sócios felizes, comunidade feliz e faz a
felicidade de quem precisa de nós.
Leonisticamente, Nosso muito
obrigado a todos do distrito LC-6..

CL Tatão e CaL Sandra
Casal Governador do Distrito LC-6 –
AL 2014/2015
convenção, então você não
experimentou um dos privilégios mais
desfrutáveis e recompensadores de ser
associado do Lions.
A Convenção é o mais importante
encontro distrital, onde o governador e
as comissões da convenção
trabalharam nela por um ano,
preenchendo seu programa de três dias
com excelentes oradores, informações
leonísticas impor tantes e ampla
oportunidade para um grande
companheirismo.

Se você é um daqueles leões que
nunca compareceram a uma
convenção, então você não
experimentou um dos privilégios mais
desfrutáveis e recompensadores de
ser associado do Lions.
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MENSAGEM DO 1º VICE

Mensagem do
1º Vice Governador
Te m p o s a t r á s ,
quando ingressei no
leonismo, nunca
imaginei chegar à
Presidência do meu
Clube, nem ocupar
cargos no Distrito e
muito menos disputar
uma Governadoria.
Alguns poucos
comentam que ocupar
cargos no leonismo é
vaidade. Não sei
responder. Mas sei dizer
que todos os cargos que ocupei serviram de meios para os
encargos da minha vida leonística.
Não acredito no proﬁssional que não aceita desaﬁos.
Não acredito no Leão que não aceita cargos.
Alguém já disse que "o homem que não aspirar algo
importante na vida ou é louco ou é preguiçoso". Como não
me considero nem uma coisa nem outra, resolvi aceitar o
grande desaﬁo proposto pelos associados do Jardim
Paulista e disputar a Governadoria.
Declarei, na ocasião, que somente aceitaria concorrer
se contasse com a simpatia e preferência da maioria dos
Clubes do nosso LC-6. Isso ocorreu e tem o meu eterno
reconhecimento.
Foi uma luta que precisou ser galgada degrau a
degrau. E hoje estou aqui, aguardando serenamente o
veredito dos convencionais.
Postulo o cargo máximo do Distrito para que, através dele,
possa realizar aquilo que tenho em mente fazer, não por
diletantismo ou honrarias, mas em benefício da causa
comum a todos nós, que é servir desinteressadamente à
comunidade.
Não pertenço nem ao maior nem ao menor Clube do
Distrito. Para mim todos são iguais, todos são grandes. O
importante é a soma de esforços, de amor e abnegação de
cada um de nós, para que, no ﬁnal, o objetivo comum seja
alcançado.
Muito obrigado e que Deus abençoe o caminho de
todos nós!

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

MENSAGEM DO 2º VICE

Mensagem do 2º Vice
VDG- DMLC6 – CL Sergio David/CaL Nilza
Como não aceitar desaﬁos? Como
não encarar novidades e mudanças?
Assim é a VIDA. Se nos acomodarmos e
cairmos na rotina do dia a dia, penso
que apenas passamos ”por aqui”, não
vivemos. Pensando assim aceitei o
convite para par ticipar desse
movimento há 20 anos e posso dizer
que eu e minha CaL Nilza, vivemos
intensamente esses últimos anos. O
ano passado quando surgiu o maior
desaﬁo, até então, de ser o 2.º ViceGovernador do Distrito Múltiplo LC 6,
confesso que o frio na barriga foi
grande... Mas acreditando na

solidariedade e apoio dos CCLL e
CCaLL, acabei aceitando com certa
tranqüilidade. Hoje me sinto feliz em ter
aceitado. A convivência com outros
CCLL e CCaLL mais experientes só tem
me trazido alegrias, novos
conhecimentos e momentos incríveis
de companheirismo. A oportunidade de
ser um “Leão Quest” com apoio e
entusiasmo da CaL Adriana e seu
grupo, o fato de ter o PDG CLMJ
Messias/CaL Sandra Mello, a PDG
CaLMJ Vilma e o PDG CLMJ Vladimir
como instrutores, os encontros com
CCLL e CCaLL do Colegiado MAGIA e

tantas novas amizades que surgiram,
farão desse ano Leonistico (AL)
2014/2015 inesquecível para mim e
minha CaL.
Não escondo meu Orgulho de ser
Leão e tento levar essa mensagem do
nosso Pesidente Internacional JOE
PRESTON, sempre com dinamismo no
trabalho desinteressado. O nosso
Governador 2014/2015 CLMJ “Tatão”
e sua esposa CaL Sandra , também nos
desaﬁam para pensarmos no futuro do
nosso Distrito LC6 e assim levarmos
essa mensagem para buscar novos
sócios de qualidade, com perﬁl para o
trabalho voluntário. O apoio e carinho
recebido pelos PDGs, junto com suas
respectivas CCaLL também tem nos
digniﬁcado muito nesse novo caminho.
Enﬁm, sinto que estou preparado
para assumir o cargo de 1.º VDG
DMLC6, AL 2015/2016 e continuar
levando a bandeira do Lions com
humildade, dedicação e muito orgulho.
Minha CaL Nilza e eu,
agradecemos todo o apoio recebido até
o momento, nos comprometemos em
continuar nosso aperfeiçoamento para
sermos sempre melhores dentro do
nosso movimento e assim esperamos
continuar a receber a conﬁança de
todos.
Como Leão, entendo que somos
muito mais do que voluntários. Somos
uma família trabalhando unida para
fortalecer as nossas comunidades e os
clubes que amamos.
Um grande abraço fraternal e
Leonistico a todos.

Premiações para a 16ª Convenção do Distrito LC-6 – AL-14/15
1. Leão madrugador
2. Leão mais jovem
3. Leão mais idoso
4. Leão mais novo no leonismo
5. Companheiro leão mais antigo no leonismo
6. Companheira leão mais antiga no leonismo
7. Domadora ativa mais antiga no leonismo
8. Domadora ativa mais jovem no leonismo
9. Delegação mais numerosa
10. Delegação mais numerosa proporcional
11. Delegação mais numerosa de leos
12. Delegação melhor uniformizada
13. Delegação mais distante
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MENSAGEM DA COORDENADO

Mensagem da

Coordenadora Geral
do Distrito LC-6

Já estamos vivendo o último
trimestre do ano leonístico 2014/2015,
estamos ainda em ritmo acelerado,
ainda com uma agenda cheia de
compromissos nosso governador tem
ainda muitos clubes a percorrer em
visita oﬁcial.
E chegou a nossa convenção
distrital, estamos compartilhando com
os associados do Lions Clube de

domadoras, e de nossos PDGs.
Iniciamos nosso trabalho, buscando
maior entrosamento entre os clubes e a
governadoria, não foi fácil, mas, somos
otimistas e sabemos que tudo que foi
realizado foi colocado muita dedicação,
muito entusiasmo e acima de tudo muito
amor, e, estamos felizes com os
resultados até agora positivos.
É com todo esse entusiasmo que os
clubes tem recebido nosso governador, e
nos ajudando a concretizar suas metas.
Uma dessas metas sem dúvida é o
sucesso de nossa convenção, temos
certeza da competência do Lions Clube
de Orlândia, um clube de leões de juba
larga, que não hesitaram em me dizer
sim.
Agradeço todos os associados em nome
do CLMJ Mário Andrade Freitas/ Cal
Denise - diretor da XVI Convenção do
DistritoLC-6.
Continuaremos ainda até o ﬁnal
de junho dando o suporte necessário
para que nosso governador consiga
através de suas ações fazer do ano
leonístico 2014/2015 um ano de
conquistas e vitórias.
Motivados pelo amor,
agradecemos todo carinho que estamos
recebendo como casal coordenador do
distrito, estamos trabalhando pelo
sucesso da governadoria, do distrito e de
todos os seus associados.

