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JUNTOS SOMOS MAIS

A FORÇA
DO

NÓS

DG CLMJ-Luiz Antonio Chiquetto/CaLMJ. Regina

Es mados Companheiros
Existe uma sensação Global que cada ano
passa mais rápido, como se os relógios
existentes no mundo acelerassem ao mesmo
tempo. É um momento de mudança, onde as
informações são transmi das com a velocidade
da luz.
E assim terminamos mais um ano leonís co
coroando um trabalho exaus vo, porém,
extremamente proveitoso. Com
CRIATIVADADE e MOTIVAÇÃO, nos unimos
mostrando a FORÇA do NÓS.
Regina e eu agradecemos ao nosso
Gabinete, Assessores e Assistentes da
governadoria, 1ª VDG; 2º VDG, Coordenadores
de Região e Divisão, Presidentes de Clubes,
LEOS e a cada Leão e Domadora que

A inovação move a humanidade, nos
permi ndo seguir adiante, sonhar alto e
realizar mais. O mesmo é verdadeiro para os
Leões.
O LCI Adiante coloca a inovação à frente dos
Leões.
A tecnologia é o componente-chave para a
inovação, mas os Leões são a verdadeira força
por traz disso. Os Leões de todo o mundo estão
encontrando soluções inovadoras para os
problemas comunitários. Os Clubes estão
abraçando novas causas A inovação é um
estado de espírito. É o compromisso de
encontrar novas maneiras de resolver
problemas an gos. Ela requer que, nós líderes
vejamos os desaﬁos como oportunidades, e
sonhemos ainda maior do que antes. Quando
ﬁzermos isso, não há limites para o que
podemos alcançar através da Força do Nós.
Nunca permita que alguém estreite seus
horizontes e re as estrelas do teu céu.
Nunca deixe seus medos serem maiores que a

contribuíram para o êxito deste Ano Leonís co.
Agradecer a cada palavra e abraço amigo, a
maneira carinhosa que sempre fomos
recebidos e tenham certeza, todos os
momentos ﬁcaram gravados em nossos
corações. Neste ano vemos o privilégio de
fundar um novo clube “Lions Clube Le cia
Arroyo” e dois LEOs, Cravinhos e Al nópolis. As
doações para a LCIF nos garan u o troféu de
melhor arrecadação no Distrito Múl plo.
Agradecer todo o empenho de minha
companheira de todos os momentos, Regina
que com sua “caixinha amarela” angariou
fundos para a campanha do Sarampo, “uma
vacina, uma vida”. Com o trabalho de equipe,
seis Comendas Melvin Jones foram
arrecadados em doações.
Nós vemos a honra de par cipar da 101ª
Convenção Internacional em Las Vegas e
acompanhar a posse da nossa querida
Governadora 2018/2019, CaLMJ Maria
Aparecida Des to Pelizzon. Na ocasião,
ouvimos atentamente o discurso da Presidente
Internacional Gudrun Bjort Yngvado r, da
Islândia, sendo o primeiro país a ter uma
Presidente Internacional feminina na galeria de
ex-presidentes, que iniciou dizendo: “No
caminho em que você passar, observe a

paisagem e desfrute da vida, pois a vida é única.
Plante uma árvore”. Ela disse que seu lema
neste ano leonís co 2018/2019 é “O Horizonte
é Seu, Vamos Velejar para o Futuro” Ouvimos
ela dizer que “Ser Leão é uma experiência única
e nossas comunidades depende de nós. Ir além
dos limites, ir além do horizonte é uma
metáfora, ninguém sabe, mas é transpor os
obstáculos de sua vida. Horizonte é comida
para as crianças pobres; horizonte é deﬁnido
por ter incluído água limpa para beber;
horizonte é ter um par de óculos para o
necessitado. Siga além do porto seguro. Siga o
vento de suas velas, descubra. Vamos oferecer
ventos frescos para os necessitados. Em uma
tela em branco tudo é possível. Você tem o
pincel e as cores nas mãos. Pinte o mundo que
você deseja ver. Use a cria vidade que você
tem dentro do clube e crie sua obra de arte.
Somos mais de 48.000 clubes no mundo e
nenhum é idên co, cada um tem sua
individualidade, mas todos com um único
obje vo, ajudar os outros”.
Aos novos dirigentes, desejamos boa sorte e
que bons ventos possam levar o novo barco e a
família leonís ca em um horizonte com um
porto seguro.
Um grande abraço fraternal!

tua vontade de voar.
O valor da vida está nos sonhos que lutamos
para conquistar.
Neste ano vamos con nuar os trabalhos de
meus antecessores que tão bem souberam
conduzir o distrito e me ensinaram que num
trabalho de equipe ninguém é maior ...todos
são grandes no resultado.
Deixo para vocês uma mensagem de Cora
Coralina que expressa os nossos sen mentos:
“Sou feito de retalhos. Pedacinhos coloridos
de cada vida que passa pela minha e que vou
costurando na alma.
Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas
me acrescentam e me fazem ser quem eu sou.
Em cada encontro, em cada contato, vou
ﬁcando maior...
Em cada retalho, uma vida, uma lição, um
carinho, uma saudade...
Que me tornam mais pessoa, mais humana,
mais completa.
E penso que é assim mesmo que a vida se faz:

de pedaços de outras gentes que vão se
tornando parte da gente também.
E a melhor parte é que nunca estaremos
prontos, ﬁnalizados...
Haverá sempre um retalho novo para
adicionar à alma.
Portanto, obrigada a cada um de vocês, que
fazem parte da minha vida e que me permitem
engrandecer minha história com os retalhos
deixados em mim.
Que eu também possa deixar pedacinhos de
mim pelos caminhos e que eles possam ser
parte das suas histórias.
E que assim, de
retalho em retalho,
possamos nos tornar,
um dia, um imenso
bordado de "nós".
Conservem os nossos
corações sempre
jun nho dos seus.
CaLMJ Maria Aparecida Destito Pellizzon e AA CL Paulo
Al 2017/2018 – Colegiado Diamante

“Um sonho que se sonha só é somente um sonho.
Um sonho que se sonha junto é realidade! ”

Companheiros, Companheiras,
Domadoras, Leos e juventude
leonís ca como tem dito o nosso
Presidente Internacional Naresh: “Às
vezes, a correnteza é muito forte e a
ajuda só pode chegar aos
necessitados quando nos juntamos.
Eu chamo isso de PODER DE NÓS”, e
foi seguindo os passos do Presidente
Internacional, que o nosso casal
Governador CLMJ Luiz Antônio
Chique o e CaL. Regina Mara
Chique o, com muita determinação,
companheirismo, equilíbrio, bomsenso, cria vidade, mo vação,
eﬁciência e eﬁcácia e em ação
cole va com os Leões, Domadoras e
Leos do Distrito LC-6, ﬁzeram chegar
às Comunidades Carentes dos
municípios que cons tuem o nosso
Distrito, as ajudas necessárias. Eles
nos mostraram que somos um grupo
de voluntariado que ao estendermos
nossos braços, chegamos muito mais
longe, principalmente quando os

