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Inovar para melhor servir !

Distrito LC-6 - Região D - Divisão D-3 - AL 2020/2021 - DEZEMBRO / 2020  -  Nº 181

 No início desse ano, muitas metas foram propostas, muitos sonhos para 
serem alcançados, e chegando ao final de 2020 podemos olhar para trás e 
dizer que percorremos um longo caminho, mas que dentro do leonismo 
conseguimos muitas realizações, como campanhas que nem imaginaríamos 
fazer e que foram realizadas com maestria.

 Nesse tempo de isolamento, a pandemia impôs limites, que precisaram 
ser superados. O Leão de Brodowski, não mediu esforços para se reinventar, 
inovar e continuar na missão de servir. Diariamente em redes sociais, víamos 
o trabalho de um leão, seja arrecadando óleo, lacres, recicláveis e destinando 
aos locais adequados de descarte ou mesmo na entrega de roupas e 
alimentos doados.

 O cuidado com nosso patrimônio também esteve presente neste ano, 
onde foram feitas a pintura da fachada da sede da Lions, a manutenção da 
perua Kombi e a limpeza do nosso monumento na entrada da cidade. 

 O casal presidente agradece a cada CCLL e DDMM, por fazerem parte de 
cada meta alcançada, cada objetivo atingido, pelas mais de 1080 atividades 
realizadas, com certeza, todos muito guerreiros. 

 O Natal se aproxima e nos lembra que Jesus veio para libertar e provar 
que é possível um mundo justo e fraterno. Festejemos a vinda do Salvador, 
fazendo o milagre da partilha, nos servindo do pão e do vinho oferecidos a 
nós. Feliz Natal, paz, serenidade e que o próximo ano possa ser de júbilo entre 
nós Leões e a família Leonística.

 
“Inovar para melhor servir”

CLMJ José Luis Suarez Pugnoli/ DM Carmem
Presidente – AL 2020/2021
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COMPANHEIRISMO COM SIMPLICIDADE

Querido Distrito LC-6.

 Estamos chegando ao final de um ano atípico no mundo todo.  Já o vivenciamos 
praticamente durante o transcorrer dos meses de março a dezembro de 2020, onde a 
pandemia continua causando enormes perdas de pessoas queridas entre todos nós.  
Muitos amigos e parentes perdemos nessa correria louca que tivemos e ainda estamos 
tendo, e só Deus sabe o que ainda teremos que passar.

 Sobre o que havíamos planejado, precisamos nos adequar e de forma diferente das 
quais nunca havíamos atravessado.  Estamos em nossas orações rogando que tudo 
termine logo que possível e que, brevemente, possamos nos encontrar presencialmente.

 Da parte da Governadoria do LC-6 só temos que agradecer tudo que o Distrito tem 
feito para, de certa forma, mostrar que estamos atendendo ao “Nós Servimos”.

 Parabenizamos todos vocês pelo apoio que estamos recebendo e agora, com 
nossas visitas oficiais acontecendo, estamos sentindo o calor e a amizade que muito nos 
envaidece.  Perdemos muito tempo e sentimos não termos podido realizar muito mais.
 Fim de ano... Um novo caminho no ano que irá se iniciar!

 As bênçãos de Deus a cada um de vocês que tiveram forças para superar essa 
pandemia que não tem data e nem fim para terminar.   Agradeço e peço que continuem o 
trabalho, pois muitos ainda esperam e necessitam de nós.

 Desejamos afirmar que, dentro do possível, também estamos realizando os 
trabalhos que foram comprometidos.  Lembramos que, neste mês, teremos até o dia 31 de 
dezembro para quitar a taxa internacional.  Conforme já relatamos na carta mensal do mês 
anterior, não deixem esse pagamento para o último dia.  Se possível, fazer o recolhimento 
até o próximo dia 22.

 Deixamos aqui um forte abraço a todos e uma excelente virada de ano. 

  Que 2021 venha todo modificado, com muitas realizações para todos nós e para 
nossas famílias. Com muito carinho,
 

 DG MJF Antonio Paulo Caliento, 
          Governador do Distrito LC-6 - AL 2020/2021

No dia 16 de dezembro/2020, o PMJF ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA, secretário 
do LC DE BRODOWSKI, participou do WORKSHOP “ DESVENDANDO O MyLCI, 
MyLion e as métricas do Sistema Lions, promovido pelo Distrito LA-6, Governador 
MJF JOÃO RAIMUNDO MACIEL QUARESMA e MJF JORGE JUNIOR DANTAS DE 
SOUZA, Secretário, de ABAETETUBA-PA, e ministrado pelo 1º Vice 
Governador do Distrito LC-6, MJF GLAUBER GOMES DA SILVA, 
onde estas novas plataformas de Lions Clubes Internacional, foram 
devidamente esclarecidas detalhadamente, mostrando como o 
associação está se adequando às novas formas virtuais de transmitir 

os métodos de registro de trabalho e de associados. Realmente muito produtivo.  Parabéns, MJF 
Glauber, que tem feito este trabalho e muitos outros em praticamente todos os distritos do nosso 
Brasil, e esclarecendo tudo que se refere aos novos tempos virtuais da A.I.L.C. 
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No dia de Natal, quando as famílias se unem com alegria, há sempre pessoas 
que são deixadas sozinhas. Contudo, na Georgia, dois Lions clubes - East 
Cobb Lions clube e Marietta Lions clube - passaram 35 anos garantindo que 
ninguém seja deixado de lado.

Todo Natal, os clubes entregam refeições e visitam os idosos de seu condado. 
Os idosos normalmente recebem uma refeição quente todos os dias através 
do programa Meals on Wheels (refeições sobre rodas), administrado pelo 
condado, mas os funcionários do condado estão de folga para que possam 

passar as festas com suas famílias. “Ninguém queria trabalhar no dia do Natal”, diz PDG Ray Moore, um 
Leão do East Cobb Lions Clube.
 Este milagre de Natal, na verdade, nasceu no Dia de Ação de Graças, quando os dois Lions clubes 
estavam compartilhando uma refeição 35 anos atrás. Com isso eles perceberam que havia essa 
necessidade. E decidiram que eles seriam aqueles que dariam um passo adiante e fariam esse serviço. 
Agora, esse programa está tão conhecido que muitas famílias da comunidade pediram para fazer parte 
dele. Um homem chega a trazer sua família que mora 120 km de distância para a manhã do dia do Natal 
para ajudar na cozinha.
 “As pessoas adoram”, diz Moore. “É uma boa maneira de ensinar as crianças sobre a importância 
de cuidar do próximo.”
 Todos nós queremos saber que nossa vida tem algum significado e terá algum impacto sobre os 
outros.
 Os Leões e seus voluntários trabalham juntos preparando e entregando cerca de 100 refeições - 
uns anos mais, e outros menos.

 Em novembro, Moore obtém os nomes das pessoas carentes. Ele e sua esposa, Liz, também 
companheira do East Cobb Lions clube, começam a coletar doações em cartões de presente de mercados 
e a combiná-los com dinheiro de angariações de fundos realizadas pelos Leões, juntamente com doações 
privadas para começar a fazer compras de alimentos. Cada refeição incluirá peru e presunto, batata doce, 
vagem, recheio e pãezinhos, além de uma sacolinha de frutas frescas, doces de Natal e bolo.

