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Todos os dias, o mar choca-se contra o rochedo. Seu objetivo não
feri-lo, tampouco se sente ferido o rochedo. Pelo contrario, em
conjunto, protagonizam um belíssimo espetáculo, que, se não
bastasse a beleza, se faz necessário para o equilíbrio de ambos...
Da natureza... Da vida.
Diante disso, podemos crer que, o trabalho em conjunto e a
convivência, se faz através das afinidades e diferenças, porem,
acima de tudo, com organização, disciplina, doação, serenidade
respeito.
Na vida Leonística, o mesmo ocorre, afinal, mesmo
Companheiros Leões, somos seres humanos, com
características das mais diversas, mesmo que com o mesmo
objetivo, SERVIR.
Ao darmos o primeiro passo Leonístico, e também durante toda
nossa caminhada, que de antemão sempre desejamos que seja
prospera e duradoura, ela deve ser feita sobre alicerces de

pensamentos, ações e posturas elevadas e altruístas.
Isso se deve ao fato de ocasionalmente ocorrer choques de ideias e ideais, onde, a postura de todo companheiro
deva ser de serenidade e respeito, buscando em comunhão o equilíbrio, para que, o coletivo supere o individual em
busca dos objetivos comum. SERVIR.
Partindo ainda desse principio de diferenças, pelo caminho encontraremos fogo. Mas não aquele fogo que aquece,
mas aquele que fere e destrói, mesmo que não intencionalmente, e sim por motivo acidental. Nesses momentos
devemos ser água e jamais lenha, pois assim conseguiremos controla-lo, e até compartilhar seu calor, e nossa prédisposição ao bem.
Assim devemos fazer nossa caminhada leonística, não apenas com ações, mas com postura serena diante das
circunstancias a nos apresentadas. Afinal, ao SERVIR, conseqüentemente, e de forma desinteressada, acabamos por
nos tornar exemplos, e devemos ter todo cuidado com os exemplos dados.
De forma serena então, vamos ao final desta nos confraternizar com um

caloroso abraço, em reconhecimento a oportunidade que nos foi dada.
SERVIR.

CLMJ César GullO / DM Regina
Presidente AL 2019/2020

CLMJ DG GUSTAVO JOSÉ GIL DE ALMEIDA / CaLMJ MARIA
Governador do Distrito LC-6 - AL 2019/2020
Sejam bem vindos ao LC BRODOWSKI
na comemoração de seu 43º aniversário de
fundação, GERANDO DIGNIDADE E
TRANSMITINDO IGUALDADE
04 de fevereiro de 2.020
- 09/02/1977
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Tema: Sou Leão e logo não envelheço! HOMENAGEM AOS FUNDADORES
Diante do texto da instrução
Leonística do saudoso CL Paulo
Silvestre, elaborei uma pequena
narrativa para reflexão.
Iniciando com algumas frases
escritas pelo pensador
“Facundo Cabral” que nos diz o
seguinte: - - Não faça o bem a
alguém por obrigação ou por
compromisso. Faça por amor; Ajude uma criança que precisa
de ti, ajude os idosos e os
jovens que te ajudarão quando
for sua vez; - O bem que você
pratica, pode ser a maioria, quase ninguém percebe porque é silencioso; - Uma bomba faz
mais barulho que uma carícia, porém para cada bomba que destrói, há milhões de
carícias que alimentam a vida; Quando a vida te trouxer mil razões para chorar, mostre que tens mil e uma razões
para sorrir - No entanto CLMJP DOUGLAS/TARCÍLIA, CLMJ NELSON/SANDRA ficar velho e
cheio de rugas é natural; pra que se preocupar com as rugas se demoramos tanto tempo
para tê-las! Envelhecer é a melhor alternativa do que morrer jovem.
Não importa a nossa idade, estamos envelhecendo, não adianta nossa
preocupação, isso faz parte do processo natural da vida, - A partir de agora CCLL vocês
terão mais tempo, aceitando ou não o processo vai continuar, por isso aproveitem essa
disponibilidade que o tempo lhes oferece para desfrutar com dignidade e nobreza o ideal
do “servir”. - Todos nós sabemos dos seus conhecimentos inestimáveis sobre as coisas
do leonismo e o discernimento desses quarenta anos dedicados à perpetuação dos
padrões da imagem de nossa associação, em pró dos serviços humanitários no mundo
com o idealismo de servir desinteressadamente. –
Todos nós sabemos , CLMJP DOUGLAS/TARCÍLIA, CLMJ NELSON/SANDRA que vocês
são detentores de todos predicados os quais relata o Companheiro “Paulo Silvestre” na
sua instrução Leonística todos nós sabemos da relevância dos cargos que vocês
ocuparam dirigindo os destinos de nosso glorioso Lions Clube de Brodowski e de nosso
Distrito; desde sua fundação. –
Não há palavras que possam descrever a grande satisfação em tê-los como amigos,
irmãos e companheiros, porque “irmão é um amigo que Deus nos deu, amigo é um irmão
que nosso coração escolheu; e vocês estão do lado esquerdo de nosso peito, só nos resta
agradecê-los por tudo que vocês fizeram e fazem na luta pelo
companheirismo, pelo amor ao próximo e pela boa amizade
conquistada ao longo desse período.

