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Quem não compreende um olhar,
 tampouco entenderá uma longa explicação   !

Distrito LC-6 - Divisão D-3 - AL 2021/2022 - OUTUBRO   / 2021 -  Nº 187  - ANO XILV

EMPATIA DENTRO DO LIONS

 Quanto mais amor doamos, mais amor recebemos! É com essa motivação meus leões que nós 
devemos incentivar a espalhar empatia por qualquer lugar que nos for! Nunca se esqueça que o amor ao 
próximo e a bondade sempre trazem bons resultados. Pratique EMPATIA. 

     Muitos CCLL aqui e agora não deve saber o significado de empatia, em nosso dicionário seu significado é 
ter a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação 
vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de 
forma objetiva e racional o que sente outro individuo.                                                                         

 Meus CCLL, eu não sabia nem que existia essa palavra ate pouco tempo atrás, estava vendo um 
vídeo em uma bela entrevista de um humorista que sigo sua página na internet e me deparei com sua 
entrevistada, quando ela usou essa palavra para demonstrar o que ele sentiu nela, pura “empatia” e o que 
isso tem a ver ao Lions Clube.

           No meu ponto de vista: TUDO.                                                                                               

 O que queremos ao próximo é isso EMPATIA, sabe aqueles dias meus Companheiros Leões em que 
você não está bem ou quando você analisa a sua vida e percebe que as coisas não estão nem um pingo do 
jeito que você gostaria? Ou, ainda, quando acontece algo que tira o nosso chão e nos deixa sem rumo? 
Nesses momentos a tristeza é inevitável, assim como, o sentimento de impotência diante da vida, de tal 
maneira que a chama que nos mantêm firmes enfraquece.

 Precisamos, então, de pessoas, familiares e principalmente dos CCLL do nosso clube capaz de se 
colocar no nosso lugar e de algum modo sentir a nossa dor. Ou seja, precisamos da empatia dos que nos 
cercam para que percebamos que não estamos sozinhos e que por mais dolorosa que seja a caminhada, 
chegaremos ao final.

            Lembrando meus CCLL empatia não significa, em nenhum momento, sentir dó de alguém, ou fazer 
caridade. Ela é também não é amar. É simplesmente se colocar no lugar do outro e avaliar as consequências 
das suas ações perante aquela vida, à sua e à sociedade.

 A empatia, quando aplicada, transforma o mundo!                                    

 No entanto, em uma sociedade em que o egoísmo predomina, é difícil encontrar pessoas que 
realmente possuem a capacidade de colocar-se no lugar do outro. Por isso meus CCLL o titulo desta 
instrução é “empatia dentro do Lions” creio que o mais próximo que vivenciei desse sentimento foi dentro do 
Lions foi aqui que muitas vezes pude ter empatia e não sabia o que era isso.                                                                                  

Que todos nós leões pratiquemos empatia.

CL Guilherme B. Adami – 03/12/2019
Presidente AL 2021/2022
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 Desde o início da pandemia, só tivemos notícias ruins, tristes, mortes, desemprego, internações, 
sofrimento, e vem se acumulando agora com vulcões, acidentes fatais, acidentes, fogo generalizado 
em estradas, falta de reuniões presenciais, contato humano e tantas ruins. Tudo isso predominando 
nas redes sociais, e afetando nosso inconsciente, nosso psicológico. Muita coisa ruim para nossa 
cabeça.

 Ontem depois de uma consulta com uma profissional, que disse do malefício de tudo isto, fiquei 
pensando com meus botões. Vamos agora que se aproxima o período natalino, trocarmos somente 
mensagens de otimismo, fé, esperança e solidariedade.

 As notícias ruins todos tomam conhecimento através da TV e da Internet. 