 Os Moores começam o feijão na véspera de Natal antes de se reunirem com a sua própria família. 
Às 9 da manhã do dia de Natal, os voluntários estão chegando à Igreja Powers Ferry United Methodist 
Church para preparar o resto e embalar as refeições para a entrega nos arredores do Condado de Cobb.
Muitas pessoas, jovens e idosas, se reúnem com um espírito festivo ao redor das mesas para decorar as 
sacolas de frutas e a sobremesa, supervisionadas pela neta de Moore, e Moore distribui mapas 
direcionando os voluntários para as casas dos idosos para fazerem as entregas.  Quando os motoristas 
estão trabalhando, os Moores ficam para limpar.
 Como eles se reúnem com a sua família na véspera de Natal, o dia de Natal seria quieto sem esse 
projeto. “Minha esposa seria forçada a se sentar e ficar me olhando o dia todo no Natal, e eu me sentiria 
mal por ela, então tenho que continuar com esse projeto”, diz ele rindo. “Ficamos um pouco cansado 
depois que tudo acaba, mas ao mesmo tempo, muito satisfeitos.”
Os Leões do Marietta Lions clube, Steve e Nan Hughes e sua filha Amy também tornara isso a sua tradição 
de Natal.
 “Todos nós ficamos ansiosos para a manhã de Natal. É um compromisso, mas ao mesmo tempo 
não é. Você está ansioso para isso, porque você sabe que quem quer que você veja, você pode tocar 
neste dia especial. Eles podem não ter contato com mais ninguém naquele dia, e nós estamos fornecendo 
uma refeição nutritiva que eles não receberiam se fosse de outra forma ”, diz Steve Hughes.
“As pessoas ficam animadas [na igreja]. As crianças correm de um lado para o outro. Não é algo médico. 
Não estamos fornecendo óculos ou aparelhos auditivos, ou educando, mas é exatamente o que fazemos - 
servimos.
“Quando você pergunta para as pessoas o motivo delas serem um Leão, elas respondem com todas as 
coisas que os Leões fazem”, diz Moore.
 “Mas a verdadeira razão pela qual você é um Leão é porque o que você faz. Faz você se sentir bem 
consigo mesmo. Todos nós queremos saber que nossa vida tem algum significado e terá algum impacto 
sobre os outros. O que fazemos neste projeto nos dá validação. É um trabalho árduo, mas nos faz sentir 
bem. É Natal.”
 Saiba mais como os Leões de todo o mundo estão lutando contra a fome e como você pode 
começar um projeto de serviço de combate à fome hoje.

do site de LIONS INTERNACIONAL
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 EDITORIAL 
Companheiros, aqui estamos com a 
última edição deste boletim LEÃO 
D E  B R O D O W S K I ,  e d i t a d o 
mensalmente a partir de JULHO / 
2020, primeiro semestre do AL 

2020/2021, conforme prometido ao nosso 
Presidente, mesmo com a tristeza que ainda 
sentimos com a perda de nossa editora maior. 
 Este ano 2020 foi totalmente atípico desde 
março, quando se decretou a PANDEMIA DO 
VIRUS COVID 19, que trouxe tantos problemas, 
tantas complicações, tantas mortes, tanto 
sofrimento, para todas as nossas camadas sociais, 
como também para o comércio e industrias, que 
tiveram que se adaptarem às normas exigidas 
pelos governos, a fim de tentar diminuir o efeito 
desta terrível pandemia.
 Quantos companheiros, companheiras, 
domadoras, amigos e parentes perdemos. Aos 
poucos os LIONS CLUBES foram se adaptando e 
pudemos então perceber o quanto o trabalho 
leonístico, voltado para o bem da comunidade, é 
importante, e não atingiu a nobre filosofia do NÓS 
SERVIMOS. Se não fo i  possível  efetuar 
campanhas presenciais, os clubes se esmeraram 
em novos tipos de atendimento e de campanhas.
 Foi notado também um enorme crescimento 
nas reuniões virtuais, que neste sentido, fizeram 
um leonismo renovado, através de convenções, 
distritais, reuniões e seminários de treinamento, 
cujo resultado foi realmente compensador. E aqui 
damos os nossos cumprimentos a estes valorosos 
clubes que não se deixaram abater, e passaram a 
sentir a importância do serviço desinteressado, que 
cresceu e deu a todos a importância da 
solidariedade, de companheirismo e da união. 
 Fe l i zmente ,  no  L IONS CLUBE DE 
BRODOWSKI não tivemos nenhum problema mais 
sério, apesar do vírus ter atingido alguns CCLL e 
domadoras, mas sem complicação maior. 
Agradecemos a Deus por este dádiva.
 No entanto, quando achávamos que a 
pandemia estava se dissipando e que não teríamos 
mais nenhuma baixa nos clubes, eis que, mesmo 
não sendo pelo vírus, o leonismo brasileiro e 
internacional, perdeu um dos seus mais expoentes 
representantes. DENISE DA SILVA RODRIGUES, 
associada do LC DE SANTA FÉ DO SUL 
ESTÂNCIA TURISTICA, jovem, ideal ista, 
extrovertida sempre de bem com a vida, mesmo 
nos momentos mais difíceis, jornalista, escritora, 
editora da revista LION SUDESTE, perdeu a sua 
batalha contra a terrível doença que a acometeu, e 
faleceu no dia 08 de dezembro, em SANTOS, e 
deixou uma lacuna irreparável para o leonismo.    
Querida e amada por todos, inclusive amiga dos 

brodowskianos, será sempre lembrada por seu 
trabalho dinâmico e responsável. 
 Mas, 2021 está chegando, e com ele 
esperamos que a ciência alcance a tão esperada 
cura para este vírus que deixou milhões de mortes 
em todo o mundo, e a pandemia, através das 
vacinas produzidas em vários laboratórios, seja 
totalmente debelada.
 Mesmo com tudo isto que aconteceu, 
desejamos que todos um FELIZ e principalmente 
um SANTO NATAL, e que recebamos 2021 com a 
força da esperança, fé e coragem, para 
continuarmos o nosso trabalho, sempre cultuando 
a memória daqueles companheiros, companheiras 
e domadoras que nos deixaram, e que sejam 
sempre lembrados como pessoas que lutaram 
bravamente pela vida e pelo LIONS.

 Que todos os momentos de tristeza, de 
desesperança, de falta de entusiasmo, sejam 
motivos para acreditar e lutar por um 2021 muito 
melhor, e que saibamos tirar de tantas tragédias, a 
motivação para continuarmos lutando por um 
mundo melhor, por um leonismo mais forte e coeso, 
por um clube mais unido e mais fortalecido em seus 
ideais de serviço e de companheirismo, fazendo do 
LIONS CLUBE DE BRODOWSKI, um clube mais  
renovado e mais motivado ainda. Que saibamos 
entender que nesta vida, nada é definitivo, e que 
devemos sempre dar o melhor de nós, em todos os 
momentos, e que devemos saber cultuar o AMOR, 
a ESPERANÇA,  a COMPREENSÃO, e a 

SUPERAÇÃO. 