“Os Homens são como os vinhos, a idade azeda os
maus e apura os bons “
CLMJ ANTONIO OLÍMPIO DIAS
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VALORIZANDO UM TRABALHO DO PASSADO
PROJETANDO UM FUTURO PROMISSOR
Neste AL 2019/2020 que marca o 43º aniversário de
fundação do LC Brodowski, entre as várias atividades
que vem sendo desenvolvidas para comemorar a
data, vale registrar um trabalho feito num passado
recente, para dar a geração atual, um pouco do que
foi o clube, motivando para que continue crescendo e
sendo sempre o mesmo LIONS CLUBE DE
BRODOWSKI, não importando o ano. Este trabalho
atual pode ser comprovado no site do DISTRITO LC6, www.distritolc6.com.br e no do clube
www.lionsclubedebrodowski.com.br.
Fundado em 09 de fevereiro de 1.977, já em
novembro de 1.978, iniciava a luta para a construção
de um velório, grande anseio da população na época.
Na gestão do CL Antonio Douglas Zapolla (AL
1978/1979), foi conseguida a doação de um terreno
através da Prefeitura Municipal (Prefeito Sr. José
Grandi), no centro da cidade, à Rua General
Carneiro, ao lado da Praça da Matriz. (Boletim Leão
de Brodowski, nº 3, novembro/78). Com campanhas
de garrafa, sorteio de um carro 0 km, (10.02.1979) e
tantas outras, em 24 de agosto de 1.980, o VELORIO
LIONS CLUBE foi inaugurado, na gestão do ex CL
José Carlos Rinaldi (AL 1980/1981), com presença de
vários dirigentes leonísticos, entre eles o Governador
CL Osvaldecir Ap. Roque. Hoje este local é a atual
sede da Vigilancia Sanitária, tendo a prefeitura
construído outro Velório, bem mais amplo e moderno,
onde deixou através de uma placa, a homenagem
pública ao LIONS CLUBE DE BRODDOWSKI.
Em novembro de 1979, conseguiu opção para
fundação de um Lions Clube em JARDINÓPOLIS, na
gestão do ex CL José Mauro Adami, onde foram
escolhidos como Padrinhos Físicos, os CCLL João
Piola e Sebastião Furlan, e como Leão Orientador o
CL Nelson Agostinho. (boletim nº 13,
novembro/1979). O grupo foi formado com 20
pessoas da sociedade jardinopolense, e já em maio
de 1.980, era constituída a primeira diretoria assim
formada: Presidente: JOSÉ D´AFLITTO, Secretário:
MOACIR DOMINGOS DE SOUZA e Tesoureiro:
NELSON CALADO JR. (boletim nº 19, maio/1980).A
fundação aconteceu no dia 27 de maio de 1.980,
na gestão do CL José Mauro Adami, quando era
Governador do L-17, o CL Helvécio de Mendonça
Henriques. (boletim nº 20, julho/1980).
Infelizmente, em 1984, o LC Jardinópolis, por
motivos alheios à vontade , foi desativado. Mas,
valeu o trabalho, tanto de Brodowski como de
Jardinópolis.
Neste período de tempo, entre outras atividades, o LC
fez a Campanha da Arvore, distribuindo 2.300 mudas
na cidade; administração de um estacionamento
durante o carnaval de 1.983; quermesse no pátio da
Escola de contabilidade (28 e 29 de abril de 1.980);
participação no 1º Campeonato de Integração do L03
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17, sagrando-se, em final disputada em Ituverava-SP,
campeão da Região H e vice campeão do Distrito
(final em Ibirá-SP, dia 16/3/1980); (outubro
/novembro); promoveu Forum Leonístico das Regiões
H-1 e H_2; distribuiu 110 sacolas no Natal de 1980;
na campanha da garrafa, visando fundos para a
construção do velório, arrecadou 20.000 unidades,
2.500 ks de cacos de vidro; domadoras promoveram
diversas bazares beneficentes em 1979 e 1980. Nos
dias 22 e 23 de novembro de 1.980, sediou a II
Distrital do L-17, com a presença de 727 participantes
(Presidente: CL José Carlos Rinaldi, Governador CL
Luiz Carlos Cardoso do Prado); realizou campeonatos
de truco, a nível de clube e também na comunidade;
em 1981 fez a II campanha da garrafa; nos dias 11 e
12 de abril de 1.981 realizou o Bazar da Pechincha.
Continuando, em agosto de 1.982, fez um show para
os pacientes da Casa de Repouso São João Batista,
como Grupo Vida Jovem, em setembro, na Escola
Tiradentes realizou um Concurso da Semana da
Pátria; a 2ª. Campanha da Garrafa arrecadou 9.805
unidades, 3.750 ks. de vidro quebrado e 850 ks. de
ferro velho; em 21//1982, realizou no Salão Paroquial,
o Festival da Música Sertaneja, com participação de
cantores profissionais; no Natal 1982 distribuiu 125
sacolas de mantimentos; em 07/03/1982 sediou o
Fórum Leonístico Região H, com palestra do CL
Sebastião Fernando Gomes, em abril/1982 iniciou
nova Campanha da Garrafa; em 02 de maio de 1.982,
promoveu um dia de companheirismo, recebendo o
LC Franca-Sobral.
Para provar o grande trabalho e a responsabilidade
que este grupo estava tendo para com o leonismo,
outra prova de coragem e de companheirismo, além
de amor ao serviço desinteressado, em um clube que
estava ainda engatinhando, mas que em 5 anos já
tinha construído uma obra de utilidade pública, que já