Orlândia todo trabalho, companheirísmo
e emoção que uma convenção nos
proporciona.
Sairemos daqui com os próximos
dirigentes eleitos, é hora também de
analizar os pontos positivos e negativos
do ano que quase se encerra.
Felizmente, contamos com muita Pdg CaLMJ Ana Maria Bononi de Barros
compreensão e colaboração dos
CLMJ José Aparecido (Marruco)
companheiros, companheiras e
Casal coordenador do Distrito LC-6

MODELO PU 101 - Diretoria 2015/2016

Companheiros, vamos agilizar o preenchimento do Modelo PU 101, enviando a
diretoria 2015/2016, preenchida corretamente em todos os cargos.
Acesse www.distritolc6.org.br

Só depende dos clubes termos uma nominata totalmente exata,
sem erros de nomes, datas e-mails, e outros.
VAMOS COLABORAR

LC TAQUARITINGA 50 ANOS

LC Taquaritinga completa 50 anos
e recebe homenagem da Câmara
Integrantes do Lions Clube participaram da sessão
solene que reconheceu a importância dos serviços prestados

A Câmara de Taquaritinga realizou na
noite de ontem, dia 6, uma sessão
solene em homenagem aos 50 anos do
Lions Clube, completados em 26 de
abril. O assessor internacional da
governadoria do Lions, Luiz Fernando
Coelho da Rocha, o presidente do
clube, João Batista Panosso, o
presidente do Hospital de Olhos,
Alexandre Duarte, e o governador
distrital, Sebastião Carvalho, ﬁzeram
discursos. A solenidade foi realizada a
pedido dos vereadores Valmir Carrilho
Marciano e José Maria Modesto.
Alexandre fez uma apresentação
acerca do trabalho do hospital ao longo
de seus 20 anos de existência.
Segundo ele, foram mais de 160 mil
atendimentos no período. Só no ano
passado, foi atingida a marca de 17 mil
pacientes atendidos, entre
p ro c e d i m e n to s a m b u l a to r i a i s e
cirurgias. Além disso, apresentou um
vídeo sobre a casa de saúde, com um
emocionante depoimento do médico
Edwil José Ferreira Roncada, que
participa do Lions desde sua fundação.
O presidente da Câmara, Luisinho
Bassoli, agradeceu aos integrantes do
clube, "que dedicam horas preciosas
ao exercício de servir ao próximo.
Taquaritinga se orgulha de vocês. Que
essa trajetória de trabalho e conquistas
se perpetue e renda ainda mais frutos.
E que daqui a 50 anos possam os seus
sucessores comemorar o centenário
desse clube de serviço que é exemplo
para o Brasil".
Os vereadores entregaram
uma placa ao clube, com os seguintes
dizeres: "A Câmara Municipal de

Taquaritinga homenageia o Lions Clube
por ocasião de seus 50 anos de
fundação, em 26 de abril de 2015, em
reconhecimento aos ser viços

prestados em favor da comunidade
taquaritinguense.»
A secretária da Educação,
Maristela Lasca Regatieri,
representando o prefeito Fulvio
Zuppani, aproveitou a oportunidade e
solicitou uma parceria com o Hospital
de Olhos, para atender estudantes da
rede municipal que apresentam
deﬁciência visual, um dos fatores que
prejudicam a aprendizagem.
Quase no ﬁm da sessão, o vereador
Wadinho Peretti anunciou que o
d e p u t a d o fe d e r a l B a l e i a Ro s s i
apresentou uma emenda no valor de
R$ 100 mil em favor da entidade
especializada em of talmologia.
História - O Lions Clube de Taquaritinga
foi fundado na noite de 26 de abril de
1965, durante reunião na Churrascaria

Ypiranga, que funcionava na Praça 1.º
de Maio, proximidades do atual
Terminal Rodoviário José Gabriel
Miziara. Seu primeiro presidente foi
Nelson Velardo, que liderou a diretoria
provisória por alguns meses, tendo sido
sucedido pelo médico Edwil Roncada.
Ao longo do tempo, o clube atuou em
diversas entidades assistenciais, como
Lar São João Bosco (onde uma oﬁcina
de artesanato foi montada) e na
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (Apae). João Panosso
lembrou que o Lions, apadrinhado pelo
clube irmão de Monte Alto, teve 36
presidentes, uma vez que alguns
ocuparam o cargo por mais de uma vez.
Tr ê s t a q u a r i t i n g u e n s e s f o r a m
governadores distritais do Lions: Edwil
Roncada, entre 1970 e 1971; o
saudoso Antonio Dante de Oliveira
Buscardi (falecido no ﬁm do ano
passado), entre 1976 e 1977; e
Sebastião José de Oliveira Carvalho, o
g ove r n a d o r a t u a l , qu e l i d e r a o
movimento em mais de 60 clubes do
Estado de São Paulo.
No começo da década de 1990, o Lions
Clube de Taquaritinga se engajou no
Programa Sigh First, esforço mundial
do Lions Internacional contra a
cegueira evitável. O sucesso do Projeto
Catarata foi tanto (cerca de 200
pessoas passaram por cirurgia) que
surgiu a ideia de fundar uma clínica
especializada.
O sonho se tornou realidade e, em 6 de
janeiro de 1995, o Hospital de Olhos
Lions Manoel Dante Buscardi foi
inaugurado, com a presença do então
ministro da Saúde Adib Jatene. (fonte:
AI/CMT)
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HOMENAGEM PÓSTUMA

CLMJ José Emílio Menóia

O Leonismo perdeu no dia 12 de
fevereiro de 2.015, em VotuporangaSP, Distrito LC-6, da Associação
Internacional de Lions Clubes, um de
seus grandes lideres, que ao longo de
sua vida trabalhou incessantemente
pelo fortalecimento e pelo crescimento

do leonismo, sempre alicerçado no
companheirismo sadio e no serviço
desinteressado.
Toda a família leonística se
associa à dor da CaL MARIA BRIGIDO
MENOIA, e vai ﬁcar uma grande
saudade deste companheiro que soube
deixar sua marca por onde passou.
C o n t e s t a d o r, s é r i o , d e d i c a d o ,
responsável e companheiro, aliou tudo
isto a um caráter integro e honesto, que
motivava todos os companheiros nesta
sublime missão do NÓS SERVIMOS.
Lutador de ﬁbra que implantou
em VOTUPORANGA várias sementes do
leonismo, tanto no LC CENTRO, LC
BRISAS SUAVES, LC GRANDES LAGOS e
no LC ABILIO CALILLE, que ajudou a
fundar em 04 de outubro de 2.011.
Atualmente ocupava o cargo de
Diretor da Escola de Dirigentes e
Preparação de Lideres do Distrito C-6.
En tre os v ários carg os do
leonismo, foi Governador do Distrito no
AL 1998/1999, quando sob o lema “
UNIDADE E PARTICIPAÇÃO” mostrou
toda sua garra.
Foi também Presidente do
C o n s e l h o d e E x - G ov e r n a d o r e s ,
C o o rd e n a d o r G e r a l d o D i s t r i to ,
Assessor de Lions Clubes International

Fu n d a t i o n , D i r e to r d e d i ve r s a s
Reuniões Distritais e Convenções do
Distrito, além dos cargos do gabinete
de Governador, como Presidente de
Região, Divisão, etc...
Par ticipação também sempre
constante no Distrito Múltiplo LC,
também foi um grande boletineiro,
sendo responsável durante anos pela
edição de boletim leonistico que
divulgou o movimento e Votuporanga
em todo nosso Brasil e até pelo exterior.
Em agosto de 2.014, esteve em RECIFEPE, onde foi premiado no CONCURSO
NACIONAL DE BOLETINS LEONISTICOS,
representando Votuporanga, com o
informativo ABILEÃO, do LC
Votuporanga/Abilio Calile (primeiro
lugar boletim semestral)
Dentre as várias homenagens
recebidas de todo Brasil, registramos
em nome de todas e também da
Governadoria do Distrito LC-6, através
do CLMJ SEBASTIÃO JOSÉ DE OLIVEIRA
CARVALHO / CaL SANDRA MARA, o
artigo escrito pelo CLMJ ANTONIO
DOMINGOS ANDRIANI, PDG
1 9 97 / 1 9 9 8 , a s s o c i a d o d o L C
RIBEIRÃO PRETO JARDIM PAULISTA,
que sintetiza em palavras
emocionadas, o sentimento de todo o
leonismo.

