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MENSAGENS DE LIONS INTERNACIONAL
É o momento de planejar sua atividade
de serviço para o diabetes.

Não há chance para o Sarampo com a
Fundação de Lions Clubs International

Nosso site da Jornada de Serviços do
Diabetes tem informado e inspirado
Leões e Leos do mundo inteiro há dois
meses. Distribuímos duas pulseiras Fitbit Charge 2 e você está respondendo às
nossas perguntas da pesquisa em números recordes.

Prezados Leões,
Felicidade é ver crianças saudáveis correndo, brincando e indo para a escola.
Infelizmente, em áreas onde o sarampo
existe, algumas crianças têm estes simples prazeres levados embora. Cerca de
400 pessoas morrem em decorrência do
sarampo todos os dias, sendo a maioria
delas crianças. As pessoas que sobrevivem podem ficar com complicações que
alteram suas vidas, incluindo perda auditiva permanente, cegueira e danos cerebrais. No entanto, isso não precisa acontecer. O sarampo é uma doença evitável,
uma das razões pela qual a Fundação de
Lions Clubs International (LCIF) apoia
as iniciativas de sarampo. Uma vacina
contra o sarampo custa cerca de US$ 1.
Eu vi os Leões se unir e realizar grandes
coisas, então eu sei que podemos eliminar o sarampo ao doar para a causa e ao
voluntariado em campanhas locais contra o sarampo. Vamos ver o que podemos fazer para combater o sarampo e
oferecer a todas as crianças um começo
de vida saudável! Considere fazer uma
doação para a iniciativa da LCIF contra
o sarampo,

Com o Dia Mundial do Diabetes se aproximando no dia 14 de novembro, é o
momento de começar a planejar a atividade de serviço para o diabetes do seu
clube, se você ainda não o fez.
Estamos aqui para ajudá-lo com recursos valiosos de planejamento e, ao acessá-los em nosso site da Jornada de Serviços do Diabetes, você participará automaticamente do concurso deste mês
Incentive os associados do seu clube a se
envolver entrando no nosso concurso e
participando de pelo menos uma atividade de serviço para o diabetes. Por
meio da sua liderança, podemos cumprir
nossa missão de reduzir a prevalência do
diabetes e melhorar a vida das pessoas
diagnosticadas.
Obrigado por tomar medidas para combater o diabetes.

Uma Vacina, Uma Vida.
Atenciosamente,
Chanceler Bob Corlew
Presidente do Conselho de Curadores da Fundação
de Lions Clubs International
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CAMPANHA DA PIZZA
No dia 29 de setembro, sábado, o LIONS
CLUBE DE BRODOWSKI promoveu mais
uma das suas tradicionais campanha da
PIZZA, tida e considerada uma das
melhores da cidade..
Todas foram vendidas e o sucesso foi total,
para alegria do Presidente CLMJ NELSON
AGOSTINHO, que contou com a ajuda dos
companheiros e domadoras, que já podem
ser considerados pizzaiolos dos bons. A
repercussão novamente foi tanto, que os
consumidores ao adquirem a sua pizza, já
pediam reserva para a proxima.
Os trabalhos de preparação começaram na
6a. feira à noite, e no Sábado por volta das
11 horas, tudo já estava pronto e as
entregas começaram a ser feitas e se
estendeu até às 14 horas.
Destaque-se o trabalho da pequena, linda
e carismática GIOVANA, neta do casal
Presidente NELSON / SANDRA que adora
ajudar, e como ajuda.
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ALEGRIA PARA SERVIR
Hoje com tantos problemas que passamos nos
nossos dias, temos que ter coragem de enfrenta-los
de cabeça erguida, com serenidade e com
muita perseverança.
Vejo necessidade de buscar algo a mais para nossa
vida, como estar entre amigos, estar entre pessoas
que almejam um mundo melhor para si e para o
seu semelhante.
Posso afirmar que encontrei tudo isso que buscava
no LIONS, na companhia de vocês CCLL, que me
acolheram e me deram oportunidades aqui dentro do
movimento.
Sinto-me feliz nas reuniões e campanhas, é
essencial para mim estar com vocês,manter contato,
me sentir de alguma forma próximo e envolvido com
atividades ligadas ao leonismo.
Fico feliz em compartilhar as reuniões com vocês
CCLL, que são exemplos dehomens íntegros na
sociedade e de LEÃO que servem como referência
em tudo quepretendemos fazer
para o leonismo.
É gratificante ver CCLL novos querendo aprender e
assumir cargos da diretoria,
demonstrando todo seu envolvimento com o
movimento LIONS. Sinto-me imensamente
realizado e com o peito cheio de orgulho quando vejo
associados do nosso clube sendo chamados para
cargos da governadoria, para dar palestra sobre
leonismo.
Quando algum CL vem dar um “puxão de orelha”, os
demais CCLL escutam eacolhem os conselhos com
respeito e humildade, para aprender também com
nossos erros.
É essa felicidade que me move a cada dia de estar
sempre disposto a ajudar um CL, estar à disposição
para campanhas e eventos, estar totalmente
envolvido com projetos do LIONS, ter animo mesmo
depois de um dia cansativo da jornada de trabalho,
ou seja, estar motivado para qualquer atividade
dentro do LIONS.
Amizade e companheirismo é o que espero da
companhia de vocês CCLL, fico hoje satisfeito e com
a sensação de dever cumprido, em saber que faço
parte de um grupo vitorioso que pretende dar sua
contribuição sempre com muito amor, respeito e
serenidade.
E que nessa caminhada é hora de levantar a cabeça,
mudar e seguir em frente na construção de um
leonismo sério e de uma sociedade mais justa e
fraterna.