 ‘Esta edição é totalmente 
dedicada à nossa saudosa MJF 
DENISE RODRIGUES, que tanto 
nos ajudou, que tanto prestigiou 
BRODOWSKI através da revista 
LION SUDESTE, que sempre foi 

esmerada e tida como uma das melhores do distrito 
DMLC, e também à minha domadora Tarcilia e aos 
associados e domadoras do LIONS CLUBE DE 
BRODOWSKI, sempre prontos a trabalharem e a 
nos ajudar em nossos momentos difíceis e que nos 
motivam a saber superar problemas, seja de saúde, 
de convivência, e que são  peças importantes para 
não perdemos a motivação e o entusiasmo, já com 
44 anos leonismo. Que possamos em 2021 ter 
força, fé e coragem para continuarmos a nossa 
b a t a l h a  d e n t r o  d a  A S S O C I A Ç Ã O 
INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES, do 

DISTRITO LC-6 e prilncipalmente 
no LC  de Brodowski 

PMJF ANTONIO DOUGLAS 
ZAPOLLA / TARCILIA
Editor AL 2020/2021
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 A VOZ DO LEÃO  - LC RIB. PRETO CENTRO LC-6
LEÃO DO VALE – LC JOÃO MONLEVADE-MG – LC 12
O LEÃO DE AÇO - LC JOÃO MONLEVADE SOBRAL - LC 12
O LEÃO NO PARAISO – LC RJ COPACABANA – LC – 1
O DENTE DO LEÃO – LC FORTALEZA- CE - LA 4
MONTE LEÃO – LC MONTE SIÃO – MG – LC 3
CENTRO AVANTE - LC RECIFE CENTRO - LA 3
LEÃO DA ILHA - LC ILHA SOLTEIRA-SP - LC 8
UNIDOS - LC ARACAJU - SE - LA - 3
LEÃO DO MUCURI - LC NANUQUE SOBRAL - MG - LC 12
O LEÃO DA CANTAREIRA - LC SP  TREMEMBÉ - LC 2 
O LEÃO DE MARIA CHICA – LC AMPARO – SP -  LC – 8
LEÃO EM BOM SUCESSO – LC RJ BOM SUCESSO – LC 1
O LEÃO DA ILHA - CL ILHA SOLTEIRA - LC - 12
O LEÃO COMPRIDO - LC RIO DE JANEIRO RIO COMPRIDO LC 1
LEÃO LIVRE - LC NANUQUE LIBERDADE - NANUQUE-MG LC12 
ACADEMIRA LEONISTICA DE CULTURA DO CEARÁ 20º ANIV.
O LEÃO DE CA....TAGUASES - LC CATAGUASES - MG
O LEÃO BOTOCUDO - LC BOTUCATU-SP- = LC 3
O LEONARDÃO - LC SÃO PAULO TATUI - LC 2
A GARRA DE ILHEUS - LC DE ILHEUS CENTRO - LA 2
 
 

BOLETINS LEONISTICOS RECEBIDOS

No dia 03 DE DEZEMBRO DE 2.020,  nosso CL Raul Suarez Mantovani,  teve seu TCC aprovado no 
Centro Universitário Barão de Mauá, de Ribeirão Preto.
Agora temos um Biólogo no Lions Clube de Brodowski

Uma alegria para a família leonistica, em especial para seus pais CL GERSON ELVIS MANTOVANI / 
DM JANEI (oficializados em setembro de 2.018), e um orgulho especial do MJF Presidente JOSÉ 

LUIS SUAREZ PUGNOLI / DM CARMEM, que é  padrinho duas vezes :  de Batismo o de Lions Clube 
de Brodowski, quando ingressou em 01 de junho de 2.012. 

Parabéns, CL Raul,  continue sendo essa pessoa estudiosa  que  é e tenha sempre sucesso
 em sua carreira profissional e na vida familiar. 

 Mais uma vez o LIONS CLUBE DE BRODOWSKI recebeu 
através do amigo JOSÉ APARECIDO DE BARROS, contando com a 
ajuda de sua esposa, ANA MARIA BONONI DE BARROS, 
moradores de MATÃO-SP,  a doação enorme, sendo 3 galões de 20 
litros contendo lacres de alumínio,  3 sacos enormes contendo 
tampinhas plásticas e 15 galões de 5 litros também contendo 
tampinhas plásticas. A entrega foi feita aqui em Brodowski, o que 
valoriza ainda mais este gesto, pois além da colaboração material 
desses itens, traduz também a amizade e consideração deste casal 
amigo para com o Lions Club de Brodowski.
 Junto com todo esse material, recebemos 
também um terço de significado muito especial, e 
uma oração de MARIA NOSSA MÃE;  MARIA 

PASSA NA FRENTE, enviados pelo filho do casal, LUCAS, como agradecimento pela 
corrente de fé e oração que fazemos pela sua pronta e total recuperação. 
 Registramos este agradecimento por mais este gesto de amizade e colaboração, e 
estaremos sempre na oração para que o LUCAS alcance seus objetivos, e agradecendo 
também a DEUS, que vem dando à ANA MARIA / MARRUCO a força, a aceitação, o esforço 
e a compreensão, enfrentando várias dificuldades e problemas, mas com a fé necessária 
para alcançar o objetivo, que em breve certamente será alcançado com a graça de nosso 
PAI MAIOR

No dia 16/12 logo pela manhã, o CLMJ José 
Emilio Reato esteve visitando a empresa 
MUNDI EPS Embalagens e Placas em EPS, 
onde foi gentilmente recepcionado pela 
funcionária Bruna. Na ocasião realizou a 
coleta de 47 kg de tampinhas plásticas e 8 kg 
de lacres de alumínio. Essa foi a segunda 
coleta que realizamos na citada empresa, que 
desenvolve um trabalho de conscientização 
ambiental com seus funcionários.
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Na manhã ensolarada do domingo, dia 29 de novembro de 
2.020, debaixo de um sol escaldante, o LIONS CLUBE DE 
BRODOWSKI, através de associados abnegados, 
dedicados, comprometidos e leais, liderados pelo MJF 
José Luis Suarez Pugnoli e suas *ferramentas*,  fizeram 
uma completa limpeza no monumento do clube, 
(05/02/2019) construido na marginal da RODOVIA 
CANDIDO PORTINARI, bem como em todo o entorno do 
mesmo. Também participou desse mutirão o Sr. EMILIO 
JACOB GRANDI, Presidente do Asilo Lar da Fraternidade, 
que está prestes a se tornar um COMPANHEIRO LEÃO. 

As duas arvores plantadas na visita oficial da PDG MJF MARIA APARECIDA DESTIDO PELLIZZON, quando 
da inauguração do monumento, também mereceram atenção especial e estão fortes e firmes. 

https://photos.app.goo.gl/GoLGS1x7FToGYSrG8             https://photos.app.goo.gl/PtwfALVyZk94KqRbA
 

E o domingo LIONS continuou 
com o recolhimento de 100 litros 
de óleo usado, doados pelo 
PESQUEIRO DO DELEONI.