Chegou ao ﬁnal o Ano Leonís co 17/18 e
com ele o dever de missão cumprida com
carinho , dedicação e êxito. Junto com o
casal Governador trabalhamos sua metas ,
ﬁzemos os treinamentos es pulados,
visitamos todos os clubes de nosso Distrito,
trabalhamos a campanha de Melvim Jones
com sucesso, ajudamos os nossos
coordenadores a fazerem em suas regiões

braços e mãos estão unidos em
corrente, E foi assim, com grande
alegria, entusiasmo e
companheirismo, que levamos novos
sorrisos em lábios ressecados pela
vida, conseguimos reacender o
b r i l h o n o s o l h o s j á u m ta nto
ofuscados pela desesperança, e
criamos uma onda de o mismo e
esperança na qual falava o CL. Melvin
Jones "Você não pode ir muito longe
enquanto não começar a fazer algo
pelo próximo". Parabéns casal
Governador!!! Parabéns a todos que
cons tuíram o Staﬀ da Governadoria
AL. 2017/2018 vocês demonstraram
que Juntos Somos Mais e que a Força
do Nós prevalece, principalmente
quando se tem Cria vidade e
Mo vação.
Vamos con nuar unidos formando
uma corrente humana para
apoiarmos a nossa primeira
Governadora do Distrito LC-6 CaLMJ

e divisões um trabalho dinâmico e
par cipa vo. Enﬁm ﬁzemos o que foi
proposto e necessário para o
engrandecimento de nosso Distrito.
Somente ﬁca aqui o enorme respeito e
agradecimento a todos os clubes de nosso
Distrito por terem se empenhados em
fazer um excelente AL, a todos os
presidentes de clube que atenciosamente
nos atenderam e pres giou, aos
secretários que este ano também ﬁzeram
sua comunicações e informações com
dedicação se interando sempre para saber
se estavam fazendo corretamente, aos
tesoureiros que foram deixando os clubes
com suas contas em dia com o Distrito, aos
nossos queridos Coordenadores de
Regiões e Divisões que se dedicaram ao
máximo para ajudar o Governador a
cumprir com maestria suas metas, ao
nosso secretário Distrital que nos apoiou e
orientou em tudo que foi preciso e

Maria Aparecida Des to Pellizzon, na
sua caminhada que se inicia em
01/07/2018, para que ela tenha êxito
na sua administração.
Muito obrigado a todos os Clubes
do Distrito pela conﬁança depositada
em nós, para exercemos o cargo de 1º
Vice-Governador. Procuraremos
representá-los com muita dignidade
e respeito.
Leonís camente,

CLMJ Gustavo José Gil de Almeida e CaL.
Maria Machado de Almeida
2º Vice-Governador – LC-6

necessário, enﬁm foi um ano de muito
trabalho e sensacional, tenho imensa
gra dão ao Governador que conﬁou em
mim esta Coordenação deste ano e tenho a
alegria de saber que consegui fazer um
bom ano junto ao Casal do qual deixo aqui
um enorme agradecimento pelo trabalho
feito em nosso Distrito. Tivemos imensa
honra em estar com nossa Governadora
eleita hora já empossada em Las Vegas e
passar boas energias e conﬁança a ela
desejando um ano maravilhoso e cheio de
conquistas. Desejo a todo Distrito que
trabalhemos sempre mais em prol do Nós
Servimos, em prol de nosso Distrito, de
nossos clubes e sempre atentos a ajuda
que nossa Governadora precisar. Obrigado,
obrigado, obrigado.!
CaL Alessandra Zotarelli Gomes da Silva
Coordenadora Geral do Distrito LC-6
Presidente do LC Santa Fé do Sul Estância Turística

MENSAGEM DO PRESIDENTE INTERNACIONAL
Distrito LC 6 Brasil
Estimados Leões,
Servir o próximo deﬁne quem somos. E esta é a razão de existirmos como uma organização global. Um Lions
clube une pessoas. Quando as pessoas se unem, coisas muito boas acontecem. Amizades se formam, líderes
surgem, comunidades são criadas e planos são traçados. No entanto, tudo resulta em apenas uma coisa, o
serviço. Nosso único objetivo como Leão é e sempre foi prestar serviço às pessoas carentes.
Tendo “Nós Servimos” como nosso lema, este ano vamos nos concentrar em ir além do horizonte: nossos
horizontes pessoais, do clube e da associação. Este é um chamado para que todos os Leões estendam sua
bondade às áreas de serviço com as quais eles sempre sonharam, mas que por uma razão ou outra, ainda não
alcançaram.
Com as nossas novas causas globais, que incluem a adição do diabetes, inovações tecnológicas e uma estratégia global visionária por
meio do LCI Adiante, o grandioso serviço que vive além do horizonte está ao nosso alcance. Juntos, podemos alcançar a meta de servir 200
milhões de vidas por ano até 2021.
Sempre acreditei que no centro do serviço dos Leões estão o companheirismo e a criatividade. Ao alcançar nossas comunidades, nossos
clubes e nós mesmos, continuaremos a encontrar formas inovadoras para resolver os problemas mais urgentes e ajudar os necessitados.
Nós somos Leões. Nós servimos hoje, amanhã e no futuro que vive além do horizonte.
Com amizade,

Gudrun Yngvadottir
Sua Presidente Internacional

MÚTUA DISTRITAL LC-6 A.L. 2017/2018
Queridos companheiros, chegamos ao ﬁm de mais um Ano Leonis co. Quero deixar o meu abraço
fraterno a todos que durante este ano es veram conosco.
Em especial aos C.L, C.a.L e D.M que perderam seu ente querido. Na verdade não houve perda,
apenas ele(a) se adiantou, porque para lá todos nós iremos.
O melhor dele(a) con nua em seu coração.
Que Deus abençoes e conforte a todos.
NÚMERO
MÚTUA
ACUMULADO
110

QUANTIDADE
PAGA A.L.
2017/2018
01

GUAIRA

111

02

RIBEIRÃO PRETO

112

03

TAQUARETINGA

113

04

114

06

S.SEBASTIÃO DO
PARAISO
SERTÃOZINHO

115

06

SERTÃOZINHO

116

07

POTIRENDABA

117

08

IGARAPAVA

CIDADE

118

09

IPUÃ

119

10

S.SEBASTIÃO DO
PARAISO

120

11

RIBEIRÃO PRETO
CENTRO

L.C /DM
C.a.L

DATA DO ÓBTO

C.L. JOSÉ DOS
SANTOS
MENINO
C.L. JACOB
JOVINO
TOMAZELLA
C.L. SÉRGIO
PRANDINI
C.L.OLAVO
BORGES
C.a.L.ELNICE
JARDINI ASSAN
C.L. EUCLIDES
LOVATO
C.L.M.J
ANTONIO
PEREIRA DA
COSTA
C.L. JOSÉ GUIDO
PRADO
DM VERA LÚCIA
LUCHETTI
OLIVATO
C.L.M.J.P.D.G
BENEDITO
NOGUEIRA DE
SOUZA
DM MYRNA
MICHELUTTI
CANDIA