CLMJ José Luis Suarez Pugnoli
Presidente AL 2011/2012
Presidente 20112/2013
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Com a finalidade de divulgar a 1a.
CÃOMINHADA DE BRODOWSKI, que será
realizada no dia 04 de novembro, contando
com o apoio da RAÇÃO MAGNUS e ISKE
PESQUE, e cuja finalidade principal é ajudar a
ONG CANIL ANJOS DE PATAS, os CCLLMJ
Nelson Agostinho, Presidente e José Luis
Suarez Pugnoli, estiveram na manhã do
sabado, dia 20/10, na RADIO PORTINARI FM
96,5,
Depois, na 3a. feira, dia 23/10, os CCLLMJ
Nelson Agostinho, Presidente, e César Gullo,
estiveram no tradicional programa BATE PAPO,
da TV UNIVERSAL.
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HOMENAGENS FEITAS

SER LEÃO
Muita gente pensa que ser LEÃO é ingressar num
“LIONS CLUBE” e ostentar na lapela, o seu lustroso
distintivo; é comparecer às reuniões-jantares e palestrar com
seus companheiros; é gosar do prestigio que o Clube lhe dá; é
obter vantagens para si, dado à amizade que adquire dos
diversos elementos categorizados que compõem os LIONS
CLUBES; é enfim ter, para si, uma porção de coisas boas.
Na verdade, ser LEÃO é obter um conceito de grande
cidadão, respeitado e admirado por todos, porque, para ser
LEÃO é preciso ser um cidadão prestante, respeitador e de
moral inatacável. Porém, não basta ingressar no clube e gosar
de todas estas vantagens, para ser LEÃO.
Como em toda ação, há uma reação, também para obter
vantagens ou regalias, é preciso ter obrigações e retribuições
àquilo que se recebe.
O LEÃO, portanto, precisa dar sua eficiente colaboração
às campanhas encetadas pelo clube; é preciso comparecer às
reuniões-jantares e assembleias; é preciso colaborar com seus
companheiros fazendo parte ativa das comitês para as quais
for designado; é preciso estudar e praticar o “leonismo”; é
preciso cumprir e fazer cumprir o Código de Ética; é preciso
tomar conhecimento de tudo o que se passa no clube,
a u x i l i a n d o n o q u e p u d e r ; é p re c i s o , e n f i m , s e r
COMPANHEIRO eficiente, colaborador e AMIGO.
Além de tudo isso, o LEÃO precisa ser coerente,
ponderado e não criar “casos”. Ao contrario, sempre que
n o t a r q u a l q u e r re s s e n t i m e n t o i n i c i a l e n t re d o i s
companheiros, deverá procurar mediar a questão e fazer
dissipar as dúvidas surgidas, fazendo com que aqueles
companheiros sigam novamente, ombro a ombro, a grande
caminhada que o clube tem pela frente. O LEÃO deve saber,
sempre, que a sua luta é a luta do clube, é a luta da equipe.
Além disso, ser LEÃO é prestigiar os companheiros que
são eleitos para postos de comando no leonismo, dando-lhes
apoio e cobertura. Os LIONS CLUBES tem uma organização
com cronograma, protocolos e regulamentos. Não se concebe
que um LEÃO desconheça ou finja desconhecer os cargos
hierárquicos dentro do leonismo. Todos os companheiros são
iguais, porém o cargo deve ser respeitado, porque representa
uma liderança Leonística, e se o LEÃO não prestigia a sua
autoridade, a que autoridade irá prestigiar ?
Sendo o LEÃO um cidadão integro, não poderá, jamais,
desconhecer a lideranças Leonística.
Como vimos, SER LEÃO é muito digno e muito bom,
porém não é fácil ser um BOM LEÃO. Necessário se torna o
respeito mútuo; a tolerância dos possíveis defeitos de alguns