__________________

 Ao final do domingo, o MJF JOSÉ LUIS SUAREZ PUGNOLI divulgou para os associados a mensagem 
 

Foi doado hoje para Sra. Nice, moradora da rua Antônio Simisic 74- CDHU
Um fogão de 6 bocas ; Um carrinho de bebê e Roupas e sapatos

Uma conversa amiga e muito carinho da minha DM Carmem , Castora Taciana, com a sra. Nice, o filho 
(Vitor)  do Geovane, que tem frequentado o LIONS como convidado e poderá se

 tornar em breve um C0MPANHEIRO LEÃO.
Parabéns também aos CCLL que participaram da limpeza do nosso monumento

Agradecer também aos CCLL José Emílio e Almir que acompanharam o presidente até o pesqueiro do 
Delione onde foram recolhidos 100 litros de óleo usado. 

Boa noite
Inovar para melhor servir

Registramos os sinceros agradecimentos às 
empresas NOSSO SUPERMERCADO - GUADALLUPE 
LANCHES - PESQUEIRO DO DELEONI - CIDINHA 
LANCHES e ás dezenas de fami l ias,   que 
semanalmente doam  litros de oleo usado, 
contribuindo para que tudo seja trocado por oleo 
novo e arroz, que são doados para familias carentes 
de Brodowski.
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 Por mais de três décadas, os Lions Clubes de todo o mundo têm patrocinado um 
concurso de arte muito especial em escolas e grupos de jovens. Criar cartazes sobre 
a paz dá às crianças de todo o mundo a chance de expressar suas visões da paz e 
inspirar o mundo por meio da arte e da criatividade.
 Neste ano, o tema do concurso foi A paz por meio do serviço onde os Leões 
lembraram algo muito importante ao mundo, que através do serviço podemos dar e 
receber tantas coisas - alegria, bondade, esperança e PAZ. Neste ano, os jovens 
tiveram a oportunidade de expressar a sua visão da paz sob a ótica do serviço.
  Como faz tradicionalmente, o Lions Clube de Brodowski promoveu o Concurso do 
Cartaz sobre a Paz, elaborado pela Associação Internacional de Lions Clubes, com o 
tema neste AL 2020/2021, A PAZ POR MEIO DO SERVIÇO. Através da comissão 
formada pelos CCLL Sérgio Luiz Brozeguini, Rui Nilton Soriani, MJF Nelson 
Agostinho e o Presidente MJF José Luis Suarez Pugnoli, o concurso foi realizado 
estritamente dentro do regulamento estabelecido por L.I.
 Os cartazes foram julgados por artistas plásticos indicados pela direção do MUSEU 
CASA DE PORTINARI, Antônio Aílton Rufato, Ana Cristina Meneghelo, Ezio 
Marcola, Rafael Mandu e Rita Luciano sendo que cada jurado, fez a sua avaliação de 
forma individual, e o julgamento realizado no próprio museu, onde os cartazes 
ficaram expostos aos visitantes durante uma semana, dando assim, uma amplitude 
maior ao concurso, que foram vistos por centenas de turistas que visitam o Museu..

  Nathalia Vitoria Silva O. Santos, aluna do 6º ano da EMEF Nair Duarte do Páteo Franzoni, foi a  
vencedora do concurso e agora está prestes a se tornar uma artista reconhecida. Como prêmio recebeu um 
tablete que irá auxiliá-la em seus estudos, e o 2º (Isabela Chevchuk dos Santos - 6 ano B - EMEF Profa Elza 
Leite da Costa) e 3º lugar (Iara de Paula Silva - 6 ano - Colégio Objetivo) receberam uma caixa de som.    
         Posteriormente, este cartaz vencedor, representando o LIONS CLUBE DE BROOWSKI, será julgado a 
nível do Distrito LC-6, sendo que o vencedor irá concorrer no Distrito Múltiplo LC-6, e depois o cartaz vencedor 
será enviado para LIONS INTERNACIONAL, concorrendo ao melhor cartaz feito em todo o mundo.

 É importante frisar a opinião da aluna Nathalia sobre sua visão acerca da A PAZ POR MEIO DO 
SERVIÇO :  Minha inspiração foi que a paz não se conquista de uma hora para outra. É algo que você 
constrói com suas atitudes e escolhas. É entender que cada um tem sua própria opinião e 
personalidade. Aprender aceitar que cada um do jeito que é, para que se torne uma união com ela, alçar o 
sucesso. Neste caso, é aceitar as várias profissões diferentes que existem, e respeitar o ambiente de 
trabalho de cada um. Todas cooperam para o bem maior e interferem nas nossas vidas. Mesmo que não 
pareça, uma depende da outra, porque o médico não teria lugar para trabalhar se não fosse o 
engenheiro, e o engenheiro não teria formação se não fosse o professor, e assim segue este ciclo sem 
fim. 

1 lugar - Nathalia Vitória Silva O. Santos - 6 ano - EMEF Nair Duarte do Pateo Franzoni
2 lugar - Isabela Chevchuk dos Santos - 6 ano B - EMEF Profa Elza Leite da Costa

3 lugar - Lara de Paula Silva - 6 ano - Colégio Objetivo

 É com imenso prazer que comunico que a ultima etapa foi cumprida. 
Eu e o MJF  Nelson Agostinho entregamos  os ofícios nas escolas 
participantes do Concurso Cartaz Sobre a Paz, ( A PAZ POR MEIO DO 
SERVIÇO). Queremos agradecer a todos que contribuíram  para que esse 
evento acontecesse, em especial aos Companheiros CL Rui Nilton Soriani, 
MJF Nelson Agostinho, Secretário PMJF Antonio Douglas Zapolla e ao nosso 
Presidente MJF José Luis Suarez Pugnoli que me confiou essa missão. A 
cerimônia de entrega dos prêmios foi realizada no dia 09/12/2020, às 
9:00hrs, na Secretaria Municipal de Educação de Brodowski, com a 
presença das alunas, autoridades e CCLL. Agradecimentos também à 
Secretária da Educação (Profa. Clea Posse), diretores, coordenadores e 
todos os professores ) (por CL Sérgio Luiz  Brozeguini) 
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A Paz por meio do Serviço /  Inovar para melhor servir !
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Ser "Empático»
 Os Empáticos  são pessoas com uma sensibilidade extrema e que conseguem 
sentir as energias do ambiente e das pessoas que as cercam. Costumam ter 
grandes variações de humor, uma vez que a forma como se sentem é influenciada 
por sons, cheiros, lugares, animais e, inclusive, aspectos climáticos.Por causa 
dessa hipersensibilidade, sentem-se frequentemente sobrecarregados . A intuição 
é o filtro pelo qual eles experimentam o mundo.
  São naturalmente doadores, espiritualmente sintonizados e bons 
ouvintes. Os empáticos  são comumente reconhecidos através das seguintes 
características: - Sofrem constantes oscilações inexplicáveis de humor e estado de 

espirito;- Percebem os sentimentos das outras pessoas sem esforço;- Sentem fortes impactos emocionais 
em todos os lugares;- Recebem pedidos de ajuda ou são atraídos para quem precisa ser auxiliado; - Sentem 
prazer e necessidade em passar algum tempo sozinho.
 Ainda, os empáticos  podem identificar-se como pessoas que preferem não assistir televisão pois se 
sentem mal com acontecimentos pesados, detectam mentiras com facilidade, prezam por liberdade, são 
mais suscetíveis a experiências paranormais por serem altamente sensitivos e possuem grande interesse 
pela espiritualidade, magia, misticismo e o sobrenatural

                                                              Você é empático ?