12/07/2017

121

12

GUARIBA

122

13

SERTÃOZINHO

123

14

TAQUARITINGA

124

15

MIRASSOL

125

16

SERTÃOZINHO

126

17

BARRETOS

L.C. MONTE AZUL
PAULISTA
L.C.
FRANCA(CENTRO)

29/07/2017

10/08/2017
30/07/2017
27/08/2017
22/09/2017

127

18

03/11/2017

128

19

30/10/2017

129

20

L.C. CAJURU

130

21

L.C. PONTAL

131

22

L.C. PONTAL

132

23

L.C.
TAQUARITINGA

133

24

L.C. CRAVINHOS

134

25

L.C. MONTE ALTO

09/10/2017

04/11/2017

09/11/2017

CLMJ Sebastião Ventura / Ana Maria
Assessor de Mútua AL 2018/2019
C.L. EDUARDO
GRASSI
C.L. JOSÉ
GERALDO
GATTO
DM DIRCE GIL
DE OLIVEIRA
RONCADA
C.L. PEDRO
JOÃO
ARDENCHE
C.L. ANGELO
GUIDO
SHIAVINAT TO
C.L. RUBENS
HENRIQUE
MARTINS
BUENO
C.L. JOSÉ PAULO
DE ALMEIDA
C.a.L.MARLENE
SEBASTIANA
CARDOSO
GUASTI
C.L. JOÃO
SALOMÃO
C.L. EDLER
ARANTES DA
SILVEIRA
C.L. JOSÉ
CARLOS
MANFRIN
C.L.M.J.
ANTÔNIO PILO
GILBERTONI
C.L. LUCILO
CAMPIONI
C.L.M.J WALTER
ZUCCARATO

03/12/2017
03/01/2018

08/01/2018

24/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

18/02/2018
10/02/2018

19/03/2018
05/03/2018

08/03/2018

31/03/2018

04/05/2018
08/06/2018

XIX CONVENÇÃO DA UNIÃO A FORÇA DO NÓS

Governador AL 2017/2018
CLMJ LUIZ ANTONIO CHIQUETTO
CaLMJ REGINA MARA BARRENHA
CHIQUETTO
LC Votuporanga Brisas Suaves
Diretor da XIX CONVENÇÃO DISTRITAL LC-6
“CONVENÇÃO DA UNIÃO A FORÇA DO
NÓS”
CLMJ JOSÉ GOMES “DUBA” DAS CHAGAS
Par cipantes :
210 sábado a noite : NOITE DO
COMPANHEIRISMO
448 domingo
50 Lions Clubes presentes
8 Leo Clubes
Patrono: CLMJ Sebas ão Ventura Costa
Filho

Homenageado do Distrito: CLMJ Paulo
Aparecido Madi
Oradora: Dra. Cynthia Dias Milhim Ferreira
– Franca/SP
Tema da apresentação: "A Força do Nós»
Patrocinadores :
5 Lions Clubes de Franca :
CENTRO – CIDADE NOVA – IMPERADOR INOVAÇÃO – SOBRAL Delegados votantes :126
Eleitos :
Governador :
CaLMJ MARIA APARECIDA DESTITO
PELLIZZON
AA PAULO PELLIZZON
LC ORLÂNDIA
1º Vice Governador :
CLMJ GUSTAVO JOSÉ GIL DE ALMEIDA
CaLMJ MARIA MACHADO DE ALMEIDA
LC ICEM
2º VICE GOVERNADOR :
CLMJ ANTONIO PAULO CALIENTO
LC RIBEIRÃO PRETO JARDIM PAULISTA
CaLMJ DAISY ANDREOLLI CALIENTO
LC RIBEIRÃO PRETO CENTRO
-----------------------VALOR ARRECADADO PELA CAMPANHA DA
CAIXINHA LCIF
R$ 7800,00
GANHADORES DOS TITULOS DE MELVIN

JONES SORTEADOS
LEÃO MADRUGADOR
CL Edelson Mar nucci LC de Poloni
CLUBE MAIS DISTANTE
LC SANTA FÉ DO SUL
MAIOR CARAVANA
LIONS CLUBE DE ORLANDIA
CLUBE MAIS BEM UNIFORMIZADO
LIONS CLUBE DE MIGUELOPOLIS
CL MAIS JOVEM NO LEONISMO
(CONFORME INSCRIÇÃO NO LOCAL)
CaL MAIS JOVEM NO LEONISMO
CONFORME INSCRIÇÃO NO LOCAL
CaL POLYANA ZECA GIRIOLI CARNIEL
LC CRAVINHOS
CaL MAIS JOVEM PRESENTE
CONFORME INSCRIÇÃO NO LOCAL
CaL POLYANA ZECA GIRIOLI CARNIEL
LC CRAVINHOS
CL MAIS IDOSO NO LEONISMO PRESENTE
CLMJ Sebas ão Expedito de Resende
LC de Franca Imperador.
CL MAIS IDOSO PRESENTE
LAZARO LAERCIO PINTO TAVARES
LC MIRASSOL
NUMERO DE CLEOS PRESENTES
65
MAIOR CARAVANA DE LEO
LEO CLUBE DE CRAVINHOS

Leia tudo sobre a XIX Convenção
Administra va: www.lionsclubedebrodowski.com.br/adm18.pdf
Sessão Solene: www.lionsclubedebrodowski.com.br/solene18.pdf
Sessão Plenária: www.lionsclubedebrodowski.com.br/plenaria18.pdf

CONFIRA TODAS AS FOTOS DESTA CONVENÇÃO
encurtador.com.br/evwEQ

ORADOR OFICIAL Jamil Alburquerque
CURRÍCULO RESUMIDO

PENSAMENTO:

- Economista;
- Escritor; conferencista;
- Autor do best-sller “A arte de lidar com pessoas”
- Presidente da Napoleon Hill Fouda on no Brasil e
em oito países da língua portuguesa;
- Professor convidado da Universidade da Califórnia
para o curso de Liderança Global;
- Observador convidado da ONU para o ECOSOC;
- Pós-graduado em Marke ng;
- Teólogo com ênfase em ﬁlosoﬁa;
- Professor de Gerenciamento de Cidades FAAP;
- Acompanhamento polí co e empresarial com larga
experiência em orientações de carreiras.