companheiros, levando-se em conta que também nós temos
defeitos; o prestigio aos companheiros que, por qualquer
modo, exerçam atividade de direção dentro do clube ou da
organização Leonística; a harmonia e a sensatez em todos os
atos que praticar a fim de não ferir sensibilidades e, por fim, a
concórdia e a relevância, tendo em mira, sempre, a boa
marcha do clube e o sossego espiritual de toda a sua equipe.
A todos que integram os LIONS CLUBES e, dentro de
seus clubes, agirem de acordo com as determinações
leonísticas, gostaríamos de, junto a eles, dizer: NÓS
SERVIMOS DESINTERESSADAMENTE. “É UMA
HONRA SER LEÃO”.

CL PASCHOAL CIOCH PRESIDENTE AL 1970/1971
LC RIBEIRÃO PRETO CENTRO
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Na assembleia geral realizada no dia
09 de outubro de 2.018, 3ª. feira, o LIONS
CLUBE DE BRODOWSKI, continuando a
sua filosofia de homenagear as datas
comemoradas, com o intuito de reconhecer
o trabalho de competentes profissionais em
qualquer área de atuação, prestou uma
significativa e merecida homenagem ao
CLMJ JOSÉ MÁRIO JORGE, competente
ENGENHEIRO AGRÔNOMO, cuja dia é
comemorado em 12 de outubro. Vale
ressaltar que o CLMJ José Mário é
reconhecido nacionalmente e presta
serviços profissionais além de fazer
palestras em todo Brasil, sendo considerado
um dos maiores especialistas no cultivo do
café.
Esteve presente nesta reunião, como
convidado especial, o Sr. AMAURI PUGA,
que também é Engenheiro Agrônomo
Ambientalista.
Parabéns, CLMJ JOSÉ MÁRIO JORGE, o
LIONS CLUBE DE BRODOWSKI sentese orgulhoso de tê-lo como associado,
desde 01 de outubro de 1.987(31 anos de
leonismo).
Casado com a domadora MARIZA
ELIANA CARREIRA JORGE tem 3 filhos
: MATHEUS; MILENA e MARINA.
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GINCANA CULTURAL DIA DAS CRIANÇAS
Nos dias 10 e11 de outubro o Lions
Clube de Brodowski foi convidado a
participar da Gincana Cultural na escola
EMEF Elvira Yolanda Ervas e para
representar o clube, esteve presente o
CLMJ Nelson Agostinho, Presidente AL
2018/2019, que foi um dos jurados da
gincana das provas e das brincadeiras que
foram realizadas.
Na gincana os alunos daquela
escola arrecadaram 120 litros de leite que
foram doados ao Lions Clube, que por
sua vez através do Jose Emilio Reato
encaminhado pessoalmente ao Hospital
do Amor, em Barretos.
Nesta participação podemos
destacar o convívio da Diretora, vice
Diretor, Professores e funcionários entre
eles e junto aos alunos notava-se uma
união espetacular, formando uma só
família. Esbanjavam carinho, amor e
todos juntos promoveram uma festa com
as crianças maravilhosa, onde só se via
alegria .
Ganhar ou perder pouca
importância tinha e sim a alegria
contagiante de todos os participantes,
alunos professores, funcionários e
diretores. Até os jurados foram
contagiados e participavam também nas
brincadeiras, como se fossem crianças
também.
“Foi muito gratificante para mim ter
participado de um evento deste; adorei
e o LIONS CLUBE DE BRODOWSKI
esteve ´presente nesta comemoração
marcante : A SEMANA DA
CRIANÇA”,
finalizou o CLMJ Nelson Agostinho,
Presidente do Lions Clube de Brodowski,
AL 2018/2019
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CONCURSO CARTAZ SOBRE A PAZ 2018

