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Mensagem do Presidente

C L M J C É S A R G U L L O / D M R E G I N A - 
A U G U S TO

P R E S I D E N T E A L 2 0 1 9 / 2 0 2 0

“Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz...” 

 Com essas palavras, inicia-se umas das mais belas e sublimes orações da humanidade. 
Nossa humanidade que tanto carece de paz nesse momento.

 Servir ao próximo, trata-se de um dos meios mais importante e eficaz de transmitir a paz, 
seja através de uma palavra de conforto, de um incentivo, de um agasalho que aquece, de um 
alimento que fortalece, ou até mesmo da presença, que dá segurança àqueles que necessitam.

 Como já dito anteriormente, 2020 vem se apresentando de uma forma atípica, o que nos 
fez mudar totalmente nosso cronograma de trabalho, porém, em nenhum momento nos fez 
ausentes, pelo contrário, mais presentes ainda nos portamos.

 Poderia citar inúmeras atividades que desenvolvemos nesse período, porém, acredito que 
o mais importante a relatar, sejam os ensinamentos que estamos tendo... Seja Leonístico, 
profissional, familiar e principalmente individual. 

 Depois que tudo passar, e esperamos que seja breve e com a Proteção Divina esse 
período, teremos muitas histórias para contar, e esperamos ser mais presente ainda para conta-
las, e outras ouvir, com muitos ao redor. 

 Que possamos trocar o calor dos edredons, pelo calor das reuniões com amigos... A 
permanência constante em aplicativos virtuais com visitas...  Os esforços em academias com 
trabalhos conjuntos... 

 O mau humor e reclamações, com cantos, brincadeiras e bate papos alegres e altruístas. 
Que sejamos verdadeiramente plenos de paz, e um ativo instrumento de vossa propagação.
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 Ser mãe é ser maior! É abraçar o mundo através do milagre da vida. É 
sonhar, acreditar, é conquistar o futuro em todos os momentos do agora. 
Ser mãe é dar vida à vida, e é beijar o céu com os pés na terra! É carregar no 
ventre a dádiva maior de toda a existência, e é cantar para seu bebê 
desconhecido, acariciar a própria barriga como se estivesse tocando em 
seu rosto.
 Ser mãe é carregar no corpo o dom da criação, a dádiva da vida, e no 
coração um amor que não conhece limites pela vida toda.
 Ser mãe é chamar para si a maior e mais divina das responsabilidades. É 
ter no colo o poder de acalmar, no sorriso o poder de confortar. Ser mãe é 
ser estabilidade e fortaleza, mesmo na incerteza, mesmo no sofrimento. 
Ser mãe é tudo isso e muito mais, mas acima de tudo é ter a capacidade de 
amar incondicionalmente os seus filhos!
 A você, querida domadora/companheira, que é mãe, guerreira, que luta, 
sofre e festeja na quietude do silêncio. Feliz dia das Mães!

 Aconteceu na manhã de sábado, dia 09 de maio, em ICEM-SP, a XXI Convenção Nacional do LC-6, 
totalmente atípica, em virtude da Pandemia que assola o mundo, e que promoveu o distanciamento social, e todos 
os eventos públicos, em qualquer setor, foram proibidos por nossas autoridades. Estava marcada para os dias 25 e 
26 de abril, em BRODOWSKI, terra de Portinari, mas teve que ser desmarcada em virtude das regras impostas 
pelo Governo Federal e Estadual. 
 A convenção se restringiu apenas ao Gabinete Distrital, dirigido pelo DG CLMJ Gustavo José Gil de 
Almeida, e pela Presidente do Conselho de Ex-Governadores, PDG CaL Maria Aparecida Destito Pellizzon. A 
votação para os próximos Governadores foi feita via cédula oficial enviada via correio, com toda segurança e sigilo, 
com a participação de 51 clubes e 151 delegados, devidamente comprovados e regularizados.
 Assim foram eleitos e aclamados

GOVERNADOR AL 2020/2021 – CLMJ ANTONIO PAULO CALIENTO / CaLMJ DAISY
(Lions Clube de Ribeirão Preto Jardim Paulista)