 No dia 21/12/2020, mesmo enfrentando esta terrível pandemia, o 
LIONS CLUBE DE BRODOWSKI continua trabalhando ativamente e 
aumenta também seu quadro associativo, com a filiação de 2 novos 
companheiros que vieram para trabalhar pelo NÓS SERVIMOS e pelo 
Companheirismo Sadio.

                   SEJAM BEM VINDOS À FAMÍLIA LEONISTICA BRODOWSKIANA

CL ANTONIO EMILIO JACOB GRANDI ( 10/05/1974 -  LI  5503730
Profissão: Escriturário 
Rua Professora Dona Aruca, 338
Fones: 16-99146 0102
E-mail: aegrandi@hotmail.com
Domadora: Amanda de Cássia Furquini Judice (20/05) 
Casamento: 13/setembro/2014
Ingresso no Leonismo: 21/12/2020
Padrinho: MJF CÉSAR GULLO / DM REGINA CÉLIA

CL WILSON GEOVANI CAETANO DE SOUZA CINZA   ( 06/03/1986)-  LI 5503739
Profissão: Construtor 
Rua Alberto Benzoni, 55
Fones: 16-99184289
E-mail: geovanicsc4@gmail.com
Ingresso no Leonismo: 21/12/2020
Padrinho: MJF JOSÉ LUIS SUAREZ PUGNOLI / DM CARMEM

2 NOVOS ASSOCIADOS 



ANO XLII DEZEMBRO -  2020 Nº 181

 
É BRODOWSKI COLABORANDO COM O LIONS CLUBE

Doação pelo sr. Nilson Mantoani de 2 armações de óculos.
Doação do PROJETO AMANHECER de vários pacotes, contendo diversos materiais recicláveis

Doação de vários materiais recicláveis pelo sr.. Roberto Toshiaki Furukawa
Roupas, calçados e alimentos doados pela senhora Conceição, Condomínio Esmeralda

Doação de vários materiais recicláveis pela sra. Ofélia Lorencini.
Doação de vários materiais recicláveis por um colaborador.

Doação de  uma cama de solteiro e uma cômoda a Sra Nice Oliveira Santos no  Bairro CDHU,, Rua 
Antônio Sísimic 

Doação de uma cesta básica para Sra. Adriana Mara Neto, Rua Antônio sisimic,  Bairro CDHU
Doação de livros pelo MJF JOÃO RODINI LUIZ, do LC RIB. PRETO CENTRO
Doação de 3 sacolas com material reciclável pela Sra. Maria Aparecida Siena  

Doação de uma sacola contendo blister pelo Sr. José Carlos de Vicente
Doação de várias sacolas contendo diversos recicláveis pelo SOL E LUA CHOCOLATARIA. 

Doação de 2 livros para o Clube do Livro Lions Clube e 1 pacote de recicláveis pelo PROJETO 
AMANHECER

Doação de 100 litros de óleo usado pelo PESQUEIRO DO DELEONI
Doação de blisters pela Sra Ivone Cardoso 

Doação de blisters, tampinhas e lacres feita pela Sra. Maria José ( Zezé )
Doaçao de lacres e tampinhas pela Sra.  Marilda. 

Doação de  tampinhas plásticas e  2 litros de óleo usado pela colaboradora Marta Maria Cristófaro...
Doação de 3 galões de oléo usado pela CIDINHA LANCHES. 

Doação de 1 sacola grande de blister e uma garrafa pet de lacres pelo Sr. Humberto Carlos de Oliveira.
Doação de 1 sacola de tampinhas plásticas pelo Sr. João Carlos Saia ( de Nuporanga-SP)

Doação de 2 garrafas pet contendo lacres de alumínio pelo PROJETO AMANHECER.
Doação de vários livros pelo Sr. Paulo Rubens Rocha. 

Doação de 7 quilos de tampinhas plásticas pelo Sr. João Carlos Saia, de Nuporanga.

É O LIONS CLUBE DE BRODOWSKI COLABORANDO COM A COMUNIDADE

As crianças vindo a minha casa pedindo doces e travessuras é magico (CL RUI SORIANI)
Campanha pública de conscientização sobre o combate ao CÂNCER INFANTIL. 
Plantio de arvores nativas em praça da cidade pelo MJF José Emilio / DM Edleia.

Plantio de muda de Ipê Roxo em praça publica pelo MJF Elves S. Carreira.
Um par de muletas para o Sr. Antonio Soares, morador do Sitio Cubatão;

1 cadeira de banho para a Sra. Vilma Ferreira, moradora na Rua Elias Barquete, 38;
1 colchão para a Sra. Rosangela dos Santos, residente à Rua Antonio Mandu da Silva, nº 10; 

1 Cama e 1 colchão para a Sra. Carolina Lopes dos Santos, residente na Rua Vanda Maria Bocalon, 
1 colchão de casal para o Sr. Afonso Paschoal, Residente na Rua Afonso Perez, 171, CDHU.

Doação de vários itens de alimentação para o Lar da Fraternidade (Sra. Ofélia Lorencini)
Foi doado para SRA Nice moradora da rua Antônio Simisic 74 CDHUU;   fogão de 6 bocas; Um carrinho 

de bebê; Roupas e sapatos
Foi cedido uma Cadeira de Banho para Sra, Maria Aparecida Rodrigues. Moradora da Vila Cristal

Doação de um óculos de grau para o jovem Isaac dos Santos ( R$ 400,00)
Doação de R$ 75,00 para o Asilo Lar da Fraternidade através da Loja DU BONATO

Doação de várias frascos de alcool em gel e máscaras para diversas pessoas da comunidade. 
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“Se um espinho me fere, afasto-medo espinho... mas, não o detesto”

            Quando ingressei no leonísmo – e lá se vão quase 
38 anos, li um artigo que era encimado pelo título acima e 
que até hoje não me sai da memória, embora esta, como 
agora, me traia e faça com que não recorde nem do feliz 
autor e muito menos da publicação.  Mas a simplicidade e 
clareza do seu texto, que antevejo mesmo muitos anos 
depois, permitem alguma reflexão sobre as eventuais 
divergências que são registradas no cotidiano.
            Divergências sempre ocorreram, ocorrem e 
ocorrerão no relacionamento humano, pois são inerentes ao 
dia-a-dia de todos.  E raramente isso deixa de acontecer, 

seja no âmbito familiar, entre amigos ou no ambiente de trabalho.

            No meio da família leonística tal fato não é exceção, mormente levando-se em conta que 
Companheiros Leão, Companheiras Leão e Domadoras possuem meio de vida e atividades heterogêneas, 
têm convicções próprias, e muitos exercem liderança em suas profissões, o que quer dizer que costumam 
conduzir e não serem conduzidos.
            Dessa forma, quando um não aceita serenamente ou respeita a opinião do outro o relacionamento 
pode estremecer.  Discussões sobre questões leonísticas são absolutamente normais, quer envolvam 
problemas administrativos ou de atividades.  Só que qualquer discussão deve ser mantida em nível 
elevado, não partindo jamais para o terreno pessoal.