Tributo à um Grande Leão

Quando ele falava, todos silenciavam e
paravam para ouvi-lo, mesmo aqueles
que eventualmente discordavam dos
seus pontos de vista. Era a força da
liderança que emanava do seu coração
e ecoava da sua voz.
Seu espírito de liderança brotava
espontaneamente com o exemplo das
suas próprias ações, Era um líder nato!
Era criativo e audacioso nas
idéias. Aceitava e cumpria as tarefas
que lhe eram conﬁadas. Tinha
relevante interesse pelas causas
leonísticas.
Aceitava a decisão da maioria.
Colaborava com todos que lhe pediam

ajuda. Integrava o time dos otimistas.
Adotava o leonismo como ﬁlosoﬁa de
vida. Cultivava a lealdade e a amizade.
E era líder porque sabia conduzir
a si mesmo. Nasceu com essa
capacidade e a aprimorou com os anos
de experiência. Compreendia a
necessidade dos seus semelhantes e
procurava atende-las. Buscava sempre
soluções novas para os problemas que
estavam à sua frente. Sabia o que
queria, como deveria ser feito e quem o
faria.
O fundador do leonismo disse
que "poucas vezes, no decorrer da vida
rotineira, surgem oportunidades para
exercer liderança dentro do grupo; tal
ensejo, porém, é oferecido aos
associados dos Lions Clubes." E ele se
agarrou a essa oportunidade com
excepcional maestria. Não era apenas
associado, mas um homem que
verdadeiramente podia se dizer Leão.
Tinha inolvidável entusiasmo
pelo Código de Ética e pelos Propósitos
do Lions. Dizia que essas eram duas
fontes onde poderíamos nos fortalecer

e absorver a ﬁlosoﬁa do leonismo.
Fazia disso o fruto do seu idealismo!
Poucas vezes foi tomado pelo
desalento, decepcionando-se com
aqueles que desvirtuavam o real
sentido do nosso movimento e
caminhavam na satisfação egoísta da
vaidade. Mas, como grande líder,
renovava-se e partia para o bom
combate, pois bebia sempre na fonte
d a s a b e d o r i a e r e n ov av a s e u s
pensamentos para novas etapas.
Ele infelizmente nos deixou e
partiu para um novo Plano, para nova
jornada. Aqueles que o conheciam
choram sua partida. Permanecerá
eternamente em nossos corações.
O leonismo perdeu um Leão
verdadeiro e uma das suas grandes
lideranças. Eu perdi um Amigo de
longas jornadas e o Companheiro
sempre ﬁel JOSÉ EMÍLIO MENÓIA.
PDG Antonio Domingos Andriani
Lions Clube Ribeirão Preto
Jardim Paulista

HOMENAGEM PÓSTUMA

CLMJ José Eduardo Batista
E u ,
junto com
minha mãe
Lucinda,
meus irmãos
P a u l o e
M a r c o ,
gostaríamos
de agradecer
a todos os
parentes,
amigos e
irmãos de
Lions, que
estiveram presentes no velório de meu
pai José Eduardo Batista, nestes dias
22 e 23 de Dezembro, nos confortando,
nos dando forças e trazendo palavras
carinhosas de apoio e consolo neste
momento tão doloroso.
É importante saber que apesar
de partir, ele deixou marcado no
coração e na vida de cada um, o seu

jeito brincalhão e todo especial de ser.
É grande a vontade de enumerar
e nomear cada uma das pessoas que lá
estiveram, para reforçar o
agradecimento a cada uma delas, mas
não podemos cair no erro de esquecer
nenhuma, pois seria injusto de nossa
parte. Portanto agradecemos a todos
indistintamente.
Temos certeza que agora ele está lá no
céu alegrando e divertindo muito mais
os que agora o cercam, olhando por nós
com o seu jeito paternalista de ser,
sempre tentando dar solução pra tudo,
sempre alegre e brincalhão.
Partiu com a certeza de missão
cumprida, pois sempre seguiu o lema
do Lions Clube que ele sempre amou.
Lema esse que é fazer o serviço
desinteressado ao próximo. E assim
agiu com os familiares, amigos e até
com desconhecidos que ajudou sem
nem saber quem eram.

E ﬁcamos com a saudade, e a
garantia de que ele foi cuidado, amado
e respeitado por todos.
Por seu exemplo de pai, exemplo de
homem, exemplo de proﬁssional,
exemplo de pessoa, ele educou não só
os ﬁlhos, mas todos ao seu redor,
porque o exemplo ensina muito mais
que palavras. E nisso ele foi mestre,
pois a maior herança que ele deixou o
seu nome para honrarmos e o exemplo
para seguirmos.
P a r a ﬁ n a l i z a r, n ov a m e n te
agradecemos de todo coração a todos
que foram se despedir, render uma
última homenagem com pelo menos
sua presença, e à todas as carinhosas
palavras que recebemos.
A todos o nosso muito obrigado.

Paulo Eduardo Batista

Mútua Distrital

CL José Batista Cornelian
Assessor da Mútua Distrital
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A Juventude no Lions
Cast. Enzo Ruas Ramalho Pinto

A medida que o tempo passa, os
companheiros de um clube podem vir a
se desgastar, até mesmo devido a
exaustiva rotina de cada um: trabalho,
família, estudo etc. Para solucionar
este problema devemos buscar
expandir o quadro de companheiros,
principalmente pensando em atrair a
juventude.
Quando se pensa em juventude,
a primeira ideia que surge em nossa
mente faz referência a faixa etária.
Porém é preciso explorar essa palavra e
perceber que ela engloba muito mais
do que isso. Não é preciso um corpo
jovem, mas sim uma mente jovem.

Infelizmente, com o passar dos
anos essa grande parte da população
tem desviado o foco e se tornou cega
frente aos problemas enfrentados pela
sociedade atual. Cabe ao Lions Clube
criar formas e se movimentar para
atrair os jovens. São eles os
responsáveis pelo futuro do nosso
planeta. Quando se tem jovens em um
Lions garante-se a continuidade do
movimento.
Além disso, é preciso um
audacioso plano de captação pessoas
jovens, tanto em idade como em
espirito, dispostas a servir e com
constante renovação de ideias. É
preciso libertar a mente e se sujeitar a
arriscar, já que é assim que se alcança
o sucesso.
Muitas pessoas são lembradas
quando se pensa na expansão do
quadro de associados, mas será que
são trabalhados da forma correta?
Damos o máximo de nós para trazer
essas pessoas ao clube?
Pode-se até mesmo fazer a
divulgação do Lions em escolas, clubes
e outros lugares frequentados por
jovens. Assim seria possível
desmistiﬁcar o clube, uma vez que,
muitos não se aproximam dele por falta
de conhecimento do que ali ocorre.
Em meio a muitos jovens
desinteressados em ajudar sem
esperar nada em troca, existem alguns
com o desejo de servir que esta oculto

por falta de oportunidade. E essa
oportunidade pode ser oferecida por
um Leo Clube.
É preciso amadurecer essa ideia
e criar meios para atrair esse grupo que
tem muito a contribuir e pode expandir
esse belo movimento, SERVINDO
DESINTERESSADAMENTE para que um
clube de tanto sucesso nunca chegue
ao ﬁm.
Enzo Ruas Ramalho Pinto
27/01/2015
Obs.: Instrução escrita e proferida na
reunião do LIONS CLUBE DE
BRODOWSKI, no dia 27 de janeiro de
2 . 015 , p e l o j ove m E N Z O R UA S
RAMALHO PINTO, ﬁlho do casal CL JOSÉ
EMILIO REATO / EDILÉIA, de 15 anos, e
que demonstra que já está assimilando
o verdadeiro leonistico, e certamente
será um grande LEÃO em breve.
Parabéns, Enzo, futuro companheiro
OBS: Instrução mais acessada no site
www.distritolc6.com.br.

Ainda há esperanças.

visite o link: https://www.youtube.com/watch?v=kDNs0c_9xB0&feature=youtu.be
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Potirendaba foi sede da 2ª Reunião
de Gabinete Distrito LC-6

Aconteceu em Potirendaba nos
dias 29 e 30 de Novembro a Segunda
Reunião do Comitê de Gabinete da
Governadoria – Distrito LC-6 – AL 14/15.
Uma reunião de trabalho
aconteceu na sede da Câmara Municipal
onde o
Gabinete da Governadoria, se reuniu, às
16 horas, para deliberações sobre o
distrito LC-6, tendo acontecido logo
depois, a tradicional Noite do
Companheirismo.