“A menor distância entre as pessoas é o relacionamento.
A mensagem está na estrutura, não em seu conteúdo.”
Jamil Albuquerque

CONTATO
Av. Independência nº 3.024 – Subsetor Sul Cinco
14 025-205 - Ribeirão Preto – SP
Fone: (16) 3911-5859 / 3911-5876 / (16) 9 9133-6696
jamil@mastermind.com.br
www.mastermind.com.br

FUNDAÇÃO DO LEO CLUBE DE ALTINÓPOLIS
Um Sonho sonhado junto
que se tornou realidade:

Em nosso movimento Leonis co muito se
fala em renovação e para isso nada melhor
que nossos Jovens ﬁlhos de companheiros,
netos de companheiros e assim por diante,
chegamos em um momento que somente em
nossa região D do distrito LC6 não nhamos
essa juventude em todas as outras regiões
exis am dois, três LEOS clubes e foi quando
isso começou a nos preocupar, incomodar o
que está faltando? Onde estamos errando?
Foi ai que começamos a procurar
informação nos unir, foi quando surge a ideia
um pouco antes de uma de nossas distritais
em São Joaquim da Barra que eu e
Companheiro Hespanhol pensamos na ideia
de trazer uma palestra falando e de LEO clube
em uma reunião de comitê para ser mais
precisa nosso segundo comitê, foi ai que
fomos em busca de nosso palestrante na
distrital, e claro chegamos a um de nossos
melhores nomes Claudia Do Lions Clube de

Matão conversamos agendamos nossa
melhor data e fomos a luta!!!
Na reunião já vemos dois clubes
interessados Cravinhos e Al nópolis, mas isso
era só o começo precisaríamos de muito,
muito mais, aprovação de nossos
companheiros angariar os Jovens para o inicio
ou pelo menos para nossa reunião de
esclarecimentos e lá fomos nós.
Cravinhos saiu na frente e no dia da reunião
já nham até data para a futura fundação, nós
viemos logo atrás eles correram atrás foram a
luta e o dia da fundação chegou 25 de março
de 2018 e foi nesse dia que anunciamos a
fundação para o nosso LEO, fomos a luta
começamos pelos Netos e ﬁlhos de
companheiros mas infelizmente
conseguimos somente três membros
entramos em pânico mas já nhamos o plano
B fomos nas escolas em todas da cidade que
nha a faixa etária que precisaríamos ai já
encontramos nosso primeiro obstáculo na
escola que nhamos certeza que íamos
conseguir o maior numero de jovens fomos
barrados não nos deixaram entrar para
divulgarmos nosso projeto, tudo bem vamos
a luta e por ﬁm chegou o grande dia de nosso

café da manha para divulgação do projeto aos
jovens, ali estavam 17 jovens atentos a tudo
que ali era falado e chega o grande momento o
de saber quem ali presente queria fazer parte
desse movimento tão nobre, todos se
levantaram todos aceitaram nosso chamado ,
foi uma emoção que não consigo descrever . dia
19 de maio nosso grande dia nossa fundação
tava tudo lindo perfeito foi um dia de muitas
emoções .
Emoção maior em saber que nosso atual
Presidente é ﬁlho de uma companheira Leão
que a mais ou menos 5 anos atrás foi ajudado
pelo Lions Clube de Al nópolis e quando surgiu
a possibilidade de nossa fundação ele Leonardo
Remondini foi o primeiro a dizer que estava
dentro e que seria o presidente e com ele
vieram 7 amigos, temos certeza que já é
sucesso temos certeza que faremos o melhor
por nossa comunidade, muito obrigada aos
companheiros Leões que nos deram essa
oportunidade e muito obrigada aos nossos
LEOS que estão dando o seu melhor!!!!!
Conselheira LEO Dayana Boteia Barbalaco

MENSAGEM DO ASSESSOR DO
CONCURSO DE EFICIÊNCIA
Agradecemos a par cipação dos 24 clubes no concurso de eﬁciência do al 17/18, pois demonstraram amor ao leonismo além de
colaborarem com a governadoria deste distrito. Para nós não importa quem foi o primeiro ou o vigésimo quarto, sabemos que estes
clubes registraram todas as a vidades leonís cas que realizaram, porque nham secretários eﬁcientes.
eis a receita para um se tornar um bom secretário:
A Governadoria disponibiliza em todo início de AL, a escola de preparação de líderes (EDPL) a famosa escolinha, com o propósito de
capacitar e reciclar todos os associados que irão dirigir LLCC, para que tenham o mesmo nível de conhecimento e assim desempenharem
suas funções com êxito e eﬁcácia.
Para quem quiser fazer um belo trabalho neste al que se inícia, junte-se ao grupo, pois a largada é agora e a oportunidade é para todos
os clubes. Lembre-se que secretário bem preparado é meio caminho andado.
Um bom AL e boa sorte a todos.

CLUBES VENCEDORES DO CONCURSO DE EFICIÊNCIA AL 17/18
1
2
3
4
5
6
7
8

-

AURIFLAMA
BARRETOS
BRODOWSKI
CATANDUVA
CRAVINHOS
FERNANDóPOLIS
FRANCA CENTRO
FRANCA SOBRAL

9 - GUAÍRA
10 - GUARIBA
11 - JABOTICABAL
12 - MATÃO
13 - MIRASSOL
14 - MONTE ALTO
15 - MONTE AZUL PAUISTA
16 - NHANDEARA

Obs: Os clubes estão em ordem alfabética.
A colocação será divulgada no 1º CD em Orlândia

17 - ORLÂNDIA
18 - PASSOS
19 - RIBEIRÃO PRETO – CAMPOS ELÍSEOS
20 – RIBEIRÃO PRETO - CENTRO
21 – RIBEIRÃO PRETO - IPIRANGA
22 - RIBEIRÃO PRETO – JARDIM PAULISTA
23 - TAQUARITINGA
24 - VOTUPORANGA
CL José Antonio Rossato
Assessor do Concurso de Eﬁciência

BOLETIM INFORMATIVO DA GOVERNADORIA - BIG
2° COLOCADO NO 44° CONCURSO NACIONAL DE PUBLICAÇÕES LEONÍSTICAS

MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE
EX - GOVERNADORES - AL 2017/2018
Mais um AL chega ao ﬁm para dar espaço a um novo AL que se inicia. Nosso movimento é assim, os Leões precisam estar sempre se reciclando e
trocando de posições para revigorar forças e dar abertura para novos líderes, novas idéias e projetos. Sempre marchando juntos de encontro a um
obje vo comum: tornar o mundo melhor. Obje vo esse, grandemente, desaﬁador. Quase uma utopia. Que nos coloca diante de situações
inusitadas, mostra nossa força, que por vezes, nós mesmo desconhecíamos.
"É caminhando que se faz o caminho" e assim ﬁzemos neste úl mo AL 2017/2018, como presidente do Conselho de Ex-Governadores marchamos
de mãos dadas com nossos PDGs e com nosso querido casal CLMJ Chiqueto e CaLMJ Regina, tentando manter um clima de amizade,
companheirismo e apoio ao Distrito e Clubes. Não esperamos ter contentado a todos. Nem por isso desanimamos, pois temos em mente que as
facilidades podem nos impedir de caminhar e as crí cas nos auxiliam a crescer. Saímos com a sensação de que crescemos e só temos a agradecer as
diﬁculdades enfrentadas que nos ﬁzeram sair do lugar.
E assim vamos caminhando, aprendendo a caminhar e fazendo nosso caminho, sempre reﬂe ndo e avaliando
como é bom estar aqui. Como é bom ter a oportunidade de fazer parte desse grupo de Leões.
Como é bom poder SERVIR!!
Desejamos muito sucesso a todos os novos dirigentes e nos colocamos a disposição para ajudar no que for
preciso.
Gra dão imensa a todos os Leões e Léos do nosso Distrito LC6 - SEMPRE!!
Grande abraço fraternal e leonis co a todos.
PDG CLMJP Sergio David/ CaLMJ Nilza

http://www.distritolc6.com.br/index.php/atividades-dos-clubes.html
FUNDADO O LEO CLUBE DE
ALTINOPOLIS
Dia 19 de maio de 2.018, com a presença
do casal GOVERNADOR CLMJ LUIZ
ANTONIO CHIQUETTO /
CaL REGINA MARA

BRODOWSKI

CRAVINHOS

AURIFLAMA
O Lions Clube de Auriﬂama realizou uma
campanha de arrecadação de Papel
Higiênico nas comunidades de Auriﬂama
e Guzolândia, onde foram distribuídas
caixas de coleta em diversos pontos e
também realizada uma gincana
interclasses nas escolas, onde os alunos
arrecadaram doações para a campanha e
os companheiros foram levar
pessoalmente a doação na sede do
hospital do Amor em Barretos.