            Já ouvi e até participei de muitas discussões, algumas homéricas (e como me arrependo!).  
Quantas vezes uma velha amizade não é estremecida por pura insensatez e culpa recíproca?  Basta um 
Companheiro proferir uma frase infeliz e melindrar outro Companheiro.  Este, por sua vez, não se contém e 
revida o insulto.  Pronto, está formada a indesejável contenda!

            Outras vezes não há nem necessidade da discussão para que a polêmica seja aquecida.  Basta 
que o procedimento de um Companheiro seja colidente com a posição do outro, mormente quando aquele 
já conhecia a postura deste.  Pronto, o “caldo certamente vai engrossar”!   Como agir?  Simples!  Ou 
aquele primeiro se desculpa ou justifica, e este último releva a atitude, perdoa e esquece;  ou, agindo como 
o autor da frase que dá título a esta mensagem, afasta-se e não guarda rancores.  Fazendo isso, evita que 
os demais membros da família leonística tomem conhecimento do ocorrido e passem a se envolver na 
disputa.
            A sabedoria do nosso “Código de Ética do Leão” (“ser comedido na crítica e generoso no elogio; 
construir e não destruir.”) tem, certamente, tudo a ver quando um espinho fere alguém.

PDG ANTONIO DOMINGOS ANDRIANI
Abril de 2.016

 No Sábado, dia 12 de dezembro, o MJF JOSÉ EMILIO REATO e o CL 
ALMIR SOARES RAMOS, estiveram em BARRETOS-SP, no HOSPITAL 
DE AMOR, levando uma quantidade enorme de blister e também 
tablados/tapetes, os quais serão de grande utilidade para aquele hospital.
 Os companheiros foram recebidos com muita amabilidade pela direção 
do HOSPITAL DE AMOR, que reconhecem no LIONS CLUBE DE 
BRODOWSKI, um grande parceiro, tanto na doação de equipamentos, 
como da arrecadação de cofrinhos. 

 O MJF JOSÉ EMILIO REATO é o representante legal do HOSPITAL DE 
AMOR, BARRETOS-SP, para as atividades e campanhas que são realizadas em 
Brodowski. 
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LIONS NO DISTRITO LC-6 : ATIVIDADES
Em mais uma grande ação, através de muito trabalho, o LIONS 
CLUBE DE MATAO adquiriu  8 cadeiras de Rodas Normais; 02 
Cadeiras de Rodas para Obeso e 05 cadeiras de Banho para 
atender a população matonense... E sempre conquistando cada 
vez mais através das suas atividades sociais e beneméritas o 
respeito, a colaboração e a confiança de toda MATÃO. 

LC de Mirassol cuidando das pessoas portadoras de 
Diabetes:  Entregas de 51 frascos de adoçante Diet 
para os usuários e moradores das seguintes 
instituições de MIRASSOL: Vila Vicentina , Lar dos 
Velhinhos e APAE, dezembro de 2020

Lions Clube de Igarapava, atendendo 
a uma das metas de Lions 
Internacional, que é o combate à 
diabetes,  entregaram no domingo, dia 
22/novembro,  200 cartilhas com 
informações e prevenção sobre 
diabetes, aos igarapavenses, que 
terão certamente maiores informações 
sobre como prevenir e combater esta 
doença.

O LC de São Sebastião 
do Paraiso fez a doação 
de 483 lt de leite; 5,5 kg 
café; 61 kg açúcar; 
1100 lt óleo;  4 kg feijão e  
30 kg arroz
 Entrega feita ao Hospital Gedor Silveira 
Nós Servimos!!!
 Juntos realizando e transformando

No dia 08/11/2020, o LC de Nhandeara Aliança fez a 
entrega do arroz e óleo (resultado da coleta do óleo usado) 
para o Centro Espírita Caminho da Paz, que hoje auxilia 90 
famílias fornecendo cestas básicas.
TODOS OS CLUBES DO DISTRITO LC6 recebam os 
agradecimentos do Sr. João Gotardo, responsável por 
aquela instituição, pelo trabalho humanitário que NÓS 

Lions Clube de  Miguelópolis-SP 
realizou em 29 de outubro de 
2.020  a entrega de gelatinas ao 
Hospital do Amor em Barretos.         
 Muita luta, mas vencendo a cada 
uma delas com a graça de Deus.

SEU PEDAL PODE AJUDAR UMA CRIANÇA - 
LC DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SUL

O Charity Miles é um aplicativo que incentiva seus usuários a praticarem 
exercícios físicos. Você pode transformar o SEU PEDAL em ajuda para o 

programa VISÃO PARA CRIANÇAS, da Fundação Lions Internacional.
Basta baixar o APP e praticar uma atividade física. Com apoio de diversas 

grandes empresas (incentivadores/patrocinadores) pelo mundo, a cada 
milha pedalada ou caminhada, U$ 0,10 é doado para o programa Visão para 

Crianças.
Então, baixe o aplicativo (veja o passo-a-passo) e vamos pedalar, caminhar e 

ajudar, inclusive a nossa saúde.
Baixe o APP

https://charitymiles.org/download/

Lions Clube de Monte Alto 
fazendo Ação Leonistica   
Entregando Brinquedos, 
doces e Refrigerantes. 
Referente  ao Dia das 

Crianças.
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 Com extrema tristeza anunciamos o falecimento da 
MJF Denise Rodrigues, ocorrido no dia 08-Dezembro-
2020, em Santos, editora da Revista The Lion Brasil 
Sudeste, e associado, desde 23/09/2019, do LIONS 
CLUBE DE SANTA FÉ DO SUL ESTÂNCIA TURISTICA 
(LC-6), vindo transferida do LC SÃO VICENTE, 
(01/03/2011), cujo padrinho foi seu pai, saudoso CL 
AUREO RODRIGUES. 