tinha fundado um novo Lions Clube, que já tinha feito
tanto, outro marco histórico na vida do LC Brodowski
foi assumido por este grupo de jovens, chamados de
MENINOS DE BRODOWSKI.
Este aconteceu em 18 de agosto de 1.982, quando o
LC recebeu da Prefeitura Municipal, através da Lei nº
647, o terreno de 1.500 m2 para construção do
CENTRO SOCIAL LIONS CLUBE, em documento
assinado pelo então Presidente ex CL João Piola,
cuja pedra fundamental foi lançada no dia 23 de
janeiro 1983 e em fevereiro de 1.986, as reuniões
passaram a ser semanais no salão principal desta
obra. Antes eram realizadas na Escola de
Contabilidade, da Profa. Rosameire Morando. Em 09
de janeiro de 1.983, promoveu o JOGO DA
BONDADE, com uma seleção de Leões e uma
seleção de jogadores profissionais, lideradas por
Baldochi (campeão do mundo) e Hegydio (jogador do
Corinthians); em 27/03/1983 promoveu o
Fórum Leonístico H, com palestra do CL
Gilberto Bellini, de Sertãozinho; em
20/04/1983, fez novo show para os
pacientes da Casa de Repouso São João
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Batista, foi o clube vencedor do 9*º
CONCURSO NACIONAL DE BOLETINS
LEONISTICOS DO BRASIL, AL
1982/1983, promovido pelo LC Rio de
Janeiro-Madureira (L-3), o primeiro
clube do L-17 a conseguir tal honraria,
entregue no dia 23/08/1983, no Rio de Janeiro,
e recebido pelos CCLL João Piola/Ercilia,
Presidente, e CL Douglas/Tarcília, Editor, tendo
então promovido o 10º concurso Nacional, AL
1983/84 vencido pelo LC São Paulo-Vila
Carrão, e neste o LEÃO DE BRODOWSKI ficou
em 3º lugar, em premiação realizada no dia
30/08/1985, em São Paulo, com 11
representantes.
Em 9/10 de julho de 1.983, realizou quermesse no
Asilo Lar da Fraternidade; 18/8/83, final do
campeonato municipal de truco; em 25/02/1984,
realizou o 1º FESTIVAL DO CHOPP, na Escola
Tiradentes; no dia 22/07/1984, outro fato
marcante quando da realização de uma feijoada,
a mesma foi totalmente estragada no dia da
realização, e a comunidade, entendendo a
situação, não criou nenhum problema e esta
feijoada foi realizada no mês seguinte, com
sucesso total; na IX Semana de PORTINARI, em
1984, promoção de uma ginkana cultural, na
Praça Portinari, apresentada pelo CL Douglas,
debaixo de um temporal, mas com presença
maciça de todas as escolas; em 01/09/1984,
promoção de um show com o cantor Miltinho
Rodrigues; em outubro, compra das telhas do
Centro Social, no valor de (pasmem) Cr$
6.086.850,00; em 11/11/84, sediou o II Fórum
Leonístico H, com palestra do CL Ecyr Alves
Ferreira, de ITUVERAVA; em fevereiro de 1.985, o
LC recebeu doação pró Centro Social do Dr. J.
Saulo Ramos, no valor de Cr$ 5.000.000,00; em
09/03/1985, promoveu a II Festa do Chopp, na
Escola Tiradentes; em 21/22 de setembro de
1.985, promoveu a FEIRA DO VERDE, com
venda de centenas de mudas de arvores; em
outubro/85, recebeu doação de Cr$ 1.000.000,00
do Banespa pró Centro Social.
Como vemos, em apenas 9 anos, o Lions Clube
de Brodowski valorizou o leonismo, promoveu o
companheirismo, fez obras relevantes; e além do
resumo acima, quantas foram as atividades
realizadas, as feijoadas, as quermesses, os
bailes, campanhas da Arvore, quantas centenas
de visitas realizadas a outros Lions, quanta ajuda
prestada, quanta participação cultural feita, enfim,
foi (e ainda é), um verdadeiro LIONS CLUBE.
Quem quiser ver e se emocionar com os
MENINOS DE BRODOWSKI, relembrar tudo que
marcou o clube, consulte a coleção do boletim
LEÃO DE BRODOWSKI, à disposição de todos,
tanto no clube, como com o seu editor, CL
Douglas, que desde 1979 até hoje, é o
responsável pelo mesmo.
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Hoje, aos 43 anos de vida, mesmo com o grupo
tendo envelhecido (são 2 fundadores) e coma
renovação que vem tendo, LIONS CLUBE DE
BRODOWSKI continua a sua missão.
Não queremos viver do passado porque águas
passadas não movem moinhos, mas este relato
foi feito apenas com a intenção de mostrar para a
nossa geração o quanto foi importante o leonismo
dentro de nossa Brodowski, para que possamos
continuar vivendo e praticando, como realmente
fazemos neste novo grupo, pequeno na
quantidade, mas grande na qualidade, o
verdadeiro sentido da filosofia de Melvin Jones,
fundador do leonismo, em 1917, em ChicagoUSA, e mostrando que, para o bem pessoal, para
o bem de nossa cidade, de nosso distrito, vale a
pena ser LEÃO.
CCLL, Domadoras, continuem valorizando o
nosso movimento, continuem FAZENDO
COMPANHEIRISMO PARA MELHOR SERVIR,
porque assim todos nós, comunidade, distrito,
associação, LC Brodowski, estaremos provando
sempre que A ARTE DE SERVIR é plenamente
justificável, e que podemos ser dignos de
pertencermos à LCI.