Nos últimos 31 anos, os Lions Clubes do mundo inteiro patrocinam orgulhosamente o Concurso
Internacional do Cartaz sobre a Paz do Lions em escolas e grupos de jovens locais. Este concurso de arte para
crianças estimula jovens do mundo todo a expressarem sua visão sobre a paz.
O tema do Concurso de Cartaz sobre a Paz de 2018-2019 é “A Bondade Importa”. Participam
estudantes de 11, 12 ou 13 anos.
Em Brodowski, participaram do concurso, supervisionado pelo CLMJ Cesár Gullo, 512 alunos de
escolas do Município e acompanhados pelo CLMJ Nelson Agostinho, Presidente.
Após a escolha em cada escola dos cartazes selecionados, o julgamento ocorreu na manhã da 6ª.
feira, dia 19 de outubro/2018, no Espaço Portinari, gentilmente cedido pela direção do MUSEU CASA DE
PORTINARI, a quem o LIONS CLUBE agradeceu a parceria de todo ano, e que também indicou os jurados
que fizeram a escolha dos premiados (Antonio Ailton Rufato, Ana Cristina Meneghelo, Rita Luciano, Ézio
Marcola e Rafael Mandu) com relação à originalidade, mérito artístico e expressão do tema. e que foram os
seguintes :
1) Júlia Carvalho dos Santos - Colégio Antonio Frata
2) Miguel Delado de Assis - EMEI Nair P D Franzoni
3) Miguel Aissa - Colégio Antonio Frata
Os trabalhos ficarão expostos no Museu Casa de Portinari dos dias 19 a 25/10. No dia 24/10 às 15
horas haverá premiação no Museu Casa de Portinari.
A aluna classificada em primeiro lugar receberá como prêmio, um moderno Tablet, e seu cartaz será
enviado para o Distrito LC-6 para concorrer ao concurso a nível de distrito, sendo então o vencedor enviado
para o DMLC e posteriormente para LI.