 Esta guerreira deixa um legado incrível, o registro da história do leonismo brasileiro na revista Lion 
Brasil Sudeste, onde, com muita qualidade e dedicação, retratou as atividades dos Clubes, Distritos e 
Lideranças Leonísticas. Sempre moderna, dinâmica e atenciosa com todos. Além de editora da revista 
LION SUDESTE, foi uma excelente escritora, tendo entre suas obras, o LIVRO SOCORRO, QUERO SER 
MÃE, que ajudou muito na luta contra a infertilidade, sendo um relato emocionante e ao mesmo tempo muito 
bem humorado, que compartilha angústias, dúvidas, esperanças e vitórias, o LEÃO SABIDO / LEOA 
SABIDA, entre outros e as revistas LION SUDESTE. 
 Filha do saudoso CL  AUREO RODRIGUES, um dos grandes ícones do leonismo brasileiro, no dia 18 
de agosto de 2.020, quando do lançamento do livro SOCORRO, QUERO SER MÃE, ela assim se definiu : 
Meu nome é Denise, tenho 62 anos, caiçara de Santos (SP) e amo escrever. Por 30 anos acumulei 
experiências em várias empresas, cidades e países. Tive assessoria de imprensa na área de 
Turismo, em São Paulo; dei voz a populações ribeirinhas do Tocantins; e hoje moro onde nasci. Sou 
de Leão com ascendente em Áries, cheia de energia. Claro sou ansiosa, inquieta. Uma “espalha 
brasa” como papai dizia. Centenas de milhares de páginas escritas - depois da primeira cartinha 
para minha mãe com 7 anos -, cá estou eu assumindo meu ESCRITORA na mais pura essência. Letra 
por letra, uma descritora de histórias.
 O Lions Clube  de Santa  Fé do Sul Estância Turística assim se manifestou, através da MJF 
Alessandra Gomes da Silva : “ consternado com a perda de nossa MJF e amiga Denise Rodrigues  que 
viveu sua vida intensamente e de maneira muito alegre e produtiva mesmo no seu momento mais 
difícil  jamais deixou de ser iluminada e muito determinada, Deus a levou  para seu descanso final de 
forma tranquila, serena e em família . Foi em paz e nós agradecemos a todas as mensagens aqui 
deixadas a ela, e que serão repassadas a filha Chiara, a irmã Cláudia e o irmão Áureo. Deus 
permanece aceso em todos os corações deste Distrito que tanto ela admirava e do qual fez grandes  
amigos. Gratidão a todos.”.
 A MJF ROSANE VAILLAT, a ROSANE DE LAS AMÉRICAS,  Candidata do DMLD-3, VP LCI, 
expoente do Leonismo brasileiro, também deixou palavras que tão bem traduzem a DENISE RODRIGUES : 
Emilinha Borba cantava: Quem parte leva saudades de alguém, que fica chorando de dor. Por isso 
não quero lembrar...sua partida querida DENISE...Quero lembrar sim , de você, mulher vibrante, 
entusiástica, inteligente, Leoa Sabida, mulher que defendia a mulher, minha apoiadora, amiga para 
sempre ! Lembrar de você, morena, lindona, quando nos visitou em Penha-SC, motivo de alegria 
para todos que tiveram a oportunidade de estar ao seu lado, juntamente com sua familia... …
 O Governador do LC-6, PDG MJF Antonio Paulo Caliento, através do Resolução  nº 26/2020-2021, 
decretou luto oficial em todo o distrito.
 
 O LC DE BRODOWSKI se une a toda família RODRIGUES e ao leonismo, não só do Distrito LC-6, 
como também nacional e internacional, já que DENISE tinha um relacionamento praticamente em todo o 
mundo. Em Brodowski, não é diferente. Já há muitos anos, o PMJF Antônio Douglas Zapolla, Assessor da 
Revista Lion Sudeste, trabalhou com ela, sempre divulgando as atividades dos clubes do LC-6. Além do 
trabalho leonístico, DENISE manteve um elo estreito de amizade não só com o assessor, como com o LC 
Brodowski.  Aqui esteve no ano de 2019, juntamente com uma caravana de editoras de boletins de vários 
lugares do Brasil, e tornando aquele dia chuvoso de 21 de agosto de 2.016, na XII PIAZZA DELLA NONNA, 
103٥ aniversário da cidade, e 41ª. Semana de Portinari, em um dia iluminado, alegre e repleto de 
companheirismo. Como uma grande defensora da cultura, da arte e da leitura, se encantou com o MUSEU 
CASA DE PORTINARI, tendo inclusive em um certo dia, em contato com este editor, disse que “um dia, 
ainda irei morar em Brodowski”. 
 E hoje, se não mora fisicamente em nossa cidade, mora espiritualmente no coração de todos os 
companheiros leões e domadoras do LIONS CLUBE DE BRODOWSKI. E outros encontros com ela, este 
editor teve o prazer de encontrá-la, e o último encontro foi na 20. Convenção do Distrito LC-6, em 
Fernandópolis, nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2.020. Quanta saudade. 
https://www.distritolc6.com.br/index.php/plantao/2993-3a-rcgdfernandop2020.html 

O LEONISMO ESTÁ DE LUTO 
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 Quantos planos, quantos projetos, quantos trabalhos, quanta dedicação, quanto comprometimento 
com os seus ideias, ficaram pelo caminho. Mas, temos que aceitar os desígnios de Deus, e aqui continuar a luta 
pela causa que ela abraçou com tanto entusiasmo. E o faremos para honrar a sua memória, para dignificar o 
seu trabalho e a sua pessoa, que jamais serão esquecidos. 
 E apesar de ser uma frase corriqueira, que tantos dizem normalmente, nós o dizemos com muita 
tristeza, com muita saudade e dor : OBRIGADO, DENISE RODRIGUES, por ter existido. 
 
 A filha CHIARA,  os irmãos ÁUREO  e CLÁUDIA, devem orgulharem-se sempre de DENISE DA SILVA 
RODRIGUES, assim como  deve estar também o saudoso ÁUREO RODRIGUES, seu pai, que agora no 
Oriente Eterno, devem, juntos, estarem traçando planos para que o NÓS SERVIMOS, em todo o mundo, seja 
sempre a luta pelos nossos semelhante e pelo Serviço Desinteressado. 

Assim, ela enfrentou o seu destino..... http://leaosabido.blogspot.com/2016/
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 Nos dias 09, 10 e 11 de dezembro, foi feito, via virtual, o CURSO 
DE LEÃO ORIENTADOR CERTIFICADO, elaborado por Lions 
Internacional, o programa Leão Orientador Certificado, cuja 
responsabilidade e aulas estiveram assim elaborados, sendo a parte 
técnica muito bem coordenada pelo MJF 1º Vice Governador LC-6, 
GLAUBER GOMES DA SILVA.  
O Programa Leão Orientador foi criado para dar assistência a clubes 
recentemente fundados, estabelecidos ou que tenham uma 
designação de prioritário. Os Leões Orientadores são nomeados pelo 

governador de distrito, em consulta com o presidente do clube patrocinador ou estabelecido, para um 
mandato de dois anos. Os Leões Orientadores se limitam a servir não mais de dois novos clubes ao 
mesmo tempo. 

Foram inscritos 30 participantes, onde 3 CCLL de Brodowski também fizeram este curso: PMJF ANTONIO 
DOUGLAS ZAPOLLA. MJF CÉSAR GULLO e CL ALMIR SOARES RAMOS.

A programação e as aulas, super práticas e dinâmicas, foi a seguinte : 
09 de dezembro, 4ª. Feira,

"Extensão de Clube" - PDG PMJF Renato Rodrigues (GMT do Distrito Múltiplo LB)
10 de dezembro, 5ª. Feira, 

Seção I:      Habilidades de um Leão Orientador bem-sucedido - PMJF Karina Rodrigues (Secretária 
do Distrito Múltiplo LB)

Seção II:      Começar na direção certa - torne-se um especialista em Informações - 1º VDG MJF 
Glauber Gomes (GLT- Distrito LC-6)

Seção III:     Formar uma Equipe Mentora de Dirigentes de Clube - PMJF Karina Rodrigues 
(Secretária do Distrito Múltiplo LB)

11 de dezembro, 6ª. feira
Seção IV:  Desenvolver o Treinamento para Dirigentes de Clube - MJF José Carlos Stipp ((GLT do 

Distrito LC-2). 
Seção V:   Avaliação das Necessidades do Clube - MJF Rodrigo Lavieri (GST do Distrito LC-2)

Seção VI:  Recursos para o Leão Orientador- MJF Rodrigo Lavieri (GST do Distrito LC-2)