Lions Clube de Cravinhos, recebeu das

Na tarde / noite de 25 de maio de 2.018,
6a. feira, com o trabalho dos próprios
companheiros, o LIONS CLUBE DE
BRODOWSKI, colocou na PRAÇA
PORTINARI, defronte à explanada do
MUSEU CASA DE PORTINARI, 6 lixeiras,
colaborando assim para manter a limpeza
deste local quase sagrado para
Brodowski, que recebe diariamente
centenas de turistas de todo o Brasil e até
do exterior.
Uma a vidade que visa colaborar com a
limpeza e a beleza do local, que recebeu
da diretoria do MUSEU CASA DE
PORTINARI e da ACAM ( ASSOCIAÇÃO
DOS COLABORADORES E AMIGOS DO
MUSEU ) todo o aplauso e incen vo.

dia 25 de março, com muito orgulho, o
LEO Clube de Cravinhos foi fundado
oﬁcialmente.
A cerimônia de fundação e instalação de
seus dirigentes aconteceu na sede do
Lions Clube de Cravinhos, onde contou
com a presença de cerca de 80 pessoas.
Es verem presentes associados dos Lions
Clubes de: Al nópolis, Brodowski, Cajuru,
Cravinhos, Icém, Matão, Monte Azul
Paulista, Orlândia, Po rendaba, Santa Fé
do Sul, Sertãozinho, Votuporanga Brisas
Suaves e familiares dos associados do LEO
Clube de Cravinhos.
A mesa dire va foi presidida pelo
Governador do Distrito LC-6, DG CMJ Luiz
Antônio Chique o / CaL Regina M. B.
Chique o.
O protocolo foi iniciado com a história do
LEO Clube de Cravinhos a qual foi lida
pela CaL Maria Salete Okano.
Após, o CMJ Elídio Okano, Presidente do

mãos do DG CMJ Luiz Chique o, o
Cer ﬁcado de Fundação do LEO Clube de
Cravinhos. Em nome do Distrito LC-6, o
DG Luiz Chique o presenteou o LEO
Clube de Cravinhos com o estandarte do
novo LEO.
Posteriormente, foi iniciada a cerimônia
de posse dos associados do LEO Clube de

Cravinhos, os quais prostaram-se a frente
da mesa dire va. Ambos ﬁzeram o
juramento de novo associado e depois
deram o tradicional "urro" do leão. Então,
foram colocados em suas lapelas o "pin"
de associado do LEO Clube, assim como
também os pins da Governadoria do
Distrito LC-6 e da Governadoria do

Distrito LEO LC-6.
Em seguida, a CaLEO Renata Vendramini
Caldeira, Presidente do Distrito LEO LC-6,

de arroz. Pessoal PROJETO ECOVIDA Des nação ﬁnal Correta do Óleo de
Fritura concluído com a entrega hoje de
2.748L.
Coletamos 4.208L de óleo de fritura
usado e trocamos por:
108kg de arroz e foi doado
54 kg para o Educandário
54 kg para o Albergue Noturno.
Doações realizadas junto com alunos da
Escola Edmur Neves.
No mês passado, entregamos 730L e
recebemos 117L de óleo.
Hoje entregamos 2.748L, e recebemos
440L de óleo e 18 kg de arroz
Serão doados 350L de óleo para APAE,
150L para o Educandário,
57L para Vicen na :Isto é LIONS.
Amanhã estará no site e enviado para
THE LION.
Parabéns pelo trabalho a todos,
esse é o resultado do Projeto ECOVIDA DESTINAÇÃO FINAL DO ÓLEO USADO DE
FRITURA

MONTE ALTO
deu posse ao Presidente do LEO Clube de
Cravinhos, Yuri Augusto Gonçalves
Pole n, o qual recebeu em seu lapela o
"pin" de Presidente e deu sua primeira
martelada no sino, assumindo assim os
trabalhos, onde deu posse a sua Diretoria
que ﬁcou composta da seguinte forma:
1ª Diretoria do LEO Clube de Cravinhos:
Presidente:
Yuri Augusto Gonçaves Pole n
Vice-Presidente: Lucca dos Santos Fortes
Secretária: Jeovana Eduarda Vieira Bastos
Tesoureira: Laura de Barros Almeida
Data de fundação em LCI: 09/03/2018

MIRASSOL
Troca por 440L de óleo de fritura e 18 kg

BLITZ DA SAÚDE - AFERIÇÃO DA PRESSÃO
E DIABETES NA ESCOLA JEREMIAS
PARCERIA DO LIONS CLUBE DE MONTE
ALTO COM A FARMÁCIA DROGAL
Entrega do cheque no valor de
R$210.000,00 para o Projeto de
Equoterapia da APAE Monte Alto –
18/03/2018.

SERTÃOZINHO
Arrecadação de 630 L de leite integral em
parceria com o Colégio Caminho Suave

LC JABOTICABAL
Lions Clube de Jabo cabal par cipou da
36* Feira do Quitude, nos dias
11,12,13,14,15 e 16/07/2018, com muito
trabalho e companheirismo, sucesso
total!
Amigas, companheiras, o que dizer depois
desta Festa do Quitute: vocês foram
maravilhosas, muito compromisso,
amizade, companheirismo, amor, alegria,
me sinto muito feliz e agradecida,
obrigada a todas . O sucesso foi
conquistado com a vossa par cipação
sem medir esforços .

ORLANDIA

mantas catanduva- 05-07-17

fes va natal asilo - 18-12-17 foto 2

TANABI
O LC Tanabi realizou a 11ª Cidadania em
Ação no sábado dia 05 de Maio, na praça

central.
Esse dia é voltado a serviços gratuitos para
a população de nossa Cidade, sendo:
A vidade
Quan dade de atendimento
Orientações Fisioterapeuta
8
Orientações Nutricionais
2
Orientações Odontológicas
50
Orientações Jurídicas ----------- 23
POLONI
Orientações Corpo de Bombeiros --- 51
No
dia
16
de
abril
o LC Poloni comemorou
Vacinação Inﬂuenza e Febre Amarela 346
5
anos
de
fundação.
Cortes de Cabelo -------------------------- 69
Manicure ------------------------------------- 31
Educação e Cultura -------------------------- 67
(A vidades com crianças)
Doação de mudas -------------------------- 300
Projeto Guri --------------------------------- 30
(Apres do trabalho realizado com crianças)
Conscien zação de doações de órgãos 11
Orientações e exames de diabetes
241
Aferição de pressão arterial ------------- 322
Contou com o trabalho de 19 CCLL e 6
DDMM, fornecemos almoço a todos os
voluntários e realizamos também sorteio a
todos os par cipantes 2 prêmios em
dinheiro no valor de R$ 150,00 cada.