Na manhã de 30/11, depois de
uma noite chuvosa, o Lions Clube de
Potirendaba sempre contando com a
importante participação do LEO Clube
deram início aos trabalhos de
credenciamento e recepção aos 320
companheiros que compareceram no
Centro de Eventos Seresteiros da
Saudade, servindo café regado a muitos
bolos preparados pelas domadoras,
além de todas as delícias do café e
produtos da Bebidas Poty, grande
parceria do LIONS CLUBE e tmbém
sukiss de vários sabores e água levity.
Através do EU CURTO LIONS, foi
inaugurada a Exposição Itinerante do
acervo leonístico do saudoso LEÃO
SABIDO, CLMJ AUREO RODRIGUES,
carinhosamente preparada pelo CLJMJ
Galluber, que irá percorrer o Distrito e
outros clubes do nosso Brasil, mantendo
assim vivo o exemplo deste Leão de Juba
Larga.
A palestra foi proferida pelo PDG
Luiz Alfredo Bigarelli Júnior, do LC Agudos

( LC-8), que emocionou e contagiou a
todos dando toda energia possível para o
fortalecimento do Leonísmo no Distrito
LC-6, e que com o UPGRADE que ele
mostrou que devemos dar em nossas
vidas, mostrou uma visão realista do
nosso movimento, e que devemos
sempre acreditar no LIONS como uma
família. Ressalte-se a presença de sua
CaL Paula, de sua tia, ﬁlha e genro (estes
membros atuantes do LC Agudos).

Além do Governador e Líder
Sebastião 'Tatão' Carvalho, passar sua
mensagem, o Presidente do DMLC
Antonio Lazaro Forti, também falou sobre
a importância de manter um importante
Distrito como o LC-6, sempre unido e
fazendo a sua parte frente ao leonísmo.
A CaL Floripes Marilei Barcelos
Braga, Assessora Distrital do CONCURSO
CARTAZ SOBRE A PAZ, fez a entrega do
NOTEBOOK ao aluno BRUNO CESAR
TROVO, de Sertãozinho (EE Profª Nícia
Fabíola Zanutto Girardi), vencedor desta

e t a p a 2 014 / 2 01 5 . , q u e e s t a v a
acompanhado de seus pais e dos
membros do LC Sertãozinho.
Mensagens marcantes também
foram deixadas pelo jovem CLeo Rodolfo,
que mostrou sua dedicação ao
movimento, e desaﬁou os leões a
continuarem fundando e reativando
Leos Clubes.

Os CCLL José Mário Bazan (1º Vice
Governador) e Sérgio David de Souza ( 2º
Vice Governadores) também falaram
sobre suas expectativas sobre o futuro
do leonismo, mostrando que estão se
preparando adequadamente para
assumirem o Distrito LC-6.
Enquanto transcorria a reunião as
valentes Domadoras, Leões e LEOs, já
estavam na sede social do Lions Clube de
Potirendaba organizando as
acomodações e almoço que foi servido
aos participantes. Também ocorreu a
distribuição de mimos como
agradecimentos e premiações
especíﬁcas para companheiros, como
Caravana mais Distante (FRANCA
CIDADE NOVA), Leão Madrugador (CLMJ
JOSÉ EMILIO MENOIA, do LC
Votuporanga/Abilio Calille), Domadora
mais jovem, Leão de Juba Larga e Maior
Caravana.
Tu d o f o i d e v i d a m e n t e e
fartamente registrados pelas lentes dos
já fotógrafos oﬁciais do LC-6 ( Glauber,
Renato e Douglas), que assim
perpetuaram mais um marcante evento
leonístico.
“Desde o início recebemos todo
apoio e supor te da equipe de
comunicação do Distrito através dos
CLMJ Glauber e Douglas, para
divulgarem o evento. Hoje estamos
recebendo só elogios, a festa está linda e
é maravilhoso poder fortalecer nosso
clube e receber os companheiros e
trocarmos informações e conhecimentos
leonísticos.
Estamos muito felizes e
agradecidos ao Governador 'Tatão' por
valorizar e acreditar no potencial dos
pequenos clubes para a realização de
grandes eventos como este”, relatou o
CL Claudecir Gonçalves Presidente do LC
Potirendaba e Diretor do CD.
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Votuporanga foi sede
da 3ª Reunião de Gabinete
Distrito LC-6
Foi realizado nos dias 21 e 22 de fevereiro de
2015 em Votuporanga a 3ª Reunião do Comitê
Distrital LC-6. A oradora oﬁcial foi a CAL SELMA
ARAGÃO do Lions Clube Rio de Janeiro Copacabana.
A diretora da Distrital foi a CAL MARIA
APARECIDA NEVES DAMASCENO.
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Cartaz da Paz do DLC-8 é o
vencedor da etapa DMLC

Todos os 9 cartazes enviados
pelos Distritos que compõem o DMLC
são também vencedores. No entanto,
no dia 06 de dezembro no Hotel Dan
Inn em Campinas, foram escolhidos os
3 melhores trabalhos nos quesitos
tema "Paz, Amor e Compreensão" de
LCI, criatividade, detalhes artísticos e
técnicas corretas de pintura. Assim
foram classiﬁcados:
1º Lugar - Ezequiel José dos
Santos Silva (13 Anos) - Distrito LC-8 DG CL José Carlos Lourencetti - Cidade:
Ouro Verde (SP).
2º Lugar - Bruno Cesar Trovo (12
Anos) - Distrito LC-6 - DG CL Sebastião J.
d e O l i ve i r a C a r v a l h o - C i d a d e :
Sertãozinho (SP).

3º Lugar - Isabelly de Freitas
Lesse (11 Anos) - Distrito LC-3 - DG CL
E l i a Yo u s s e f N a d e r - C i d a d e :
Hortolândia (SP).
Os demais receberam menção
honrosa.
Concurso de Redação
Classiﬁcado em 1º Lugar o
aluno: Ícaro Flaviano de Assis (12 Anos)
- DG CaL Idagmar Dias Andrade Cidade: Ipatinga (MG).
Destacamos a excelente
organização do evento pela CaL Maria
do C a rm o, tam b ém a b ril h a n te
par ticipação da PCC CaL Janete
Conessa (LC-8) Assessora do Cartaz

Sobre a Paz do DMLC e sempre
auxilidada pela incansável CaL Vera
Baptista Moraes (LC-3), realizaram um
excelente trabalho.
O Presidente do Distrito Múltiplo
LC, CL Antonio Lázaro Forti, lembrou á
todos da importância deste Concurso e
da mensagem de Paz para as crianças,
também do engajamento dos 9
Distritos, que se esforçaram o máximo
para que hoje fosse alcançado este
grande êxito. Disse também que logo
encaminhará o Cartaz vencedor ao
Departamento de Relações Públicas e
torce para o lindo trabalho ir ainda mais
à frente. Encerrou dizendo que como
incentivo, o DMLC irá presentear o
primeiro colocado com um Notebook e
o segundo e terceiro colocados com um
Tablet.
Comissão Julgadora
A C o m i s s ã o J u l g a d o r a fo i
composta por 3 artistas plásticas:
Marly Strancieri, da Academia
Campineira de Artes, da Acadamia
Campineira de Ar tes das Forças
Armadas e Centro Campineiro de Artes
e Folclore, também Eliana Whonrath,
professora de Educação e Artes da
PUCCAMP e Edinez Scatena Côco,
professora de Artes Plástica e Visual.

"Nós sofremos um bocado durante a vida até acharmos nosso ponto de equilíbrio. Ele não é,
necessariamente, passar no vestibular para medicina, ser muito rico ou a festa do ﬁnal de semana.
Hipocrisia seria eu dizer que nada disso importa e que não é incrivelmente maravilhoso.
Mas, de nada adianta alcançarmos o suposto sucesso se não mantivermos nossos valores e
princípios dignos - os alicerces para o nosso caráter.
As pessoas esquecem que, antes de qualquer realização, há a ética, a integridade, a
honestidade; as verdadeiras medidoras de um ser humano. Não é só um diploma na faculdade ou
um saldo na conta altíssimo que dizem se uma pessoa "presta" ou não. Tê-los, somente, sem o
principal (o interior e os pensamentos) é como não ter nada.
Aﬁnal, o fundamento e mecanismo da nossa vida se baseiam em seguir o que nossos valores éticos
e morais "mandam".
O fato é que buscar a vida de uma maneira apenas superﬁcial é supérﬂuo; a busca deve ser,
incessantemente, pelo que somos e temos, pelos princípios inerentes a nós.
Antes de julgarmos apenas o que é trazido com uma pessoa, deve-se analisar o que tem
dentro dela."