Visite o site do LC Brodowski
https://www.lionsclubedebrodowski.com.br
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LIONS CLUBE DE BRODOWSKI : 30 ANOS
Depois de um ano do nosso ultimo boletim, e após praticamente 30 anos editando este
nosso modesto LEÃO DE BRODOWSKI, que já cruzou fronteiras nacionais e internacionais,
é com uma renovada emoção que estamos novamente aqui para falar sobre o leonismo, e
principalmente sobre o leonismo brodowskiano.
Depois de 30 anos vivenciando o leonismo, desde os tempos do L-17 (atual LC-6), é
realmente de uma emoção impar fazer uma retrospectiva deste querido LIONS CLUBE DE BRODOWSKI.
Os antigos 20 MENINOS DE BRODOWSKI (fundadores), como éramos carinhosamente chamados pelo nosso
Leão Orientador, saudoso CL Sebastião Fernando Gomes, hoje conta com apenas 3, já não tão meninos assim (
Douglas/Tarcília ( o único na categoria de ativo, Nelson /Sandra) e Piola/Ercilia (na categoria de privilegiados),
somando com mais 13 associados (10 Domadoras), que continuam fazendo e praticando em Brodowski, o
verdadeiro leonismo. Pelo menos, todos tentam, e temos a certeza de que o fazemos com seriedade,
responsabilidade e dedicação.
Não precisamos falar dos feitos do clube (construção do Velório Lions Clube (hoje sob a responsabilidade da
Prefeitura Municipal), Centro Social Lions Clube, 3 Reuniões Distritais, tantos atendimentos às pessoas
necessitadas, tantas participações nas Semanas de Portinari, nos aniversários da cidade, tantas quermesses,
tantas rifas, tantos bazares da sobremesa, tantos festivais, desfiles, participações em convenções nacionais e
distritais, tantas visitas interclubes, tantas promoções de Comitê Assessor e Fórum Leonistico, tantas amizades
conquistadas em todo o Brasil e até fora dele, pois tudo isso traduz o que tem sido o LIONS CLUBE DE
BRODOWSKI.
Clube que sempre deu ao distrito, assessores distritais em tantos cargos, que ajudaram nossos Governadores
nas suas missões de dignificar o leonismo, clube que sempre prezou a sua importância dentro do contexto
leonistico, e que sempre lutou por ele.
Hoje, completamos 30 anos. E o fazemos de cabeça erguida e com muito orgulho.
Rogamos a Deus, que continue derramando sobre todos nós as suas sagradas bênçãos, bem como permita que
todos os integrantes deste clube continuem tendo esta visão de leonismo, a visão de quem vê que devemos dar
a parcela de contribuição para melhorarmos este mundo, dentro das possibilidades, entendendo a importância do
companheirismo, do serviço desinteressado, da amizade e do respeito, qualidades que ficam muito acima do
mundo material, do dinheiro, do interesse e da intolerância.
Obrigado aos fundadores, aos que passaram pelo clube e que, de alguma maneira também ajudaram a construir
esta história, às nossas autoridades, à nossa comunidade, às domadoras em especial que sempre foram uma
parte essencial e importante para esta consolidação, a Deus pela dádiva da vida e da saúde, aos companheiros
e domadoras de todo o LC-6 ( Antigo L-17 ), que sempre fizeram parte do nosso clube, ao LC Batatais pela nossa
fundação, enfim, obrigado a todos nós, por termos escrito tão bonita historia em Brodowski.
É também de uma satisfação imensa em data tão importante para o leonismo brodowskiano receber a visita
oficial do Casal Governador CL MANOEL DA ROCHA FREITAS / CaL CELIA MARIA, nossa querida Celinha,
companheiros que já se identificaram imensamente com o clube de Brodowski e que para nós, acima de
Governador de nosso Distrito, é um grande amigo, um grande irmão, é uma pessoa que sempre esta ao nosso
lado, com muita simplicidade, e que já faz parte integrante do clube já há muitos anos. Como é gratificante ver
em pessoas como nosso Governador, que o leonismo verdadeiro é alicerçado na amizade, que preza a família e
o companheirismo sadio e sincero. Por isso tudo, sejam bem vindos à Brodowski, nossa querida Terra de
Portinari, e tenham a certeza de que a partir desta data, o elo que nos une será ainda mais fortalecido neste ideal
que nos faz membros de uma mesma família.
Que outros possam continuar (tendo sempre minha colaboração) escrevendo novos capítulos de trabalho, de
abnegação, de respeito, e que este leonismo seja sempre marcado como define bem o lema de nosso atual
Presidente, com muita SIMPLICIDADE, AMIZADE E COMPANHEIRISMO, SEMPRE !!, e que por uma feliz
coincidência, é também o alicerce do nosso Governador CL Manoel /CaL CELINHA.

!CLMJ ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA
!Editor 2006/2007
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PROPÓSITOS DOS LIONS CLUBES

CÓDIGO DE ÉTICA DO LEÃO

ORGANIZAR
IMPLANTAR E SUPERVISIONAR CLUBES DE SERVIÇO QUE SERÃO
CONHECIDOS COMO LIONS CLUBES.

DEMONSTRAR
Fé nos méritos de minha profissão, esforçando-me para conseguir honra
reputação, mercê da excelência dos meus serviços.

COORDENAR
AS ATIVIDADES E PADRONIZAR A ADMINISTRAÇÃO DOS LIONS CLUBES.