VISITA DO CASAL GOVERNADOR
LIONS CLUBE BRISAS SUAVES E GRANDES LAGOS
Presidente LC Votuporanga "Brisas Suaves" CL Paulo Cesar Guerche e DM Sueli
Presidente LC Votuporanga "Grandes Lagos" CL Ricardo Augusto Fálico Costa
Assembléia Fes va realizada na sede do Lions Clube Brisas Suaves no dia 13 de junho de 2018

Familiares do Governador

Bittar entrega M.Jones a Rodrigo Baida

Entrega comenda Melvin Jones Regina

Esposas e Ex Governadores

Troca de Mimos com presidente Paulo Guerche

Presidente LC Grandes Lagos, Ricardo Augusto
recebe Mimo do Governador

FUNDAÇÃO LC SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
LETICIA ARROYO

Um Clube sonhado, desejado e
realizado.
São José do Rio Preto, já possui
dois clubes honrosos, o LC São
José do Rio Preto - Centro e LC
São José do Rio Preto - Sul.
Clubes estes, que já vem
realizando seus trabalhos
incansavelmente a anos.
Mais como nossa cidade vem
crescendo cada dia mais, junto
com o crescimento, o aumento
da necessidade.
Comportando e merecendo um
novo Lions Clube, para andar
não a frente, nem atrás dos
outros clubes, mais sim, juntos.
De braços abertos, mãos dadas,
fortalecendo ainda mais o

movimento Leonís co.
Como surgiu o nome, LC SJRP
Le cia Arroyo, foi uma
homenagem feita para a DM
Le cia Arroyo, esposa de nosso
honroso CLMJ Eladio Arroyo
Mar ns, esposa dedicada,
mulher sábia, mãe amorosa,
merecedora de ser chamada de
" Domadora", mulher esta que

já não estás entre nós, porém,
a semente plantada nos
corações daqueles que a
conhecia e admirava, deixou
seu conhecimento, exemplo a
ser seguido, mais também
deixou a saudade.
Lions Clube São José do Rio
Preto - Le cia Arroyo, nasce
com toda a força,
determinação, para honrar o
nome nele colocado, nome
forte Le cia Arroyo.
Agradeço, primeiramente à
Deus, por nos manter
saudáveis, fortes, ﬁrmes no

propósito em servir
desinteressadamente.
Agradeço nosso padrinho
Distrito LC6 e nossos Leões
Orientadores CaLMJ. Regina
Chique o e CLMJ Glauber
Gomes.
Leonis camente,
Diretoria AL 2017-2018
Presidente
CL Vinícius Brumato
Vice-Presidente
CL Alex Cardoso
Secretário
CaL Priscila Ascenção
Tesoureiro
CL Marcos Oliveira

h p://www.distritolc6.com.br
/index.php/visitas-dogovernador/1502-le cia.html

HOMENAGEM ESPECIAL A UMA GRANDE
GUERREIRA DO LEONISMO E DA VIDA
Companheiras
são mulheres
reescrevendo a
história do
leo n is mo co m
seus sonhos,
esperanças,
p a r c i p a çõ e s ,
seus encantos e
sobretudo com
suas coragens de servir. Para o clube ela traz
todas as suas reais virtudes e qualidades.
Companheira é sinônimo de trabalho,
dedicação, carinho, elegância, ﬁnura no
relacionamento de companheirismo.
C o m p a n h e i ra é m u l h e r d e a p a re nte
fragilidade sica, mas traz dentro de si a força
gigantesca de qualquer CL, pois é exemplo
maravilhoso de força, de fé, coragem e
destemor. Pilar do clube, sustentáculo do
leonismo, guiada pelo coração, orientada pela
razão, age com responsabilidade, dinamismo,
sem canseira, não dispensa tarefa, não enjeita

serviço, cumpre o princípio de servir em sua
plenitude, enfrentando corajosamente
desaﬁos de qualquer espécie e ainda
consegue ser elegante com naturalidade,
capaz de executar tarefas nos bazares, nos
bingos, nas campanhas com muita elegância,
classe, dis nção e delicadeza. Que com seu
sorriso e simpa a, trabalho e luta, mostra que
não há obstáculo que a detenha em seu ideal e
em sua vida.
Parabéns CaL Denise, incansável no servir
desinteressado e que está sempre pronta na

ajuda da construção de um mundo mais
fraterno, mais unido onde o amor e a jus ça
serão seus alicerces. O maior exemplo de uma
mulher que ama a vida, qu e sup era
obstáculos, que luta com entusiasmo e alegria
até nos momentos tristes.
O LEONISMO se orgulha em te-la como um
GRANDE EXEMPLO para todas e para nós,
companheiros. E nós do Distrito LC-6
queremos deixar para você o nosso maior
agradecimento por tudo que a CaL representa.
CaL Denise, o maior exemplo de uma
verdadeira COMPANHEIRA LEÃO, guerreira no
leonismo, guerreira na vida, Que nosso Deus a
abençoe sempre e a proteja.

CAL DENISE, Editora da revista LION SUDESTE, a maior mo vadora para que nos , Editores, não desanimemos diante de pequenas
diﬁculdades e que prova que não existe obstáculos para quem ama o Leonismo.
O grande LEÃO SABIDO , seu saudoso pai, ÁUREO RODRIGUES certamente esta exultante de alegria por este seu exemplo de amor a
vida, que nada afeta sua alegria, entusiasmo e sua dedicação ao leonismo. NAMASTE.....

LEO CLUBE DE MATÃO ENTREGA COMENDA DE MELVIN JONES

O LEO Clube de Matão no ﬁnal do AL
2017/2018 homenageou um grande
Companheiro Leão com a Comenda de
Melvin Jones, o CL Ronald Eduardo Tristão,
presidente do Lions Clube de Matão durante
o AL 2013/2014, ano de rea vação do LEO
Clube.
“Todos conhecem o trabalho do LEO Clube
de Matão, ajudamos famílias com cestas
básicas, leite, realizamos desejos natalinos
de crianças, doamos meias para aquecer os

pés de idosos, levamos chocolates para
crianças na Páscoa e até para o Nepal nossa
ajuda já foi exportada na época do
terremoto. Nosso trabalho é ajudar e estar
presente nas necessidades da comunidade,
nem que seja com um abraço.
No início do AL 2017/2018 decidimos doar,
também, ao Lions Club Interna onal
Funda on que como todos sabemos, faz um
trabalho magníﬁco em todo mundo e no
nosso Distrito não é diferente, no LC-6 o LCIF
conta com a ajuda do Assessor de Subsídios,
CL Ronald, que não mede esforços em sua
pasta.
Homenagear o CL Ronald com o tulo de
Companheiro Melvin Jones é uma honra para
nós, companheiros LEOs, CL MJ Ronald você
é muito importante para o Distrito LC-6, para
nosso Clube e foi fundamental na rea vação
do LEO CLUBE DE MATÃO, se colocou ao

nosso lado, não mediu esforços, abraçou o
Movimento e sabe muito bem que somente
com apoio, a juventude prospera!” Completa
a Companheira LEO Amanda Bellini,
representando o LEO Clube.
Após esse breve discurso, o CL Ronald
recebeu seu merecido tulo de Melvin Jones
e muito emocionado agradeceu. Foi uma
noite inesquecível.