1º VICE GOVERNADOR : CLMJ GLAUBER GOMES DA SILVA / CaLMJ ALESSANDRA
(Lions Clube de Nhandeara)

2º VICE GOVERNADOR : CLMJ ROBERTO LUIS DE FREITAS / CaL Suzana
(Lions Clube de Franca Centro)

 Aos eleitos, nossos melhores votos de que continuem levando o Leonismo e o Distrito LC-6, no caminho do 
NÓS SERVIMOS. E também o nosso reconhecimento ao atual DG Gustavo José Gil de Almeida / CaLMJ Maria, 
que mesmo enfrentando os problemas causados por esta pandemia mundial do Corona Virus, vem levando com 
galhardia, com responsabilidade e comprometimento, o LC-6 avante, sempre 

                                            GERANDO DIGNIDADE E TRANSMITINDO IGUALDADE. 

21a CONVENÇÃO DISTRITAL LC 6
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Campanha da Pizza : dia 02 de maio

1 pizza doada  para Ana caseira do Lions 
Foram vendidas 147 Pizzas 147 x 25.00 = 3675.00

Gastos 1882.00 atacadao 240.00 massas  Pizzas78.00 cebola tomate Total de 
gastos 2200.00 

Final  3675.00 - 2200;00 = RENDA LIQUIDA  ( R$1.475.00 )

Foi uma grande campanha com empenho de todos CCLL e DDMM. Não poderia 
ser diferente com esse grupo de pessoas dispostos a espalhar a solidariedade e o bem. 

Mais uma vez o Lions Clube de Brodowski inova na forma de desempenhar as campanhas e toda a 
arrecadação foi revertida para a doação aos necessitados e também compra de EPI (Equipamento der 

Prpteção Individual), nesta luta para minizar os efeitos do CORONA VIRUS

Juntos somos mais fortes na arte de servir

 Na tarde de sábado, dia 09/05,  o Lions Clube de Brodowski esteve 
visitando a Sociedade São Vicente de Paula (Vicentinos) onde realizou a 
entrega de 30 cestas básica, e mais os seguintes itens: 10 litros de óleo ,10 
molho de tomate, 30 detergente,  10 kg feijão, 2 kg farinha de trigo, 5 café de 
500 gramas 15 pacotes de macarrão e 5 caixas de leite.

Esses alimentos contribuirão para os trabalhos dos Vicentinos, que hoje atendem 30 famílias, 
que devido a essa pandemia horrível, atravessam muitas dificuldades de forma permanente e 
outras mais em caráter emergencial. Que esses alimentos, alem de saciar a fome, possa 
preencher os corações de fé, esperança e muito amor.

CaL Denise Denise, Editora da revista LION SUDESTE, 
 Parabéns pela tua fantástica palestra em que expressa o grande e merecido orgulho, 
pelas árduas e lentas conquistas por valorosas mulheres na AILC ! 
Nossa amada Amiga para Sempre Rosane é a prova viva de perseverança, motivação e 
inspiração! Temos ainda tanto a fazer e somos fortes, não é mesmo?

    Assim, inspiradas pela energia dos Leões que acreditam no talento e capacidade das 
Leoas, como alguns neste grupo se manifestam, continuemos a trabalhar para 
transformar nossa realidade, fazendo a ponte entre os que nutrem o machismo 

inabalável, talvez até por medo e aqueles que nutrem com respeito, valorização, reconhecimento, incentivo e 
oportunidades às guerreiras Leoas e juntos possamos desenvolver nosso melhor potencial, no que de melhor 
temos em Servir, em Companheirismo e em Liderar!

Muito  obrigada querida! Carinhoso abraço!

PMJF PDG ESTER GIRALDI 
LC de Balneário Camboriú Barra Sul - 

Distrito LD-5  
Porto Belo, SC.