ATIVIDADES
Destaque-se entre as principais atividades, o
CLUBE DO CLUBE, onde todo Domingo, 2
companheiros são responsáveis (mas sempre
outros também vão._ Esta semana a
quantidade de livros foi acrescida com a
doação de vários colaboradores, entre eles, a
Cast. Eduarda, fillha do CL Gledson/Leila, que
doou mais de 80 exemplares.
Campanha de arrecadação de oleo usado,
onde neste AL 2019/2020 já foram arrecadados
1.470 litros, sendo que o arroz e o óleo que o
clube recebeu em contrapartida, foram doados
ao Asilo Lar da Fraternidade e à Associação
São Vicente de Paula.
Reforma e melhoramentos no CENTRO
SOCIAL, com o trabalho incansável dos CCLL
Gerson, Caetano e Emilio O CL Gerson e
Emilio têm se empenhado também na
recuperação de cadeira de rodas usadas.
E tantas outras, onde o LIONS prova que
realmente NÓS SERVIMOS, com uma equipe
que não mede esforços para colaborar.
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Foi sem dúvida alguma, uma das maiores realizações do CL Antônio de Pádua Barros
Cardoso, durante a sua gestão como presidente do Lions Clube de Batatais.
O feito se reveste de Invulgar Importância, por se tratar do ano em que o leonismo do
Brasil atingiu o ápice, com a elevação do CL João Fernando Sobral à presidência de
Lions Internacional.
Sendo uma de suas metas a expansão do número de clubes no acontecimento de Brodowski, está
a preciosa contribuição de Batatais à consecução dos seus objetivos.
A semente boa foi lançada na dadivosa terra de Portinari, e hoje mais um clube é somado aos
30.000 já existentes em 149 países, nas mais diversas regiões do mundo.
Porém, antes que isso pudesse acontecer, muito trabalho foi exigido do clube padrinho. É
necessário ressaltar que por duas vezes em épocas anteriores tentou-se essa fundação.
A missão se afigurava quase como um desafio a Batatais.
Foi preciso muita fibra, coragem de leões, desprendimento, conhecimento profundo sobre a filosofia
de Lions, para que a meta fosse atingida.
Finalmente, para coroar esse laborioso trabalho, no dia 9 de fevereiro do corrente ano, nas
dependências do Seminário Arquidiocesano Maria Imaculada, com a presença do Governador do Distrito L
17, CL Antonio Dante de Oliveira Buscardi, de autoridades leonísticas da região, leões das cidades
circunvizinhas e de todos os leões e domadoras de Batatais, numa festa magnífica, nasceu Lions Clube de
Brodowski.
Foi feliz o CL Antônio de Pádua Barros Cardoso ao acreditar nos seus companheiros quando estes
lhes hipotecaram total apoio à iniciativa. Foram bravos todos aqueles que, com tenacidade e idealismo,
souberam doutrinar os companheiros de Brodowski, propiciando ao Presidente
Int
ernacional, a fundação de mais clube.
CL IDAIR FANTINATI – Padrinho Físico ( desligado do Lions )
Publicado no boletim LEÃO SEM JAULA, do LC Batatais, março/1977.