Projeto Reviva o Óleo par cipa da
XIX Convenção Distrital do Lions Clube
No dia 29 de abril, o Projeto Reviva o Óleo, da Brejeiro, par cipou da XIX Convenção Distrital do
Lions Clube LC6. No evento foram coletados cerca de dois mil litros de óleo usado. Em troca, foi
rever do arroz Brejeiro para a Santa Casa de Franca.
Outra ação realizada durante a XIX Convenção Distrital do Lions Clube LC6 foi a doação de uma
muda como forma de agradecimento pela par cipação dos presentes. O evento contou com
mais de 500 integrantes do Lions Clube de várias cidades da região.
O obje vo do projeto Reviva o Óleo é a preservação ambiental, pelo descarte correto do óleo
usado proveniente de frituras. Todo óleo coletado é des nado à produção de Biodiesel, o
combus vel 100% renovável. O Reviva o Óleo também realiza trabalhos sociais e educacionais.

XXIX Conferência do Distrito LEO LC-6

Nos dias 09 e 10 de junho de 2018,
em Auriﬂama/SP, foi realizada a
XXIX Conferência do Distrito LEO LC6. Durante a ocasião, foram
apresentadas algumas proposições,
além da eleição dos clubes-sede da
conferência, LEO Master e dos
encontros de regiões, e dos novos
dirigentes distritais, sendo eleitos,

ao cargo de presidente, a CLEO
Caroline Garcia, e ao cargo de vicepresidente, o CLEO Marcus
Bap sta. O evento contou com a
presença de mais de 130
companheiros LEO. Parabenizamos
o LEO Clube de Auriﬂama pelo
excelente evento e desejamos
sucesso ao próximo gabinete
distrital.

http://www.distritolc6.com.br/index.php/visitas-do-governador.html

14 de abril de 2018
Lions Clube Guariba

17 de abril de 2018
Lions Clube de Ituverava

19 de abril de 2018
Lions Clube de Novo Horizonte

20 de abril de 2018
Lions Clube de Nhandeara

dia 21 e 22 de abril
Olimpiadas Leo em Votuporanga

05 e 06 de maio de 2018
Lions Clube de Ouroeste

05 e 06 de maio de 2018
Lions Clube de Ouroeste

10 de maio de 2018
Lions Clube de Catanduva

12 de maio de 2018 - LC de Ribeirão Preto Jardim Paulista
Seminário Leão Orientador - CL Nelson Mazarin

12 de maio de 2018 - LC de Ribeirão Preto Jardim Paulista
Seminário Leão Orientador - CL Nelson Mazarin

19 de maio de 2018
Fundação do Leo Clube de Al nópolis

20 de Junho de 2018
Lions Clube Santa Fé do Sul

15 de maio de 2.018
Auriﬂama - Entrega de Apos lhas Lions Quest

25 de maio de 2018
Lions Clube de Pontal

20 de junho de 2018
Lions Clube Santa Fé do Sul

18 de maio de 2018
Lions Clube de Cajuru

13 de junho de 2018
Lions Clube Votuporanga - Brisas Suaves / Grandes Lagos

26 à 30 de Junho de 2018
Convenção Internacional de Las Vegas

MENSAGEM DO DISTRITO LEO LC-6
O Distrito LEO LC-6 esteve presente na
XIX Conferência do Distrito Múl plo LEO
LC , q u e a co nte c e u n a c i d a d e d e
Promissão-SP, na ocasião o Distrito LEO
recebeu 5 premiações da conferencia e 3
premiações de outorgadas pelo Múl plo
LEO LC, sendo estes Secretaria 100%,
Tesouraria 100% e Presidente Destaque.
A Conferencia ainda trouxe mais
conquistas para o LC-6, o CLEO/CL
Rodolpho Gonçalves da Silva, do LEO
C l u b e d e Po r e n d a b a fo i e l e i t o
Presidente do Distrito Múl plo LEO LC AL
2018/2019 e a CLEO MJ Lauane Gomes
Fan ni, do LEO Clube de Fernandópolis
“Cidade Progresso” foi eleita Vicepresidente do Distrito Múl plo LEO LC AL
2 0 1 8 / 2 0 1 9 . C L EO / C L Ro d o l p h o é
associado a 13 anos do LEO Clube e a 3
anos também integra o LIONS Clube de

Po rendaba e atuou como Assessor LEO
da governadoria, a CLEO Lauane é
associada a 9 anos do LEO Clube e a
primeira LEO a se tornar Companheira
Melvin Jones no LC-6. Ambos já foram
presidentes do Distrito LEO LC-6 e
receberam reconhecimento por seus
trabalhos desenvolvidos.
Com o lema “Vencer Obstáculos” essa
nova gestão tem a missão de recuperar
princípios fundamentais e fortalecer
ideais, sempre a disposição de todos
buscando o reconhecimento do
movimento LEO. Incen vando o trabalho
em conjunto de LIONS e LEO, ajudando as
crianças e os mais necessitados,
buscando conscien zar a todos sobre
temas importantes para a sociedade e
buscando sempre um respeito e cuidado
com a natureza.