A IMPORTANCIA DAS MULHERES NO LEONISMO
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LIONS CLUBE DE BRODOWSKI
Companheiros, vamos fazer do nosso Código de Ética e dos 

Propósitos de Lions Clube, as regras de nossa conduta. Assim, 
estaremos colaborando para uma sociedade melhor. Um espaço 
criado para a divulgação do leonismo, e principalmente para ser 
um elo de ligação entre todos os que são líderes e que podem 

dizer "NÓS SERVIMOS" e sempre com TRADIÇÃO E INOVAÇÃO 
PARA UMA NOVA HISTORIA, trabalhando com SOLIDARIEDADE 

E AÇÃO, honrando sempre A ARTE DE SERVIR !

Na tarde de  07/05, o Lions Clube 
Brodowski recebeu da empresa 
Mundi EPS Industria e Comercio  
de Plásticos LTDA, 41,5 kg de 
recicláveis, sendo: 32,6 kg de 
tampinhas plasticas, e 8,9 kg de 
lacres de aluminio.

A coleta e o repasse é fruto de um projeto da empresa, 
onde, foram distribuidos caixas coletoras no interior da 
empresa, e os funcionarios nelas depositavam seus 
reciclaveis. 

Agora, esses reciclaveis coletados, irão se juntar a outros, 
e num futuro proximo, seão destinados a aquisição de 
aparelhos ortopedicos, que são emrpestados àqueles que 
necessitam.

Aos proprietarios, diretores e 
funcionários da empresa, nossa 
eterna gratidão.

O CLUBE DO LIVRO 
LIONS CLUBE, 

idealizado pelo CLMJ 
Nelson Agostinho, e 
fundado em 01 de 
outubro de 2.013, 

todo Domingo, ficava 
exposto em lugar publico, emprestando 

gratuitamente livros sobre os mais diversas 
temas. infelizmente, nesta época de 

pandemia do CORONA VIRUS, precisou 
por determinação oficial, de fazer a sua 

exposição.
Mesmo assim, não parou, e aumentou seu 
acervo tendo adquirido 100 livros infantis 
que a Papelaria Angeliuns fez preço de 

custo para o Lions. Assim que tudo voltar à 
normalidade, o CLUBE DO LIVRO voltará a 

oferecer leitura e incentivo à cultura, 
gratuitamente.

by Augusto Sciarreta Gullo

Continuando dando a sua contribuição para ajudar as entidades locais, foi doado para o ASILO LAR DA 
FRATERNIDADE, 18 litros  água sanitária 24 detergente e 80 sabonetes 

Para a CASA DO ACOLHIMENTO, foram doados 230 sabonetes. Também várias familias foram beneficiadas 
com a arrecadação da LIVE AMIGOS DO LIONS.

Na tarde de  21/05, o 
Lions Clube  Brodowski, 
fez a entrega de 250 
máscaras e 60 frascos de 
álcool em gel à Farmácia 
Municipal, orgão lidado à 
Secretaria da Saúde de 
Brodowski.

Esperamos assim, levar proteção a todos 
municipes que frequentam o local.
Lions Clube Brodowski e Você Salvando Vidas.
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Continuando a sua colaboração neste momento da fase critica 
que vivemos, na tarde de  21/05, o Lions Clube Brodowski fez 

a seguinte entrega à Paróquia Nossa Sra. Aparecida :

15 cestas básicas
100 máscaras
50 sabonetes

72 álcool em gel

 Que esses alimentos e demais produtos levem conforto, 
paz e proteção àqueles que necessitam.

 Embora a maneira como servimos tenha mudado durante esse período 
desafiador, os Leões de todo o mundo estão encontrando ótimas maneiras de 
permanecer conectados e fazer a diferença. Uma maneira é usar esse tempo para 
reportar seu serviço no MyLion®.
 Com apenas alguns meses restantes no Desafio de Relatórios de Serviço, 
esta é uma oportunidade para o seu clube se qualificar para um prêmio importante 
que reconhece conquistas extraordinárias.
 Para participar, basta fazer o log in no MyLion. Aqui você descobrirá o novo e 
simples formulário de relatório de serviço, permitindo que você reporte seu serviço 
em apenas alguns minutos.
 Para saber mais sobre o desafio e suas diretrizes, visite a página de 
relatórios de serviço

www.lionsclubs.org

A importância da amizade
 Nos dias de hoje somos bombardeados com tantas informações em redes sociais e 
internet, dessa forma acabamos vivendo muito o mundo virtual e esquecemos da 
realidade, aquela realidade passada para nós pelos nossos pais.
 Neste sentindo, vejo a importância de participar de um grupo de serviços, onde 
reuniões são frequentes, contato pessoal, apertos de mãos, abraços e palavras 
amigas fazem toda diferença para nós, que acreditamos na família, amigos e em um 
mundo melhor para todos.