Ana Paula Zandoná
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LC Ribeirão Preto Centro LC Rib. Preto Jd. Paulista
Almoço Mineiro

O LC Ribeirão Preto/Centro realizou a 2ª. NOITE
ITALIANA, no salão da Fundação Rotária, com a presença de
mais de 200 convidados. Foi prestada signiﬁcativa
homenagem aos imigrantes italianos, com apresentação da
Opera Nabuco. Linda decoração, bandeiras, comida farta,
bailarinas do grupo FOLK da Societá Dante Alighieri. A
arrecadação foi destinada para as obras sociais mantidas
pelo clube, entre elas 60 enxovais para recém nascidos;
medicamentos para a Farmácia da Gente (R$ 13.600,00),
fraldas geriátricas e alimentos (R$ 3.661,00); fraldas e
alimentos para o Lar Esperança, de Jardinópolis (R$
1.420,00) e 3 bolsas de Cursos de Inglês (R$ 8.000,00).

9º Leilão Direito de Viver
de Palmeira D’Oeste
arrecada R$ 300.108,00

da esq. p/ dir. Presidente do Leo Clube CLeo Pedro Toledo, Presid. Lions Clube
Palmeira d'Oeste CaL Sileide Crespilho Bosco, CLeo Hugo Peruche, CaL Aglaê
J. P. Barbieri e CLeo Taís Diana

Nos dias 07 e 08 de março de 2015 aconteceu o 9º
Leilão de Gado do Município de Palmeira d'Oeste - SP, em
prol ao Hospital de Câncer de Barretos. O evento contou com
uma quermesse no sábado para mais de 2.000 pessoas e
no ﬁnal da tarde de domingo cerca de 4.000 prestigiaram o
ﬁnal do leilão de gado, colaborando para uma renda ﬁnal de
R$ 300.108,00. O Lions Clube Palmeira d'Oeste e Leo Clube
são parceiros do evento desde sua primeira edição.
Este ano, pela terceira vez consecutiva, o Lions Clube
respondeu pela coordenação dos trabalhos da quermesse e
assumiu uma das três cozinhas pilotos que deram suporte
de alimentação nos dois dias de festa, que contaram com o
trabalho aproximado de 350 voluntários de diversos
seguimentos. Atitude solidária, indispensável para o êxito
do evento que é orgulho para o município de 9000
habitantes.

No Domingo, dia 15 de março de 2015, o Lions Clube
de Ribeirão Preto – Jardim Paulista promoveu um “Almoço
Mineiro” nas dependências de sua sede social.
Tivemos a participação de 130 pessoas que se
deliciaram com a suculenta e sortida comida mineira,
preparada e coordenada pelo nosso Chef de cozinha, o CL
Carlão.
Foi uma tarde alegre e descontraída, que contagiou a
todos os presentes.
A arrecadação desse evento será destinada às obras
ainda inacabadas da sede social própria e que foi
inaugurada dia 10/04/2015.

Lions Clube de Guaíra
Em 13 de março de 2015, foi realizada visita técnica
da Assessoria de Lions Quest do LC-6 na cidade de Guaíra e
reunião com pais, alunas, educadoras e leões dos Lions
Clubes patrocinadores. O projeto toma vulto e deverá se
implantado.
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Lions Clube de Fernandópolis Lions Clube de Brodowski

Mostrando a força do trabalho, realizou no dia 15/03
na sede social, mais um ALMOÇO CAIPIRA, tendo uma
participação excelente, inclusive com a presença do Casal
Governador e de CCLL dos LLCC de Brodowski, Nhandeara e
outros. Toda a renda foi revertida para a assistência social
que o clube presta para a comunidade local.

LC Fernandópolis - Cidade Progresso

O Lions Clube de Fernandópolis Cidade Progresso
realizou no dia 28/02/2015 "JANTAR DANÇANTE EM PROL A
APADAF" - Associação de Pais e Amigos dos Deﬁcientes
Auditivos de Fernandópolis/SP. Os alunos da APADAF
realizaram uma emocionante apresentação através de uma
dança. O resultado do jantar foi um lucro aproximado de R$
5.000,00 (cinco mil reais) que será totalmente revertido
para a APADAF.

Continuando o projeto do CLUBE DO LIVRO, realizou
em 12/03, uma palestra publica que contou com um grande
numero de participantes, entre eles diversos professores, no
Centro Social Lions Clube, proferida pelo Professor Marcos
Seraﬁm (ex-CL do Lions Clube de Valinhos) e pela Dom.
Fabiana Patrici . O tema abordado foi LER OU NÃO LER, cuja
ﬁnalidade além de incentivar a leitura, é criar formadores de
opinião que possam colaborar na difusão desta idéia.

Lions Clube de Jales

Boi no rolete realizado na sede do Lions Clube de
Jales no dia 22 de março com a participação dos CCL e DDM
e amigos do Lions com a renda obtida será realizado
reformas em 80 cadeiras de rodas, andadores e muletas
que serão emprestadas as pessoas de Jales e dos
municípios. Estiveram prestigiando o evento 357 pessoas.

Lions Clube de Matão

LC Nhandeara

Lions Clube de Matão realizou no dia 11/03/2015 a
primeira Reunião de Alinhamento com os Pais de Alunos do
Programa Lions Quest no Colegio Madre Leonia. Presença
da assessoria de Lions Quest do LC-6 e o projeto começa a
tomar força e vigor.

Realizou no dia 14 de março, na sede social, a 6ª.
PEIXADA SERTANEJA, que reuniu além da comunidade, CCLL
d o s L i o n s C l u b e s d e B ro d ow s k i , Fe r n a n d o p o l i s ,
Fernandopolis/Cidade Progresso, Poloni e Tanabi. Tudo
preparado pelos CCLL e companheiras, com excelente
arrecadação que será destinada aos projetos sociais
mantidos pelo clube.

16 LEO CLUBE

Leo Clube de Passos

No dia primeiro de março foi realizada a Campanha
Ecológica promovida pelo LEO Clube de Passos na
Cachoeira Cascatinha em Passos-MG, ações de limpeza e
conscientização dos usuários do local quanto a preservação
do meio ambiente.
O LEO Clube de Passos em
parceria com o Hospital Otto
Krakauer no dia 28 de fevereiro,
realizaram a entrega de uma caixa
de brinquedos e materias para o
inicio do ano letivo em uma escola
na zona rural de Passos.

Leo Clube de Fernandópolis
Cidade Progresso
Como de tradição, o LEO Clube de Fernandópolis
“Cidade Progresso” e o LIONS Patrocinador realizam a
Barraca da Pizza no período em que o comércio abre a noite.
Neste ano, estaremos do dia 10 a 22 de dezembro na Praça
da Matriz oferecendo diversas comida, entre elas a mini
pizza e cachorro quente. Lembrando também, que o LEO
Clube está fazendo o Morango LEO!
No dia 13 de dezembro de 2014, o LEO Clube de
Fernandópolis “Cidade Progresso” em conjunto com o
Rotaract passou a manha junto com as crianças do Núcleo
Espírita “Dr. Adolfo Bezerra de Menezes” distribuindo
presentes de natal e ajudando a entidade com o lanche que
é oferecido as crianças.
No dia 13 de dezembro de 2014, o LEO Clube de
Fernandópolis "Cidade Progresso", junto com o LIONS
Patrocinador, realizou a doação de pães de leite e alguns
brinquedos que haviam sobrado da campanha com o
Rotaract, para Associação Assistencial "Nosso Lar" de
Fernandópolis.

Leo Clube de Matão

Leo Clube de Nhandeara

Dia 14 de março, o LEO Clube de Nhandeara
trabalhou no Arrastão da Dengue junto à equipe municipal
de saúde e a voluntários da comunidade local. O arrastão foi
realizado em Ida Iolanda, distrito de Nhandeara, onde foi
feita visita nos quintais e remoção de possíveis criadouros
do mosquito.