Ao iniciar o AL 2017/2018, o casal Governador Luiz Antonio
Chique o _ CaLMJ Regina disse em sua mensagem: “Acreditamos e
conﬁamos no compromisso dos Leões e Leos do Distrito LC-6 para
juntos, elevarmos o nome do nosso movimento ao mais alto
patamar neste início de novo século.”
E começaram o trabalho com todo comprome mento,
dedicação, amor ao leonismo e respeito a todos que compõem o LC6, e agora terminam o mandato com a consciência tranquila de que
ﬁzeram o melhor que puderam, e veram a resposta do LC-6
naquela aﬁrma va. O LC-6 é respeitado em todo Brasil, e neste AL
2017/2018 os clubes, os leos e os CCLL deram a resposta posi va.
Foi fundado um novo LIONS CLUBE ( LC SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LETICIA ARROYO); foram
fundados dois novos LEOS ( ALTINOP0LIS E CRAVINHOS ), e os clubes corresponderam também
com a vidades que tanto beneﬁciaram suas comunidades. Em cada visita efetuada, o casal
Governador percebia que estava sendo atendido plenamente. Foi um ano maravilhoso para o
Distrito, tendo apenas que lamentar a perda de alguns valorosos companheiros (as), domadoras
que par ram para o Oriente Eterno, de onde certamente, também agradecem o casal por tanta
dedicação.
Também não podemos deixar de registrar o carisma da CaLMJ Regina que com seu trabalho e
comprome mento, além de ca var todo distrito, inovou em seu trabalho, e tanto fez pela
campanha da vacinação contra o sarampo. Que exemplo de dedicação.
A escolha dos oradores oﬁciais nas distritais e na convenção também foi das mais felizes.
Mensagens dinâmicas, ca vantes e exemplares que contribuíram para o fortalecimento e a
mo vação de todos.
E falar mais o que deste casal? O exemplo de comprome mento e respeito, traduzido neste
fortalecimento, se não na quan dade de par cipantes, é o mais importante. Certamente ﬁcarão
na história do nosso distrito. PARABÉNS.
Fico feliz, juntamente com minha domadora, de ter feito parte desta equipe vencedora,
lamentando apenas não poder ter feito um trabalho à altura do que mereciam. Mas demos o no
nosso melhor. Se foi pouco, foi o nosso melhor. Enfrentamos diﬁculdades pessoais, familiares e de
saúde, que nos impediram de corresponder plenamente ao que era esperado. Mas de outro lado,
tudo que a Governadoria e o Distrito LC-6 nos deram, ajudaram sobremaneira para que estejamos
vencendo este período, e isto nos dá ainda mais, nos deu e está dando forças para que nos
alicercemos no slogan da nossa Governadora que é “SERVIR É VIVER”. Agradeço ao casal
Governador e a todos indis ntamente, por serem o nosso alicerce e o nosso melhor “remédio”, e
reforça ainda mais que para nós o LIONS é fundamental para nossas vidas.
Desejamos à CaLMJ CIDINHA, se nos permite tratá-la assim, que a conhecemos deste 1.977,
quando foi fundado o LC BRODOWSKI, e que vemos a honra de no AL 1981/1982, trabalhar ao
lado dela e do saudoso CL WANDER PELLIZZON, como Vice Governador H, todo o sucesso possível
nesta valorização do NÓS SERVIMOS, e com certeza, tendo a proteção divina do CL Wander, e hoje
ao lado do CL PAULO, seu ﬁlho, irão com certeza absoluta vencer e fazer um AL 2018/2019
maravilhoso nesta luta pelo SERVIR, e mesmo enfrentando obstáculos que certamente terão, e
que todos nós temos, com “CRIATIVIDADE E MOTIVAÇÃO” serão vencedores. Exemplos já nos
estão dando e mostrando que não devemos nos entregar diante de problemas, seja de qual ordem
for, e sim, enfrenta-los, pois com a força do leonismo, conseguimos vencer e mostrar que “SERVIR É
VIVER”.
Obrigado, CLMJ Chique o e CaLMJ Regina, por tudo que nos proporcionaram pois nos nossos
momentos di ceis, nos espelhamos em vocês nesta luta pela vitória na vida e obrigado também à
CaLMJ CIDINHA que é a para nós uma verdadeira mãe, que tem o agradecimento da D. Izaura e da
D. Elza, nossas saudosas mães, que nos dá a força que precisamos para VIVER E SERVIR, invertendo,
em caráter pessoal, o slogan oﬁcial do LC-6, pois precisamos viver bem para servir melhor.
Distrito LC-6, que todos nós, juntos, irmanados e em comunhão, façamos duas preces: uma
para o CHIQUETTO e REGINA agradecendo o exemplo dado de serem
verdadeiros leões e outra para a CIDINHA / PAULO para que, com a
ajuda espiritual do saudoso CL WANDER, façamos o que ele faria por
eles, e provemos, no ﬁnal do AL 2018/2019, que mais uma vez
conseguimos “SERVIR E VIVER”.
CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA
DM MARIA TARCÍLIA
Editor LC-6
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ORLÂNDIA
O município de Orlândia foi desmembrado de Batatais em 1890, tendo por
sede a localidade denominada Espírito
Santo de 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, cortadas por amplas avenidas. Orlândia afamada pela cultura de
sua gente, nela despontando constantemente poetas de valor.
CORONEL FRANCISCO ORLANDO
NOSSO PATRONO
Francisco Orlando Diniz Junqueira
(1858-1940), grande fazendeiro, plantador de café e criador de gado Vacum e
aprimorador da raça Mangalarga.
Estabeleceu-se na Fazenda Bela Vista. Em
1900, a Cia Mogiana de Estradas de Ferro
construída um ramal até Uberaba, nas
Minas Gerais, para o melhor aproveitamento da região agrícola e escoamento
d e m e rc a d o r i a s d a c h a m a d a A l t a
Mogiana. Em 1901, a estação Coronel
Orlando foi inaugurada e a seu redor
c o m e ç a ra m a s u rg i r a s p r i m e i ra s
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
C o ro n e l O r l a n d o , d o n a G e n ov ev a
Angélica Teixeira Junqueira
BRASÃO DE ARMAS
Escudo português, tradicionalmente
usado no Brasil. O campo azul lembra a
beleza da paisagem e a amenidade do
clima da cidade, o vermelho lembra a
coragem, a luta e generosidade do seu

entre os quais se inclui o Cel. Francisco
Orlando Diniz Junqueira, fundador da
cidade. Aos dois lados, ramos de café
lembram a primeira fonte de riqueza da
cidade e o primeiro elemento de seu
progresso, por extensão á lavoura e a
pujança de sua agricultura.

BANDEIRA DA CIDADE DE ORLÂNDIA

povo. A coroa mural, que encima o
escudo, corresponde aos brasões da
cidade indicando a emancipação política
dos municípios. A águia transportando
uma tocha, é o símbolo do saber, a
inteligência, do progresso, da cultura, a
chama é, ainda, o símbolo da bravura,
ideal e da fé. A bigorna signiﬁca o
trabalho, a industria, a oﬁcina, as
proﬁssões, encimada por uma pira acesa,
lembra a humanização do trabalho e o
valor transcendental do esforço humano.
No simbolismo de conjunto – uma águia
ascendendo uma pira sobre uma bigorna
– vemos o ideal e a fé, fecundando o
trabalho. O capacete de aço evoca a
revolução de 1932, em que a cidade teve
participação memorável: por extensão, o
estado de São Paulo e a sua força, nas
bases e nos fundamentos da cidade,
assim na inscrição em austera simplicidade, com o nome de Orlândia, apenas o
nome de São Paulo. O capacete de aço,
símbolo de luta, entre o nome de Orlândia
e o de São Paulo, lembra também o
Espírito de bandeirismo do povo paulista
e o pioneiro dos desbravadores do sertão,

A Bandeira do Município de Orlândia é
uma extensão do Brasão de Armas da
Cidade de Orlândia. O campo azul
lembra a beleza da paisagem e a
amenidade do clima da cidade, e o
vermelho lembra a coragem, a luta e a
generosidade do seu povo.
Os dois campos envolvem o mapa
estilizado do estado de São Paulo onde
se situa Orlândia com seu Brasão de
Armas.
Instituída pela Lei Municipal nº 867, no
64º aniversario da cidade, sendo:
Prefeito Municipal – Cyro Armando Catta
Preta Vice Prefeito – Walter Bordignon
Presidente da Câmara – Silvio Ferraz
Pires

"O Horizonte é seu.
Vamos velejar para o futuro"
Bem vindo AL 18/19