 Porque ficarmos enviando tudo aquilo que todos já sabem ? Fica uma lavagem cerebral 
negativa. Assim, proponho que mudemos o foco das mensagens, mesmo sabendo que será difícil ter 
adesão, e passemos para amenidades, coisas boas, rivalidades positiva no futebol, piadas 
descontraídas, e por aí adora. Sei que é uma utopia pedir isto, mas não custa tentar.

 Eu, só vou agir assim, não vou ler mensagens de tragédias, de acidentes. Vamos tentar aliviar a 
nossa mente. E se estou sendo um pregador no deserto, me desculpem. 

PMJF Douglas e Tarcilia

 Olá galera! Nos últimos meses nos deparamos com uma grande reviravolta no nosso modo de 
vida. Desde o surgimento da pandemia estamos tentando ao máximo passarmos mais tempo em 
nossas casas, para nos proteger e proteger o próximo.
 Diariamente surge uma enxurrada de notícias ruins que nos assustam muito, e acaba sendo 
prejudiciais para nossa mente, mas não podemos deixar de perceber que em cada problema, cada 
dificuldade, podemos tirar um aprendizado.
 Pensando nisso, nós da Rede dos Saberes resolvemos criar o nosso próprio noticiado, com o 
diferencial que aqui será noticiado apenas as boas notícias e que sejam verdadeiras, nada de fake 
news.
 Observe a sua comunidade, a sua casa, a sua família e compartilhe com a gente algo de positivo 
que aconteceu nesse período, uma notícia que aqueça o coração de quem esteja lendo.

#ESPALHE BOAS NOTÍCIAS
#COMPARTILHE O BEM!

https://comunidadescoep.org.br/diarios-de-quarentena-espalhe-boas-noticias/
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No sábado, dia 06 de novembro, o LIONS CLUBE DE BRODOWSKI, fundado em 09 de fevereiro de 1.977, 
portando já com 45 anos praticamente, e sempre trabalhando em prol do serviço desinteressado, do 
proximo, do companheirismo e da solidariedade, teve comprovado mais uma vez, o prestigio e a confiança 
da comunidade local.

         A tradicional familia CASTILHO reconhecendo este trabalho, especialmente no atendimento de 
emprestimo de aparelhos de locomoção, em um gesto magnanimo de solidariedade e amor ao proximo 
necessitado, fez a doação, do seguinte material abaixo relacionado, todos novos :

2 cadeiras de rodas
2 cadeiras de banho
2 andadores
1 protese para perna
1 bengala de apoio

Em nome daqueles que serão beneficiados com todo este material, a diretoria 2021/2022, presidida pelo 
CL GUILHERME BARTOLOMEU ADAMI, registra os seus  mais sinceros agradecimentos por tão nobre 
gesto, que motiva ainda o LIONS CLUBE DE BRODOWSKI continuar a sua missão no SERVIÇO 
DESINTERESSADO

Concurso Cartaz sobre a paz
Dia 14 de outubro, no MUSEU CASA DE PORTINARI, em Brodowski-SP, julgamento do CONCURSO 
DO CARTAZ SOBRE A PAZ, feito por uma comissão de artistas plásticos indicados pelo MUSEU 
CASA DE PORTINARI, onde os trabalhos feitos pelos alunos de varias escolas locais, foram 
expostos.  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.

1° lugar :  Maria Eduarda Franzini Cândido.
Escola: EMEF Profa. NAIR DUARTE DO PÁTIO FRANZONI

2° lugar Diógenes Alves da Silva
Escola: COLÉGIO OBJETIVO

3° lugar : Ana Clara Magno
 Escola: EMEF Profa. NAIR DUARTE DO PÁTIO FRANZONI
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O MJF Edison Luiz de Vicente conseguiu arrecadar diversas sacolas contendo blisters, tampinhas plásticas e 
lacres de aluminio, em 01/10/21.