No dia 21 de fevereiro, o LEO Clube de Nhandeara realizou
no Centro Comunitário do bairro Santa Luzia seu 1º Brechó.
Roupas, calçados e acessórios lindos foram vendidos por
valores simbólicos (entre R$2,00 e R$5,00). Com apoio da
Prefeitura Municipal, da Rádio Jornal de Nhandeara, Junior
Nascimento e toda a população, o brechó fui um sucesso.

No dia 28/03 o LEO Clube Matão esteve presente
em mais uma pesagem mensal da pastoral da criança do
bairro Paraíso. Foi realizada uma festiva juntamente com o
Lions Clube de Matão em comemoração a páscoa, onde
foram entregues 160 ovos para as crianças cadastradas
pela pastoral, cachorro quente fornecido pela prefeitura,
suco e bolo.

O LEO Clube de Matão realizou na sexta feirao
(06/03) o 4° Cantinho da Sobremesa, juntamente com a
entrega do cuscuz realizado pelo Lions de Matão. A renda
obtida através do cantinho será utilizada para as
campanhas de páscoa do clube.

DESTAQUES 17
Visita do Governador do Distrito LB-1
ao Clube de Primavera/Rosana

Estou enviando essas duas fotos, pois na ocasião em que
recebemos a visita Administrativa do nosso Governador do Distrito
LB-1 – AL 2014/2015, CL Paulo Eduardo Tondate e CaL Maria Helena,
foi realizada a festiva de confraternização de Natal do Clube e para
surpresa de todos tivemos a satisfação de receber o Casal
Governador desse pujante Distrito CLMJ Sebastião José de Oliveira
Carvalho “Tatão” e a CaL Sandra Mara Maia Carvalho nossos exCompanheiros e que hoje estão no comando desse Distrito LC-6,
referencia no Múltiplo LC e no Leonismo Brasileiro.
Tenho recebido e acompanhado todo o trabalho desse Distrito
LC-6, Parabéns a todos os CCLL, CCaLL e Domados o trabalho que
realizam é exemplo a todos os Clubes e as Comunidades de cada

cidade. Já utilizamos o Hospital de Olhos de Taquaritinga para
realizarmos em nossa comunidade de Rosana e Primavera cirurgia de
Cataratas, enﬁm Parabéns a todos.
Tenho muitos amigos nesse Distrito PDG -1983/1984 CL
Gilberto Bellini e DM Cida, PDG CL Manoel da Rocha Freitas e DM
Maria Célia (cujo protocolo consulto nas horas de dúvidas) PDG
2007/2008 CL Roberto Luis Dotto e CaL Rosa Maria nosso ex
companheiro de Primavera, etc...
Tive o prazer de participar da posse como Presidente de Clube
do CL Tatão, também na instalação de sua Governadoria este ano e
também já participei de Uma Distrital em Sertãozinho, onde tínhamos
um grande Leão CL José Isidoro Dias Lopes Pella, que infelizmente
hoje não está mais em nosso meio ﬁcando apenas a DM Diva.
DG CLMJ Tatão e Eu fundamos a APAE de Primavera em 1982 e nela
ele permaneceu até o dia em que aposentou e por motivo de saúde de
seu Pai Sr. Durval retornou a sua terra Natal Taquaritinga, onde não
deixou de levar adiante o grande lema de Lions “SERVIR”.
Leonisticamente
CLMJ Luiz Alberto Nadaleto e DM Ligia
Secretário do Clube AL-2014/2015

Distrito LC-6 - Recebe o Presidente
do DMLC em sua II Reunião do
Conselho Distrital

N o s d i a s 2 9 e 3 0 d e n o v e m b ro , n a
encantadora cidade de Potirendaba, foi realizada a II
Reunião do Conselho Distrital do LC-6. Ocasião que o
Governador CL Sebastião "Tatão" Carvalho e sua DM e
Cal Sandra Mara, receberam com entusiasmo a visita
do Presidente do DMLC CL Antonio Lázaro Forti e sua
DM e Cal Maria do Carmo. No sábado, o Presidente do
Múltiplo e sua comitiva estiveram com os CCLEO
Rodolfo e Vitor, conhecendo a nova sede da APAE de
Potirendaba. Foram explicados por eles as últimas
atividades desenvolvidas pelos CCLEO e mostraram
nova unidade e a Brinquedoteca recententemente
inaugurada. Em seguida o Presidente do DMLC foi
convidado a participar da II Reunião do CD na sede da
Câmara Municipal da cidade e à noite aconteceu um
alegre Jantar Dançante na sede do LC Potirendaba. No
domingo, para continuidade deste importante
encontro, foram realizadas as reuniões no belíssimo
Centro de Eventos da cidade. O PDG CL Luiz Alfredo
Bigarelli (LC8) foi o orador desta II Reunião Distrital e
fez uma excelente apresentação que falava sobre
"Entusiasmo". Destacamos o trabalho dos Assessores,
Dirigentes, Coordenadores de Informática e
Comunicação, organização de todo evento pelo casal
CL Claudecir Gonçaves e DM Sônia e principalmente
pela excelente recepção. Foram contabilizadas 320
participações e ﬁcará na saudade, a cidade "Buque de
Flores", bem como todo o carinho proporcionado pelos
colegas do Distrito LC-6. Tatão, parabéns, pela
excelente condução do seu Distrito, desejamos-lhes
muito sucesso! CL Nelson Mazarin.
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Visitas Ociais do

Casal Governador
CL Sebastião ‘’Tatão‘’ Carvalho e CaL Sandra
Outubro Rosa - arrecadação de mais de
6.000 lenços de cabeça para mulheres e
crianças com câncer.

Doação de enxovais para gestantes

Visita LC de São Joaquim da Barra

Visita LC de São Joaquim da Barra
Hospital Regional

2ª Reunião Comitê Distrital em
Potirendaba - Admin

2ª Reunião Comite Distrital em Potirendaba

2ª Reunião Comitê Distrital em
Potirendaba - Orador Oﬁcial

Visita no LC de Brodowski
Museu Casa de Portinari

Visita LC Franca Sobral CCI

Visita LC Clube Franca Inovação

Visita Cinco LC de Franca
Reunião Admnistrativa

Visita no LC Pedregulhos Usina de Estreito

Visita LC de Tanabí - Reunião Adm.
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3ª Reunião Comitê Distrital
LC de Votuporanga
Noite do Companheirismo