 Todos receberam material que deverão ser preenchidos para avaliação e enviados para Lions 
Internacional, que então habilitará os que estiverem aptos para ajudarem os clubes a terem uma 
organização e trabalho, de acordo com as finalidades da associação, que visa sempre capacitar os lideres, 
incentivar os clubes e motivar os companheiros para um leonismo cada vez mais forte e sustentável, 
mostrando a importância de ajudarmos o nosso próximo e também aos próprios companheiros (as) e 
domadoras. 
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 O CL GLEDSON PEREIRA DE ANDRADE, tenente da Policia Militar do Estado de São Paulo, admitido 
oficialmente no dia 12 de janeiro de 2.019, casado com LEITA MAGNE DE ANDRADE (filha EDUARDA), foi 

apadrinhado pelo MJF CÉSAR GULLO / REGINA CÉLIA, recebeu o título de CIDADÃO 
BRODOWSKI, entregue pela Câmara Municipal, através da projeto de Decreto Legislativo 
do vereador FÁBIO MAXIMINIANO V. SEVERI, entregue no dia 17 de dezembro de 2.020. 
 O LIONS CLUBE DE BRODOWSKI sente-se honrado em ter o CL GLEDSON como 
um CIDADÃO BRODOWSKIANO, entregue no Plenário SEBASTIÃO FURLAN, ( fundador 
do clube, em 09/02/1977, tendo falecido em 04 de setembro de 1.999, e foi vereador por 23 
anos, e presidente da Câmara Municipal por 2 anos (1989 e 1998), o que tornou a 
cerimonia ainda mais emotiva para a família leonística de Brodowski. 
CL GLEDSON, mineiro de CURVELO, agora é brodowskiano , e faz destas cidades, um elo 
de amizade e cidades irmãs e externa seus cumprimentos e agradecimento por ter 
escolhido a terra de Candido Portinari, como sua segunda cidade. 

CL GLEDSON PEREIRA DE ANDRAD : CIDADÃO BRODOWSKIANO

ALIFER LEVI BARBOSA FERREIRA, Presidente da 
Câmara Municipal de Brodowski, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais,

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
BRODOWSKI – SP, APROVOU O PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO N.º 001/2020, DE 
AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO 
MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI, E EU 
PROMULGO O SEGUINTE DECRETO 
LEGISLATIVO:

Artigo 1º - Fica concedido Título de Cidadão 
Brodowskiano ao Ilmo. Sr. GLEDSON PEREIRA DE 
ANDRADE, pelos relevantes serviços prestados à 
comunidade Brodowskiana.
Artigo 2º - A referida Honraria será outorgada em 
Sessão Solene, a ser convocada pelo Presidente 
da Câmara Municipal.
Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução 
do presente Decreto Legislativo correrão à conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas 
se necessário.

Artigo 4º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
        Câmara Municipal de Brodowski, 19 de 
maio de 2020

ALIFER LEVI BARBOSA FERREIRA
                    - PRESIDENTE -

Submeto à apreciação dos Nobres Pares, o incluso 
Projeto de Decreto Legislativo, que tem como objeto a 
concessão de Título de Cidadão Brodowskiano ao Ilmo. 
Sr. Gledson Pereira de Andrade.
Gledson Pereira de Andrade, popularmente conhecido 
como Piu-Piu, nasceu no dia 15 de outubro de 1971, 
natural da cidade de Curvelo, estado de Minas Gerais, 
filho de Venâncio Pereira de Andrade e Maria do Carmo 
de Sousa Andrade (in memorian).
No ano de 1985, mudou-se para Brodowski, quando 
começou a trabalhar como vendedor de frutas 
(marreteiro), morador do alto do Jasp, fez este trabalho 

até o ano de 2003.
Ao mesmo tempo desempenhou várias atividades, 
sendo elas: aprendiz de pintura automotiva, pintura de 
tenda, transportava leite da zona rural até a antiga 
empresa Coonai, foi comerciante, guarda noturno de 
rua, vigilante bancário, entre outros afazeres, em pouco 
espaço de tempo. Com muito esforço, entre os anos de 
1998 e 2000, concluiu o ensino médio, sendo 
capacitado para prestar concursos públicos.

Com muito objetivo e desempenho, foram prestados 07 
concursos, sendo cinco para a Polícia Militar, um para a 
Polícia Civil e um para agente penitenciária, todos no 
ramo da segurança, sonho a ser realizado desde muito 
jovem.
Após, muita luta e bravura, em 2003, foi aprovado no 
Concurso Público de Soldado da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, em 2010 sendo aprovado no 
concurso de Cabo da Polícia Militar e em 2019, 
ingressando na Escola Superior de Tecnólogo de Polícia 
Ostensiva e preservação da ordem pública, ou seja, 
curso de Sargento, finalizando-o no final do mesmo ano.
São 17 (dezessete) anos na Polícia Militar, prestando 
seu belíssimo serviço às comunidades de: Monte mor, 
Sumaré, Itarapina, Analândia, Santo Antônio da Alegria, 
Altinópolis, Ribeirão preto, e atualmente, como Sargento 
voltou a desempenhar suas atividades na cidade de São 
Paulo
Casado com a senhora Leila Magni de Andrade, com 
quem teve sua filha, Maria Eduarda de Andrade, 
certamente sendo um esposo exemplar e um pai 
extraordinário.
Em reconhecimento à sua luta, desempenho, sabedoria 
e persistência, que apresento esta propositura, fazendo 
justo homenagear este grande homem e singular 
profissional.
POSTO ISTO, proponho o presente Projeto de Decreto 
Legislativo, na forma regimental, merecendo aprovação 
dos Nobres Parlamentares por UNANIMIDADE DE 
VOTOS.
     
Sala das Sessões, 24 de abril de 2020

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
                                             - VEREADOR -

vejam fotos da entrega deste titulo 

INTEGRA DA PROPOSITURA

JUSTIFICATIVA
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 Mesmo não estando expondo publicamente o CLUBE DO 
LIVRO LIONS CLUBE em virtude dos protocolos de nossas 
autoridades por causa da pandemia do corona vírus, o 
mesmo continua ativo, e tem recebido constantes doações.
 No dia 15 de dezembro, o clube recebeu a doação de mais 
de uma centena de livros, de várias categorias, todos em 
excelente estado de conservação, através do Sr. JOSÉ 

TROIANO, que aliás já colaborou também anteriormente.
 Assim, o acervo vai crescendo e esperamos que em 2021, o CLUBE DO LIVRO possa voltar a fazer a 
sua exposição, sempre aos domingos, e emprestando gratuitamente os seus livros, que tanto ajudam na 
cultura e na educação de nossa povo.
Visite o site, colabore também e se precisar de uma boa leitura, contate os associados do LC BRODOWSKI.

http://www.lionsclubedebrodowski.com.br/clubedolivrolionsbrodowski.html 
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Associação Internacional de Lions Clubes 
Ano Leonístico 2020 / 2021

08 - Cast. Renata Agostinho
08 - Cast; Roberta Agostinho
12 - Cas. PMJF Caetano / Meire
17 - MJF Antonio Olimpio Dias
17 - DM Edléia Reato
21 - CL Sérgio Luiz Brozeguini 
 

 