 O isolamento nos leva ao fracasso, por isso devemos manter nossos laços de amizades. Falo isso por ter 
passado momentos difíceis e amigos ouviram meus desabafos, me levantaram, se mostraram presentes e 
solícitos, quando quase abandonei os meus princípios de servir o próximo, justo eu que sempre procurei ser um 
ombro amigo para os que me procurassem.
 Hoje agradeço essas famílias, a família que constituo, esposa, filhas e sobrinhos e a família Lions, que me 
acolheu, que me fez crescer como ser humano e me deu a oportunidade de poder realizar aquilo que gosto e que 
me faz bem, que é o servir.
 Levantei-me, encarei os problemas de frente e amigos Leão me deram as mãos. Sinto-me imensamente 
presenteado por Deus, por ter a família que tenho, e ao Lions por ter me dado a chance de estar no meio de 
pessoas do bem, integras e voltadas a família.
 Agradeço a vocês CCLL, pois hoje vocês fazem parte de minha vida e confesso que estar longe de vocês 
para mim seria motivo de tristeza. Quero poder retribuir tudo que recebi aqui no Lions e, me perdoem se as vezes 
exagero, pois sempre estou cheio de boas intenções, querendo fazer o melhor para todos.
 Com o objetivo de nos tornarmos um Lions com mais representatividade e força, contamos com a 
dedicação, comprometimento, responsabilidade nas campanhas e eventos, respeitando sempre 
nossa proposta maior.
 Não poderia terminar de outra forma, a não ser pedindo a cada um de vocês CCLL um abraço, 
um grande abraço da família Lions.

CLMJ JOSÉ LUIS SUAREZ PUGNOLI
Brodowski, setembro 2019
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NÃO HÁ FRONTEIRAS AO 
SERVIR!!!

Na manhã da sexta-feira, 29/05, o 
Lions Clube de Novo Horizonte 

participou da entrega de 1 tonelada 
de alimentos à Paróquia de Santa 

Clara de Assis, 
Essa entrega foi possível, graças a 
Live com Fred & Pedrito, realizada 
no dia 14/05, promovida pelo Lions 
Clube Brodowski, onde na ocasião, 
a empresa RPA Moda Country, 
realizou essa doação, direcionando 
à paróquia supra citada. A entrega 
foi feita pessoalmente pela dupla 
FRED & PEDRITO.
Além de saciar a fome de centenas 

de pessoas, essa atividade 
proporcionou o fortalecimento da 

amizade e companheirismo entres 
os Lions Clubes de Brodowski e 
Novo Horizonte, e ainda, levou o 

nome dos Clubes, do Distrito LC 6 
e do movimento Leonístico como 

um todo, além das nossas 
fronteiras geográficas, praticando 

com muita alegria,                                         
A Arte de Servir!

LIVE DO BEM FRED & PEDRITO

A LIVE conseguiu também arrecadar a importancia total 
de R$ 5.350,00, que foi destinada ao LIONS CLUBE DE 
BRODOWSKI e revertido em cestas básicas e máscaras.

 Mostrando a força e o prestigio da dupla FRED & 
PEDRITO, a LIVE conseguiu 29.876 visualilzações, e 
entre as centenas de mensagens recebidas, elogiando e 
colaborando, destacamos as vindas da ITALIA e da 
INGLATERRA, e de dezenas de Estados do nosso Brasil. 

 Fica o agradecimento a esta dupla especial, 
criadores do CLUBE DA VIOLA, Para alegria de todos, 
FRED atualmente está residindo em BRODOWSKI, onde 
conta com a admiração de todos. E depois de 25 anos de 
carreira, estão lançando agora no mercado, um DVD com 
a coletânea de seus grande sucessos.