Presidente por quatro vezes, ao lado de outros
abnegados, construiu o Velório Municipal Lions Clube e
sua imponente sede social, CENTRO SOCIAL LIONS
CLUBE, situada na Rua José Fabbri.

Artigo publicado no JORNAL DEBRODOWSKI,
nº 44, fevereiro/2006 :
GENTE COMO A GENTE
ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA / TARCILIA

Douglas é esteio de tudo, correndo de lá para cá,
sempre procurando soluções para os problemas
cotidianos.
ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA ! O que seria do
mundo sem homens como voce e outros mais ? Sério
às vezes, meio taciturno e com cara de poucos amigos,
mas quem o conhece, sabe aque ali se esconde um
coração e caráter magnanimo.
Nossa cronica foi criada para isso : Divulgar valores,
homens e mulheres que ajudam a construir um mundo
cada vez melhor, mais humano, mais fraterno,
mostrando o lado bom da vida, e voce, ANTONIO
DOUGLAS ZAPOLLA, é um deles.

Sentado em minha escrivaninha, ao lado da velha
máquina de escrever, meditando e terminando de
escrever o roteiro de mais um filme que receberá oa
titulo de " ACONTECEU NAQUELE DIA ", fiquei
meditando.
"Estou em divida com alguém muito especial em
Brodowski." Um homem integro, sério, trabalhador,
esportista nato, e colaborador com grandes méritos de
programas sociais que enriquecem o seio de nossa
sociedade e da família, com sua presença constante e
honradez.
ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA !

No aniversário de fundação do LIONS CLUBE DE
BRODOWSKI, o jornal JB congratula-se com todos os
seus integrantes.!