3º Comitê Distrital LC de Votuporanga
Reunião Ceg

3ª Reunião Comitê LC de Votuporanga
Reunião Adm

Visita LC de Potirendaba

Visita LC de Potirendaba
Posse de Leãozinhos

Visita LC de Poloni

Visita LC de Neves Paulista

Visita LC de Auriﬂama - A.A.A.A

Visita LC de Auriﬂama - FAME

DMLC - Governador prestando
contas do Distrito LC-6

DMLC BH - CCALL Colegiados Mão Dadas
e CAL Anita Esposa do CL Fabio de Almeida

DMLC - Conselho de governadores
Colegiado Mãos Dadas

Visita LC Ribeirão Preto Centro

Visita LC de Cravinhos - APAE
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A Importância de um Clube de Serviço
Nos dias atuais, quando muito se fala em desemprego, em
crise, em falta de orientação, em degradação dos valores morais,
em desvirtuação de nossa juventude, na falta de ética dos nossos
políticos e governantes, na crise de nossa educação, de nossa saúde
pública, surge a importância de um clube de serviço desinteressado
dentro de nossa sociedade.
E o que é um clube de serviço?
Nada mais que uma associação de homens esclarecidos e
dotados de uma ﬁlosoﬁa que procura o bem comum, trabalhando desinteressadamente para solucionar, ou
pelo menos, minimizar os problemas que aﬂigem uma comunidade e que são alicerçados no
companheirismo sadio.
Por isso mesmo, faz parte do Código de Ética desses clubes, a isenção política, religiosa ou de cor. É
um grupo homogêneo trabalhando com uma única ﬁnalidade: PRESTAR SERVIÇO.
E isto é uma das qualidades essenciais de qualquer clube de serviço. Não se ter cor política, religiosa
ou racial, importando-se apenas e unicamente com o nosso semelhante na busca de soluções de seus males.
Em Taquaritinga, a exemplo da grande maioria das cidades do mundo, existe o LIONS CLUBE DE
TAQUARITINGA, fundado em 26 DE ABRIL DE 1.965, atualmente presidido pelo CL JOÃO BATISTA
PANOSSO / CaL MARIA RITA, com uma grande gama de serviços prestados ao longo desses 50 anos de
existência, e que já deu ao leonismo vários governadores de Distrito, comprovando a qualidade de seus
associados. E que mostra realmente o que representa para a sociedade, que não aceita as desculpas de
falhas dos governos municipal, estadual e federal, e faz a sua parte na cidadania, no atendimento, na
prestação de serviço, na solidariedade. E SEMPRE TRABALHANDO COM “HUMILDADE”.
Por tudo isso, pode-se dizer que Taquaritinga é uma cidade privilegiada, por ter um clube
cinqüentenário de Lions, formado por pessoas diferenciadas, que individualmente podem ter cor partidária
ou religiosa, mas colocam sempre acima de tudo, o seu código de ética, os seus objetivos e lutam pelo
semelhante, pela melhora do nosso mundo, do nosso meio ambiente, da nossa cultura, da nossa cidadania,
que clama pela honestidade de nossos governantes, que deploram a corrupção. Que contribuem também
para o fortalecimento da amizade, do companheirismo que reina entre os seus associados, e que usam dessa
força para aumentarem a união dos seus membros, dos membros da comunidade, pela amizade coletiva de
um povo e principalmente que lutam pela ética, pela moral, pela decência, pela liberdade, pela igualdade e
pela fraternidade.
Que bom se todos assimilassem o que prega o Código de Ética, os Objetivos, os
Estatutos, os Regimentos, que bom seria se todos tivessem no coração, assim como tem
os verdadeiros leões o que de mais puro e sublime pregou o nosso Mestre maior
JESUS CRISTO: o AMOR FRATERNO.
FELIZ ANIVERSÁRIO, LC TAQUARITINGA, continue a sua missão do leonismo, do
companheirismo e do serviço desinteressado com galhardia e comprometimento.
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Doação: um bem que só quem pra ca sabe o tamanho de sua importância !
Você já se perguntou quantas vezes você fez alguém
sorrir hoje ?
Quantas pessoas você já ajudou hoje ?
Todas as vezes que doamos uma hora do nosso dia
para alguém seja idoso, criança, ou qualquer outra
pessoa, não pense que esta desperdiçando seu
tempo,mas sim que esta ganhando com isso ,
ganhando experiências alegrias , e muita paz interior.
Gosto de pensar que em um mundo em que há tanta
maldade ainda existe anjos; anjos esses que doam 1
dia da sua semana , ou 1 hora do seu dia para pessoas
que realmente precisam de cuidados ,carinho e
atenção.
Uma das mais belas coisas que aprendi durante
minha pequena trajetória no Leo Clube é que as melhores alegrias surgem em momentos inesperado s e
da mais simples maneira.
Doar-se inteiramente a ajudar uma pessoa é um ato que pessoas como nos do Lions clube e Leo Clube
fazemos todos os dias.
Ajudar todos os dias pessoas que não são pertencentes em nossas famílias, mas que tem grande signiﬁcado em
nossas vidas, esse sem duvida é um dos atos mais lindos que existe.
Pois são nas coisas mais simples que enxergamos a verdadeira beleza.
Pois já dizia uma das mulheres que propagou o bem pelo mundo:
“O importante não é o que se dá, mas sim com o amor que se dá, pois as mãos que ajudam são mais sagradas
do que os lábios que rezam” (Madre Tereza De Calcutá)
Sem duvidas uma das mais belas coisas que a vida pode nos proporcionar é sim poder olhar uma pessoa e ver
sua alegria estampada no rosto , sentar em uma tarde e poder conversar com alguém e
escutar sua trajetória de vida.
Isso são presentes que nos companheiros leões, companheiras, domadoras, companheiros Leos e juventude
leonís ca recebemos todas as vezes que temos a oportunidade de ajudar alguém.
Sem duvida alguma doar-se para o serviço voluntario é uma bela demonstração de amor ao próximo.E mesmo
que um dia você escutar de alguém que isso não ira valer a pena lembre-se

“Tudo aquilo que é feito com amor, se torna lindo aos olhos de Deus”

Então tudo que for fazer para alguém, faça com amor.
O mundo precisa do seu amor ao próximo.
Seja um propagador do bem.
CLeo Ana Beatriz Guidoni
Leo Clube de Nhandeara
Distrito LC-6 - AL 2014/2015

22 GE

IS

Forum Leonístico D

FORUM LEONISTICO D – LC-6 Em um
bela manha do dia 22 de março de 2.015,
em Sertãozinho-SP, na sede do CRED CLUBE
COPERCANA, e patrocinado pelo Lions Clube
de Sertãozinho, presidido pelo CL Valdir
Zamoner / CaL Marta Helena, foi realizado
mais um importante ato leonístico do
Distrito LC-6 : FORUM LEONISTICO REGIÃO
D, devidamente preparado pela CaLMJ Eleni
Aparecida Segatto Girotto. O evento contou
com a participação especial do CLMJ IPCC
ANTONIO CARLOS BITTAR, (LC Mirassol),
PDG 2009/2010, Ex-Presidente do DMLC,
CLMJ José Mário Bazan, 1º Vice Governador
LC-6 (LC Rib. Preto/Jardim Paulista), CLMJ
José Gomes das Chagas “DUBA”, (LC Franca
Centro), PDG 2013/2014 e Presidente do
Conselho de ExGovernadores LC6; PDG
Manoel da Rocha Freitas/Célia, Secretário
do Conselho de Ex-Governadores e Assessor
Distrital de Cerimonial e Protocolo
Leonístico, PDG 2010/2011 Mauricio de
Souza/CaL Selma (LC Batatais); PDG
2008/2009 CaLMJ Ana Maria Bononi de
Barros /CL José Aparecido, (LC Monte Alto),
Coordenadora do Distrito LC-6; CLMJ
Glauber Gomes da Silva/CaL Alessandra e
LEO Arthur (LC Nhandeara),Assessor de
Estatística, Logística e Banco de Dados LC6; CLMJP Antonio Douglas Zapolla (LC
Brodowski), Assessor Distrital da revista
LION Brasil Sudeste e Assessor Distrital do
BIG LC-6; CaL Helena Sonia M. Sandrin (LC
Sertãozinho/Centenário), Coordenador da
Divisão D-1; CL Vito Donizeti Paturalski (LC
Rib. Preto/Jardim Paulista), Coordenador da
Divisão D-3; CaL Maria Aparecida Destito
Pelizzon (LC Orlândia), Coordenadora
Região E; CaL Edileila Imbernon Bittar (LC
Mirassol), Assessora de Educação, Civismo
e Cidadania; CL Ângelo Invernizzi Lopes
/CaL Regina (LC Rib. Preto/Jardim Paulista),
Assessor de Serviços Leonísticos para
C r i a n ç a s ; a l e m d o s P r e s i d e n te s e
representantes dos clubes de ALTINOPOLIS,
BATATAIS, BRODOWSKI, CAJURU, RIBEIRÃO
PRETO IPIRANGA, RIB. PRETO JARDIM
PAULISTA SERTÃOZINHO, SERTÃOZINHO
CENTENÁRIO e CRAVINHOS, e também
NHANDEARA, MIRASSOL e FRANCA
CENTRO. Estiveram ausentes os clubes:
PONTAL; RIB. PRETO CENTRO; RIB. PRETO
CAMPOS ELISEOS; SÃO SIMÃO e DUMONT. A
manhã começou com as inscrições e um
farto café da manhã, preparado com
esmero pelo clube anﬁtrião e logo após o
hasteamento das bandeiras, os trabalhos
tiveram inicio no salão social da
Coopercana. Logo após a formação da Mesa