Assista a LIVE no link 
https://www.youtube.com/watch?v=yiD1aTUXKHk&t=858s
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 A ARTE DE SERVIR

No período de outubro de 
2019 até o dia de hoje, o 
Lions Clube Brodowski, 
sob a coordenação dos 

Companheiros José Emilio 
Reato e Gerson Elvis Mantovani, realizou o empréstimo de 

32 aparelhos ortopédicos ( 10 cadeiras de rodas, 10 de 
banho, 8 andadores, 2 muletas e duas botas) e ainda a 

doação de 02 cadeiras de banho ao Asilo Lar da 
Fraternidade Aristófanes Prudente Correa.

Considerando os empréstimos realizados no período 
anterior, e atéentão ainda em uso pelos solicitantes, são 

mais de 100 aparelhos distribuídospela cidade. A aquisição 
desses aparelhos ocorrem com recursos das diversas 
atividades do clube, e principalmente pela coleta de 

recicláveis (lacres dealumínio e tampinhas plásticas). Após 
a devolução, os aparelhos passampelas manutenções 

necessárias, e pela devida higienização, para em seguida 
serem novamente emprestados para quem necessita.

Trata-se de uma atividade de valorização do ser humano, 
amenizandoassim, as dificuldades que por ventura 

atravessam com sua dificuldade de locomoção. 

 Na manhã de 02/06, o Lions Clube 
Brodowski realizou a coleta de uma cama 
hospitalar, gentilmente doada pela família 
Brito. A cama fará parte do nosso acervo de 
aparelhos ortopédicos e estará a disposição 
para o empréstimo a quem necessitar. 
 É o Lions Clube Brodowski ha 43 anos 
praticando  A  Arte de Servir.

CALENDARIO LEONISTICO MÊS DE JUNHO

MES DA CONVENÇÃO 
INTERNACIONAL     

FALECIMENTO DE MELVIN 
JONES (01/06/1961)     

FUNDAÇÃO DO LEONISMO 
INTERNACIONAL (10/1917)

os últimos dias de maio, o Lions Clube 

NBrodowski, percorreu vários bairros da 
cidade, e estabelecimentos comerciais com 

grande movimentação de pessoas, onde fez 
entrega de máscaras e álcool gel, e ainda, e 
principalmente, fez um trabalho educativo de 
conscientização da importância do uso das 
máscaras, e do higiene. Lions Clube Brodowski e 
você salvando vidas.

No (30/05), o Lions Clube Brodowski esteve 
em  Santa Cruz da Esperança - SP, onde 

fomos recepcionados pelo cantor Pedrito,da 
dupla Fred & Pedrito.

Na ocasião fizemos a coleta de 600 litros de 
álcool 70%, fruto da Live realizada no dia 

14/05, onde a empresa Jamel realizou essa 
doação.  O álcool coletado esta sendo 

destinado à entidades e às familias 
necessitadas  da nossa cidade.

É o Lions Clube Brodowski a 43 anos 
praticando A Arte de Servir!!!
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 A liderança torna-se mais importante em tempos difíceis. E você tem sido um líder 
excepcional. Você está guiando seu distrito durante uma transformação sem precedentes na 
maneira como os clubes servem às comunidades. Por causa da sua liderança e do incrível 
trabalho dos nossos clubes, estamos dando uma resposta impactante diante desta esta crise 
global.
 Os Leões estão usando videoconferência para realizar reuniões de clube e ler para crianças 
que não podem ir à escola. Estamos entregando mantimentos para os vizinhos idosos e 

suprimentos médicos para socorristas. Estamos fazendo máscaras para manter nossos amigos e vizinhos em 
segurança e aproveitando o impacto dos subsídios de LCIF para ajudar comunidades com altíssimas taxas de 
COVID-19.Veja, ainda estamos servindo, e a diversidade dos nossos serviços nesses tempos difíceis é 
inspiradora. Portanto, vamos continuar servindo nossas comunidades com segurança.
  Vamos usar a tecnologia para permanecermos conectados e dar continuidade ao nosso importante 
trabalho. Vamos permanecer fortes e motivados.Estamos mostrando ao mundo que, agora mais do que nunca, os 
Leões são importantes. Tenha orgulho de quem você é e do que estamos conseguindo juntos.
                                                    