É necessário dizer algo mais ?
Meio século de vida. Uma existencia sem mácula,
construindo, prosperando e colaborando.
Ex-atleta e secretário do C.A.Bandeirante, campeão
pela Liga Batataense de Futebol, em 1.971. ExPresidente do Projeto Amanhecer. Ex-Presidente do
Lions Clube, fundador da APAE, Ex-Venerável da Loja
Maçonica Luz de Brodowski. Ex-Delegado da 42a.
Região Maçonica, do Grande Oriente Paulista, etc., etc.,
etc......
No Lions Clube de Brodowski, onde foi um dos
associados fundadores, em 09 de fevereiro de 1.977 e
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CAETANO JACOB - Jornalista
Obs.: Com a devida permissão de nossos CCLL,
ouso publicar este artigo escrito há 14 anos pelo
jornalista Caetano Jacob,para que eu possa manter
acesa esta chama que me impulsiona, e que às
vezes, parece estar se apagando. Não é para
satisfazer ego, não é vaidade, é simplesmente algo
que me prove que tudo que fiz e faço,
desinteressadamente, VALEU A PENA, e quero
continuar sentindo que ainda VALE A PENA, para
que possa lutar por este ideal que tanto amo.
https://www.lionsclubedebrodowski.com.br/curricululeon.htm
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Na data 22/01/2020, recebemos uma doação do LEO Clube de Cravinhos de alguns milhares de lacres de
latinhas, bristers e tampinhas plásticas.
Demos continuidade a organização da Sala de troféus e a secretária.
E ainda, adquirimos 3 cadeiras de rodas e 3 de banhos com recursos provenientes da coleta de
lacres, tampinhas plásticas e doação de colaborador.
Parabéns a todos associados do LC Brodowski, que juntos, a 43 anos, praticam com muita alegria e
disposição a Arte de Servir. Parabéns a TODOS Companheiros, Domadoras, Castores e Colaboradores.
Como bem dizia o querido IPP, Juntos Servimos Mais e Melhor.

NATAL LIONS CLUBE DE BRODOWSKI 2019:
Este ano, o Lions Clube Brodowski direcionou sua atividade natalina à Casa de Acolhimento de
Brodowski, através de doação de roupas e calçados.
A Casa de Acolhimento, conforme Lei Municipal nº 2309 de 08/05/2015, destina-se ao atendimento e
proteção integral de crianças e/ou adolescentes de 0 (zero) a 18 (dezoito anos) completos, que encontramse afastadas do convívio, com ou sem deficiência, sob medida protetiva de acolhimento e proteção no
Município de Brodowski/SP.
Atualmente ela acolhe 10 crianças de adolescentes de 07 meses à 17 anos. Na
ocasião, foram doados aproximadamente 03 itens a cada atendido, conforme a
necessidade dos mesmos, seguindo orientação e escolha de seus coordenadores.
Por medida legal, não foi possível tirar fotos e identifica-los. A
seguir, temos algumas fotos selecionadas pelos
coordenadores, e alguns comentários:
Foi difícil registrar pela empolgação de todos. Os meninos
amaram os presentes !!
Serviu e ficou lindo tudo Foi lindo, eles ficaram muitíssimo felizes.

HOMENAGEM E GRATIDÃO AO QUADRO ATUAL
DE ASSOCIADOS 2019/2020
CL ALMIR SOARES RAMOS / IEDA
CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA / TARCILIA
CLMJ ANTONIO OLIMPIO DIAS / IVONI
CL ANTONIO VALDECIR BRADÁSSIO JR / TABATA
CLMJP CAETANO ADAMI NETO / ROSA MEIRE
CLMJ CESAR GULLO / REGINA CÉLIA
CLMJ EDISON LUIZ DE VICENTE / ANA ELISA
CLMJ ELVES S. CARREIRA / MARIA APARECIDA
CL GLEDSON PEREIRA DE ANDRADE / LEILA
CL GERSON ELVIS MANTOVANI / JANEI
CL GUILHERME BARTOLOMEU ADAMI / RAFAELA
CLMJ JOSÉ EMILIO REATO / EDLÉIA

CLMJ JOSÉ LUIS SUAREZ / CARMEM
CLMJ JOSÉ MÁRIO JORGE / MARIZA ELIANA

CLMJ NELSON AGOSTINHO / SANDRA
CL RAUL SUARES MANTOVANI
CL RUI NILSON SORIANI / SHEILA
CL SÉRGIO LUIZ BROZEGUINI / ROSELI

ANO XLIII

JANEIRO / FEVEREIRO 2020

Nº 174

ANO XLIII

Nº 174

JANEIRO / FEVEREIRO - 2020

JANEIRO - 2020
03
05
08
10
12
15
21
21
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CL GUILHERME B. ADAMI
MJF JOSÉ LUIS S. PUGNOLI
DM IEDA ALVES DA SILVA
MJF NELSON AGOSTINHO
Cas. PMJF DOUGLAS/TARCILIA
Cast. Eduarda de Andrade
Cast. Marina C. Jorge
Cas. MJF JOSÉ EMILIO/EDILÉA

Fevereiro/2020
05 - CL Gerson E. Mantovani
09 - LC BRODOWSKI 1977
11 - Cast. Mateus Carreira
15 - Cast. Isabela Brozeguini

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 2019/20202 - 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 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
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08