LUTAR
Pelo êxito e pleitear toda remuneração ou lucro que eqüitativa e justamente
mereça, recusando porém aqueles que possam acarretar diminuição de
minha dignidade, devido a vantagem injusta ou ação duvidosa.

CRIAR
E FOMENTAR UM ESPÍRITO DE COMPREENSÃO ENTRE OS
POVOS DA TERRA.

LEMBRAR
Que para ser bem sucedido nos negócios ou empreendimentos, não é
necessário destruir os dos outros.
Ser leal com os clientes e sincero contigo.

INCENTIVAR
OS PRINCÍPIOS DO BOM GOVERNO E DA BOA CIDADANIA.
INTERESSAR-SE
ATIVAMENTE PELO BEM ESTAR CIVICO, CULTURAL SOCIAL E
MORAL DA COMUNIDADE.

DECIDIR
Contra mim em caso de dúvida, quanto ao direito ou à ética de meus atos
perante o meu próximo.

UNIR
OS CLUBES PELOS LAÇOS DA AMIZADE, BOM
COMPANHEIRISMO E COMPREENSÃO MÚTUA.

PRATICAR
A amizade como um fim e não como um meio. Sustentar que a verdadeira
amizade não é resultado de favores mutualmente prestados, dado que não
requer retribuição, pois recebe benefícios com o mesmo espírito
desinteressado com que os dá.

PROMOVER
UM FORUM PARA LIVRE DISCUSSÃO DE TODOS OS ASSUNTOS
DE INTERESSE PÚBLICO, EXCETUANDO-SE, ENTRETANTO, O
PARTIDARISMO POLÍTICO E O SECTÁRISMO RELIGIOSO, QUE
NÃO SERÃO DEBATIDOS PELOS SÓCIOS NO CLUBE.

TER
Sempre presente meus deveres de cidadão para com minha localidade,
meu estado e meu pais, sendo-lhes constantemente leal em pensamentos,
palavras e obras, dedicando-lhes desinteressadamente o meu tempo, meu
trabalho e meus recursos.

INCENTIVAR
OS HOMENS BEM INTENCIONADOS A SERVIR AS SUAS
COMUNIDADES SEM BENEFICIO PESSOAL FINANCEIRO.
ESTIMULAR
A EFICIÊNCIA E PROMOVER ELEVADOS PADRÕES ÉTICOS NO
COMÉRCIO, NA INDUSTRIA, NAS PROFISSÕES E NOS
SERVIÇOS PARTICULARES.

AJUDAR
O próximo, consolando o aflito, fortalecendo o débil e socorrendo o
necessitado.

MOTO: LIONS
LIBERDADE, IGUALDADE, ORDEM, NACIONALISMO E SERVIÇO
LEMA: “NÓS SERVIMOS”

SER
Comedido na crítica e generoso no elogio;
construir e não destruir.

ORAÇÃO PELO BRASIL
Ó Deus Onipotente, princípio e fim de todas as coisas, infundi em nós,
brasileiros, o amor ao estudo e ao trabalho para que façamos de
nossa Pátria, uma terra de paz, de ordem e de grandeza.

Calendário Leonístico
OUTUBRO - 2018
02
05
07
08
10
14
20
31

-

Cast. Flávia ( CLMJ Nelson/Sandra)
Cast. Augusto ( CLMJ César / Regina)
Castg. Lucas ( CL Sérgio / Roseli)
DIA MUNDIAL DO SERVIÇO LEONÍSTICO
DM Tabata ( CL Júnior )
CLMJ José Mário Jorge
DM Ivoni ( CLMJ Dias)
CL Almir Soares Ramos

Velai senhor, pelos destinos do BRASIL ! Assim Seja

NOVEMBRO/2018
04
06
11
11
17
23

-

Lions Clube de Brodowski SP

DM Rafaela Cereja Fabbri (CL Guilherme)
Cast. Carlos Alexandre ( CLMJ Emilio / Edleia)
DM Rosa Meire ( CLMJ Caetano)
CAS. CLMJ José Luis S. Pugnolli / Carmem
CLMJP Antonio Douglas Zapolla
Cast. Nauitta ( CLMJ Dias )