                                                       Atenciosamente,

Dr. Jung-Yul Choi  =  Presidente Internacional

MENSAGEM DO PRESIDENTE INTERNACIONAL

"Ensinarás a voar... Mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar... Mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver... Mas não 
viverão a tua vida. Ensinarás a cantar... Mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar... Mas não pensarão como tu. Porém, 
saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem... estará a semente do caminho ensinado e aprendido!"Madre 
Teresa de Calcutá"Ensinarás a voar... Mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar... Mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás 

a viver... Mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar... Mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar... Mas não 
pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem... estará a semente do caminho 

ensinado e aprendido!"Madre Teresa de Calcutá

 Apesar da marcha reduzida, devido ao momento que atravessamos, os 
trabalhos não param. E com todos os cuidados exigidos, o LC BRODOWSKI, de 
um colaborador amigo, reecebeu mais 150 litros de óleo, que em um futuro 
próximo serão trocados por óleo novo e arroz. Também temos dezenas de 
familias que continuam fazendo a doação de lacres, tampinhas plásticas e 
blisters de remedios. 
 É o Lions Clube de Brodowski protegendo o Meio Ambiente e auxiliando o 
Necessitado.

             43 anos praticando A Arte de Servir.
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                                          O TEMPO 
 Não importa a idade, o tempo é único para todos, quem administra o seu tempo pode desfrutar melhor do seu 
dia a dia. 
 As ocupações diárias sempre vão existir, talvez mais em alguns tempos, em outros 
menores, mas sempre vão existir em nossas vidas. O importante é saber que o seu tempo é 
único, pessoal e intransferível, cada “ser” recebe uma missão, recebe uma família, amigos, 
obrigações. A vida resume-se em tempo. 
 Vamos focar em nosso tempo, tempo de qualidade de vida, tempo junto da nossa 
família, tempo junto dos amigos, tempo para o nosso trabalho e tempo para pensar e 
auxiliar o próximo. 
 Na essência do ser humano está o servir, ficamos felizes quando servimos e 
provocamos a felicidade do outro, quando todos estão bem, estamos bem também, mas 
quando a tragédia assola a vida de alguém ou de uma comunidade ou sociedade sofremos 
e isto nos incomoda. 
 Quando tratamos o nosso próximo com respeito, ganhamos respeito em troca, e 
isso nos faz bem, quando sorrimos e recebemos um sorriso de volta, isso também nos faz 
bem, as vezes nosso dia melhora quando recebemos um cumprimento de um bom dia 
afetuoso. 
Como Leão sinto que ajudar ao próximo e um obrigação, uma pequena retribuição a tudo que Deus nos presenteou. 
 Quando nos colocamos na condição de servir, nossas vidas ganham o valor do tempo da reparação, tempo 
da comunhão, da união, da caridade, da igualdade e da humanidade. 
 Quando fazemos tudo em colaboração com outros que compartilham do mesmo ideal humanitário, deixando 
os seu próprios problemas para ajudar o próximo, chamo a isso de Leonismo. 
Que tenhamos um bom tempo para nossas vidas, um bom tempo para nossos irmãos, um bom tempo com Deus. 
 Não deixemos o tempo passar sem nada fazer, façamos a diferença para este mundo ser a cada dia um 
mundo melhor. 

Sejamos Leões

.
CL RUI NILTON SORIANI

LC BRODOWSKI
01 DE OUTUBRO DE 2.019

A Jornada de Serviços

Os corações dos Leões e Leos batem por serviços. Desde 1917, 
nosso objetivo de levar saúde e esperança para a humanidade 
nunca vacilou. Hoje, essa missão de longa data tem uma nova 
face empolgante. A Jornada de Serviços é uma abordagem para 
viver e servir melhor. Para fazer uma diferença real que as 
pessoas possam ver e sentir. Ela abrange quatro fases: 
aprender, descobrir, agir e comemorar. Nós gostamos dessas 
palavras porque elas transcendem fórmulas organizacionais. 
Elas não têm fronteiras. Elas são a essência dos Leões e Leos.
Se os últimos 100 anos nos ensinaram alguma coisa, é que, 
quando servimos, nós crescemos. E nós nunca pretendemos 
parar. O serviço é a nossa jornada. Vamos explorar isso juntos.
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Prezado Líder Leão,
 Esperamos que você e sua família estejam seguros e bem.