Dirigente feita pela CaL Janete Herrero
Marques Bastos, e a Invocação a Deus pela
C a L H e l e n a S o n i a S a n d r i m , d o LC
Sertãozinho Centenário , os trabalhos
tiveram inicio, tendo sido nomeada como
secretaria do Forum, a CaL Luceli Pupim
Luizatto e como Secretária da Carta de
Sertãozinho, a CaLMJ Selma de Almeida
Souza, do LC Batatais e CLMJ José Mário
Bazan. Inicialmente, a CaL Eleni, pediu a
to d o s u m e m o c i o n a d o M I N U TO D E
SILENCIO, em homenagem póstuma ao CL
CICERO DE OLIVEIRA MENDONÇA, falecido
em 18 de março, membro atuante do CL
Sertãozinho e da comunidade sertanezina.(
http://www.distritolc6.com.br/index.php/n
ossas-homenagens/292-cicero.html ) A
CaLMJ Eleni, após os agradecimentos
formais e informes da Região D, iniciou o
F ó r u m c o m u m a b r i l h a n te a u l a d e
secretaria/informática através do CLMJ
Glauber Gomes da Silva, Assessor LC-6, que
de maneira clara, simples e objetiva
mostrou todo o funcionamento de secretaria
e ligação com Lions Internacional, que hoje
é feito tudo via internet, através dos sites de
LI e do Distrito LC-6. Ao ﬁnal de sua “aula”,
respondeu a várias perguntas que foram
feitas pelos participantes, tendo como
mediador, o CLMJ Manoel da Rocha Freitas e
a pedido deste, se colocou totalmente à
disposição do futuro governador para
ministrar aulas de orientação para futuros
secretários, tesoureiros e presidentes. Na
continuidade usaram da palavra, CLMJ José
Gomes das Chagas PDG 2013/2014, que
fez a entrega de vários prêmios de Lions
Internacional ( Presidentes 100% e Clubes
Excelência) e também o CL Bazan, que
esclareceu sobre critérios para o titulo de
COMPANHEIRO MELVIN JONES e também do
sorteio da Moto Biz que está sendo feito pelo
Distrito LC-6. Também falou a PDG CaLMJ
Ana Maria Bononi de Barros, Coordenadora
do Distrito LC-6, transmitindo as
informações da Governadoria. Depois, em
momento especial, teve inicio a palestra
deste Forum. Inicialmente, a CaL Maria
Aparecida Or tolan Bellini, do LC
Sertãozinho, fez a leitura do currículo do
CLMJ IPCC ANTONIO CARLOS BITTAR, (LC
Mirassol), PDG 2009/2010, Ex-Presidente
do DMLC, que em seguida, em 55 minutos,
falou descontraidamente, em linguagem
acessível a todos, sobre a importância do
leonismo na vida de todos os leões,
mostrando como devemos agir, atuar,
proceder em nossos clubes e em nossas
vidas, sempre valorizando o verdadeiro
companheirismo, o leonismo sincero, que
continua sempre ﬁrme e forte, já se
aproximando de seu centenário. Falou
também sobre as qualidades de um
verdadeiro líder, e que tomos somos, pois
foram convidados por terem esse perﬁl, para
ingressar em seus Lions Clubes, e que o
VERDADEIRO LIDER deve ser fascinado pelo
futuro, inquieto em relação à mudança e
insatisfeito com o Status Quo de clubes.
Outra frase que calou fundo em todos foi :
SOMENTE AQUELES QUE SE RECICLAM

CONSTANTEMENTE, TEM UMA CHANCE DE
PERMANECEREM EMPREGADOS, LIDERES
OU DIRIGENTES NOS PROXIMOS ANOS, e
que principal virtude de um líder não é criar
seguidores, e sim novos lideres. Aﬁrmou que
o GRANDE LIDER deve ter ATITUDE,
INICIATIVA, SER SOLIDÁRIO E UNIDO.
Finalizou dizendo que: CADA SONHO QUE
VOCE DEIXAR PARA TRAZ, É UM PEDAÇO DE
SEU FUTURO QUE DEIXA DE EXISTIR.
Encerrando, com a mediação do CLMJ
Manoel da Rocha Freitas, respondeu a
vários questionamentos, todos
direcionados para o crescimento,
fortalecimento e pujança do leonismo. O CL
Expedito, do LC Ribeirão Preto/Ipiranga, e
membro do extinto LC Serrana, fez um
homenageado depoimento, mostrando a
importância do leonismo na sua vida e de
sua domadora. A última questão foi feita
pelo próprio CL Manoel, que falou sobre a
importância da volta da alegria, em forma de
apitos, bumbos e congêneres, em nossas
distritais e convenções, que era
característico do distrito LC-6, e que havia
sido condenado por alguns dirigentes em
tempos anteriores. O CL Bittar concordou e
disse que era uma maneira de incentivar a
união, através da alegria e descontração,
inclusive incentivando aquela brincadeira
salutar de se “surrupiar” algo do clube
anﬁtrião, para que aconteça a visita para a
busca do bem levado. ( E parece que deu
resultado, porque soubemos que no ﬁnal
dos trabalhos, o sino do LC Sertãozinho
“sumiu” ) Em momento marcante e emotivo
do fórum, a CaL Eleni, Coordenadora da
Regiao D, fez algumas premiações e
homenagens : aos CCLL Glauber e Bittar,
pela brilhante participação; ao Presidente
do LC Sertãozinho, CL Valdir Zamoner, como
forma de agradecimento a todos pela ajuda;
ao CL Manoel Carlos de Azevedo Ortolan ,
diretor da CANAOESTE , que além da cessão
do magníﬁco local, também colaborou e
ainda trabalhou de maneira incansável,
tanto no almoço como na organização. E
condecorou também a medalha do
“reconhecimento” ao seu ﬁlho Anderson
Girotto, que foi o operador do som e do telão;
às colaboradoras, aos seus ﬁlhos Elisandra
e Anderson e à voluntária e sempre
colaboradora Claudia, e depois, num gesto
lindo de AMOR e gratidão, ao seu maridão,
CLMJ ANTONIO CARLOS GIROTTO,
encerrando com um lindo beijo de carinho e
agradecimento. Com a oração ﬁnal lida pela
CaL Alessandra Zotarelli Gomes da Silva, do
LC Nhandeara, o fórum teve seu
encerramento, e todos puderam se
confraternizar em um gostoso almoço,
preparado pelos próprios companheiros e
companheiras do LC Sertãozinho, alias, sem
nenhuma adesão. Enﬁm, a CaLMJ Eleni
provou a todos através da sua dedicação, do
seu carisma, do seu carinho par com o
movimento, que o leonismo está e continua,
como sempre foi, forte e ﬁrme, e que
devidamente alicerçado na família, é um
movimento que prova o valor da vida, do
serviço desinteressado e do
companheirismo.

ORLÂNDIA 23
Va c u m e a p r i m o r a d o r d a r a ç a
Mangalarga. Estabeleceu-se na
Fazenda Bela Vista. Em 1900, a Cia
M o g i a n a d e E s t r a d a s d e Fe r ro
construída um ramal até Uberaba, nas
Minas Gerais, para o melhor
aproveitamento da região agrícola e
escoamento de mercadorias da
chamada Alta Mogiana. Em 1901, a
estação Coronel Orlando foi
inaugurada e a seu redor começaram a
surgir as primeiras moradas passando
a chamar-se Vila Orlando. Em 1907, foi
levantado um cruzeiro para uma missa
campal, onde a partir do ano seguinte,
começou a construção da Igreja de
Santa Genoveva, em homenagem
póstuma à esposa do Coronel Orlando,
dona Genoveva Angélica Teixeira
Junqueira.

Orlândia

O município de Orlândia foi
desmembrado de Batatais em 1890,
tendo por sede a localidade
d e n o m i n a d a E s p í r i to S a n to d e
Batatais. Por decreto estadual de
1896, essa localidade passou a
denominar-se Nuporanga, a sede do
município, por força da lei de 25 de
Novembro de 1909, foi transferida para
o povoado de vila Orlando, que recebeu
então o nome de Orlândia, em
homenagem ao Coronel Francisco
Orlando Diniz Junqueira, fundador da
cidade. Por essa mesma lei foi elevada

à categoria de município, que foi
instalado à 30 de Março de 1910, data
em que é comemorado o aniversário do
município. Homem de larga visão o Cel.
Francisco Orlando Diniz Junqueira,
determinou que a cidade fosse
projetada com características urbanas
modernas, cor tadas por amplas
avenidas. Orlândia afamada pela
cultura de sua gente, nela despontando
constantemente poetas de valor.
Francisco Orlando Diniz Junqueira
(1858-1940), grande fazendeiro,
plantador de café e criador de gado

Coronel Francisco Orlando
nosso Patrono
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