Utilidade Pública Lei Federal nº 5575, de 17/12/1960
Lei Municipal nº 472. de 17/4/1978
www.lionsclubedebrodowski.com.br
www.lionsclubedebrodowski.blogspot.com
Fundado em 09/fevereiro/1977
Carta Constitutiva : 23/02/1977 - C.N.P.J. nº 49.158.157/0001-39
Sede : CENTRO SOCIAL LIONS CLUBE: Rua José Fabbri, nº 335
CEP 14340.000 - Brodowski-SP
Presidente AL 2018/2019 - CLMJ NELSON AGOSTINHO / DM SANDRA
Reuniões : 3as. Feiras 20h30min Centro Social Lions Clube
Clube Padrinho : LIONS CLUBE DE BATATAIS
Leão Orientador : CL Sebastião Fernando Gomes (in mem)
Padrinhos Físicos : CL Idair Fantinatti e CL José Pupin Neto (in mem)
Distrito LC-6 - Região D - Divisão D-3 - Clube nº 033340

GOVERNADORIA DO DISTRITO LC-6
- Ano Leonístico 2018/2019 PRESIDENTE INTERNACIONAL
CaL GUDRUN BJORT YNGVADOTTIR
CL JON BJARNI THORSTEINSSON
Gardabaer - Islandia
Gardabaer Eik Lions Clube

DISTRITO MULTIPLO LC (BRASIL)
PDG CL GEORJOS SABA ARBACHE
Rua Sampaio, 313 - Apto. 1.100
(0xx32) 3215-1901 – 99971-4684
e-mail: georjos.arbache@gmail.com
Lions Clube de Juiz de Fora RFedentyor - MG

GOVERNADOR DO DISTRITO LC-6

Boletim LEÃO DE BRODOWSKI

CaLMJ MARIA APARECIDA DESTITO PELLIZZON (19/01)
AA - CL PAULO HENRIQUE ( 09/09 )
Avenida 9, 47 - Centro - ORLANDIA - SP
(16) 3726-3054 - Cel 16.99127-7813
Email: cidinhapellizzon@netsite.com.br

Registro no DM LC CG nº 42 ( 15/2/2000)
Vencedor do 9º Concurso Nacional AL 1982/1983
Promotor do 10º Concurso Nacional AL 1983/1984
3º Colocado no 11º Concurso Nacional AL 1984/1985
1º Colocado do Distrito L-17 no XIV Concurso Nacional AL 1985/1986
Melhor boletim do L-17 : 81/82 ; 82/83 ; 83/84 ; 84/85 ; 85/86

1º VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO LC-6
CLMJ GUSTAVO JOSÉ GIL DE ALMEIDA - ( 28/03 )
CaLMJ MARIA MACHADO DE ALMEIDA - ( 24/02)
Rua Clarindo Neves, 756 - ICEM - SP
Tel. 17-3282-2056 - Cel. 16.99774-5320
Email: gus_gil@hotmail.com

COORDENADOR DA REGIÃO D

EDITOR AL 2018/2019

CaL MARIA IMACULADA CAMPOS BEGA ( 16/01 )
Rua Bolivia, 1.805 - Jd. Independencia -14.076-390 - RIB. PRETO-SP
Tel. 16.3622. 2580 – Cel. 16.9601-9323 – com. 16. 3505-3412.
LC RIBEIRÃO PRETO / CAMPOS ELÍSEOS
e-mail: micbega@gmail.com

CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA
Reg. Nº 310-LC CNE
Rua General Carneiro, nº 664 Tel 016 3664 2360 Cel: 99148-7497

PRESIDENTE DE DIVISÃO D-3

e-mail: fotodouglas33@gmail.com

CL LUIS FELIPPE R. GUIMARÃES ( 29/07 )
Rua Dr. Mata, 707 - 14.240.000 – CAJURU - SP
Tel. 16.3667-0588 - Cel. 16.99229-7697
Email: luisfrg-kajuru@hotmail.com

www.douglasvideofoto.blogspot.com
14340.000 - BRODOWSKI - SP - Terra Natal de Candido Portinari

Leonismo não se sabe. Leonismo se vive e sente.
Leonismo não se aprende lendo...
LEONISMO SE APRENDE VIVENDO
08