 Nestes tempos difíceis, devemos responder às realidades que estamos enfrentando 
como comunidade global e ter esperança no futuro. Tem sido inspirador ouvir como você e seus 
clubes estão encontrando maneiras de servir suas comunidades. Também estamos 
determinados a encontrar o melhor caminho a seguir para garantir o sucesso dos nossos 
esforços a longo prazo.

 Neste espírito, estamos anunciando que o prazo da Campanha 100: LCIF Impulsionando o Serviço foi 
prorrogado por mais um ano, até 30 de junho de 2022. O Conselho de Curadores de LCIF concluiu recentemente 
sua reunião virtual do conselho em 21 de maio de 2020 e votou por tomar essa decisão com base em nossa 
realidade atual. Devemos dedicar o tempo necessário para realizar todo o nosso potencial nesta campanha, 
para o futuro da nossa fundação.     Continuamos otimistas e orientados para a ação diante dessa pandemia . 
Até 18 de maio de 2020, LCIF concedeu U$ 3.500.000 para proporcionar alívio imediato às comunidades 
severamente afetadas pelo coronavírus (COVID-19). Juntos, estamos descobrindo novas maneiras de 
envolver, conectar e servir nossas comunidades. Essas oportunidades nos sustentarão neste momento de 
incerteza e beneficiarão nossas comunidades quando retornarmos às nossas atividades normais. Incentivamos 
você a entrar em contato com seus companheiros Leões e permanecer conectado à nossa fundação. Você pode 
visitar a página da resposta de LCIF a COVID-19 para saber como nossa fundação está respondendo.

 Muitos Leões perguntaram como podem ajudar nesses tempos sem precedentes. Seu apoio à LCIF 
nunca foi tão importante. Até o momento, a Campanha 100 angariou U$ 151.804.119 para viabilizar o serviço 
Leonístico. Se você puder, considere juntar-se a LCIF em seu apoio aos esforços de assistência dos Leões, 
doando em lionsclubs.org/donate. Suas contribuições são fundamentais para sustentar a capacidade de LCIF 
de ajudar os Leões a manter suas comunidades seguras e saudáveis. Todas as doações são elegíveis para o 
reconhecimento de CMJ e da Campanha 100. Se você fez uma doação recentemente, agradecemos 
sinceramente por sua liderança e generosidade!
 Como o Presidente Choi escreveu recentemente, superaremos esse imenso desafio, pois estamos 
juntos nisso! Permaneceremos em contato com mais atualizações e boas notícias nas próximas semanas e 
meses.

 Como sempre, agradecemos por sua liderança e dedicação à nossa fundação.

Atenciosamente,

Jung-Yul “Yul” Choi   Presidente Internacional

 Parabéns ao casal Governador  pelo Boteco  do Leão LC-6, realizado no Sábado, 23/05. . 
Que  maravilhoso.  Em ium momento  tão  difícil que estamos  vivendo, poder rever  e falar  
com companheiros  de nosso  Distrito  alem de conhecermos outros tantos. Iniciou às 20 
hs e terminou às 34hs, onde tivemos  participação  de nosso  Distrito, dos Distritos LC- 1, 
2, 4 ,5 e 12.  Que maravilhoso  rever e falar virtualmente com amigos.
 A todos  os clubes participantes parabéns  e obrigado, e até um outro encontro. 

 A campanha do lacre de latas, tampinhas 
plásticas e de óleo usado continua a todo vapor e 
temrecebido da comunidade o maior apoio, já 
tendo sido arrecadado centenas garrafas pets 
 Com estes lacres, que são transformadas, 
através de uma ONG, em cadeiras de rodas.
 Afinal, ONDE HÁ UMA NECESSIDADE HÁ 
UM LEÃO !
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Na tarde de  23/05, o Lions Clube Brodowski esteve visitando a Prefeitura Municipal, 
onde na ocasião, fomos recebidos pelo prefeito e pela vice-prefeita, e fez à entrega de 
150 protetores faciais, que serão utilizados pelos profissionais da saúde do nosso 
municipio.

Estivemos ainda,  no Asilo Lar da Fraternidade Aristofánes 
Prudente Correa, onde foi feita a entrega dos seguintes itens: 
150 lt. de água Sanitária, 240 lt de alcool 70%, 200 sacos de 
lixo, 24 frascos de álcool em gel, 15 kg de sabão em pó, e 5 lt 
de sabonete liquido.

   

 No dia 23/05, participei, como convidado da Sede de Lions Clubes 
Internacional, das 18h00 às 19h30, de reunião virtual coordenada pela 
PHD, Vânia Castro, representante da Sede e com a participação dos 
Instrutores  Internacionais  Certificados e do II Vice Presidente 
Internacional Brian Sheehan, palestrante da reunião. 
 Ele falou em inglês, mas em resumo externou o pensamento do IP CHOI, 
sobre a preocupação com as conseqüências da Covid 19 e, além de suas 

colocações, sugeriu algumas alternativas para contornar essa grave crise mundial e apresentou 
possíveis cenários. 
 Adiantou que, doravante, a maioria dos treinamentos serão  on line, utilizando os 
programas já disponíveis para reuniões e Conferências virtuais e que o Lions deve se preparar 
para essas reuniões e outras ações virtuais, como já vem sendo feitas por muitos Distritos e 
Lions Clubes; usar a criatividade e se possível reduzir despesas administrativas; a taxa de 
ingresso pode ser postergada para pagamento "a posteriori", tem clube alongando em até um 
ano o pagamento (não ficou claro, ou não entendi o inglês, se Lions Internacional vai seguir essa 
orientação); aumentar a união entre os associados e os clubes, inclusive com 
ações conjuntas junto à comunidade, comunicação pelo Whatsapp e vídeo 
conferência; flexibilizar o pagamento de taxas, se for o caso, sem prejudicar a 
saúde financeira do clube.
  A CaL Vânia Castro vai nos enviar um resumo da palestra do II VIP 

Brian, quando eu receber divulgarei. Um bom domingo. Abraço 
virtual, 

 PCC Antonio Nogueira Filho, Instrutor Internacional Certificado
LC Fortaleza Parquelandia - Distrito LA4.

MENSAGEM DO PCC NOGUEIRA, INSTRUTOR INTERNACIONAL 

Nós Servimos
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MAIO  -  2020

01 - DM CARMEM LUCIA
02 - CLMJP CAETANO ADAMI NETO
03 - Cast. GABRIEL DE VICENTE  
20 - Cast. TACIANA PUGNOLI
20 - DM SHEILA SORIANI
30 - LUCINEIA RINALDI (Colab)

Lions Clube de Brodowski  SP

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 2019/2020 - CLMJ CESAR GULLO
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

                                                 Boletim LEÃO DE BRODOWSKI
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  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

EDITOR AL 2019/2020
CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA 

Reg. Nº 310-LC  CNE
Rua General Carneiro, nº 664  Tel 016 3664.2360  

 Cel: (16) 99148-7497
e-mail: fotodouglas33@gmail.com 

www.lionsclubedebrodowski.com.br/lions.html

JUNHO - 2020
03 - DM Mariza Eliana C. Jorge
10 - Leticia (Colab. Jair )
12 - Marraiane (CLMJ José Luis) 
22 - Cas. CLMJ Nelson Agostinho / 
Sandra
23 - Colaborador Jair Rinaldi

 O PIP João Fernando Sobral, nosso Presidente Internacional 1976/1977, foi um dos 
que deram uma dimensão muito grande ao nosso movimento. Ficou muito famosa uma das 
suas frases: “Faça seu semelhante sentir-se necessário”. 
 É o que devemos procurar fazer em nossos Clubes e nas comunidades. (CLMJ PDG 
Antonio Domingos Andriani) 
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