Participação do PMJF Antonio Douglas Zapolla em webinar de LIONS INTERNACIONAL  sobre como 
podemos apoiar a Fundação por meio de eventos de angariação de fundos. ( 30 minutos), 01/10/2021

Limpeza da area externa do CENTRO SOCIAL LIONS CLUBE e da perua KOMBI feita pelo CL Almir Soares 
Ramos. 01/10/21

Recebimento de uma sacola de blister através da colaboradora Maria José Gotardo. 

Atualização mensal do site www.lionsclubedebrodowski.com.br

Dia 02 de outubro, campanha de conscientização sobre o DIA DA NÃO VIOLENCIA, através das redes sociais 
e na comunidade brodowskiana. 

Recebimento de doação de uma sacola contendo blisters através da colaboradora Eleninha Toloi. 

Dia 03 de outubro, Recebimento de doação de uma sacola contendo blisters através do colaborador JOSÉ 
CARLOS DE VICENTE.

Campanha de conscientização sobre a importancia das ABELHAS no meio ambiente, através das redes 
sociais e na comunidade local.;

Homenagem aos Dentistas pelo transcurso do DIA MUNDIAL DO DENTISTA, comemorado nesta dia 03 de 
outubro.

Dia 04 de outubro, homenagem pelo transcurso do DIA DOS ANIMAIS, através das redes sociais e na 
comunidade brodowskiana. 

Dia 05 de outubro, recebimento de doação de uma sacola contendo blisters e tampinhas plásticas, feita pela 
colaboradora Solange (SOL E LUA).

Dia 05 de outubro, reunião ordinaria, com todos os cuidados exigidos, realizada no CENTRO SOCIAL LIONS 
CLUBE, às 20h30m, onde foram tratados vários assuntos leonisticos. Instrução Leonistica: PMJF Antonio 

Douglas Zapolla.

Dia 06 de outubro, doação de 6 litros de óleo usado pelo Sr. José Angelo Poloni.

Doação de 1 sacola de blisters e 1 sacola de tampinhas de metal pela colaboradora Cristina Valéria de 
Oliveira Poloni.   

Dia 09 de outubro, edição de 2 videos com as atividades dos clubes do Distrito, entre eles, o LC DE 
BRODOWSKI, pelo PMJF Antonio Douglas Zapolla.

Divulgação no jornal A CIDADE DE BRODOWSKI, na coluna social ( PMJF Antonio Douglas Zapolla), de 
aniversários de CCLL.

Doação através da Sra. SANDRA, residente à Rua Vereador José Sabino, 1647, de 12 litros de óleo 
reciclável. 

Homenagem, através das redes sociais e na comunidade, pelo transcurso do DIA DO AÇOUGUEIRO, 09 de 
outubro de 2.021

Campanha de conscientização sobre a importância do exame de mama, OUTUBRO ROSA, nas redes sociais 
e na comunidade. 

Recolhemos junto ao carrinho de lanches Guadalupe 50 litros de óleo de fritura.

Limpeza e manutenção do Centro Social, Limpeza da komboza para volta do Clube do Livro Lions Clube e 
limpeza na area de estacionamento  ( CCLL José Luis, José Emilio e Geovani) 

Doação de um armario de cozinha usado, em perfeito estado de conservação, para o Sr. José Aparecido dos 
Santos, Rua Olavo Bilac, 368, Vila Nossa Senhora das Graças, em Brodowski. 
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Recolhemos junto ao carrinho de lanches Guadalupe 50 litros de óleo de fritura.

Limpeza e manutenção do Centro Social, Limpeza da komboza para volta do Clube do Livro Lions 
Clube e limpeza na area de estacionamento  ( CCLL José Luis, José Emilio e Geovani) 

Doação de um armario de cozinha usado, em perfeito estado de conservação, para o Sr. José 
Aparecido dos Santos, Rua Olavo Bilac, 368, Vila Nossa Senhora das Graças, em Brodowski. 

Dia 10 de outubro, homenagem a todos os empresários da cidade e do Distrito LC-6, através das redes 
sociais e na comunidade, pelo DIA DO EMPRESÁRIO. 

Limpeza do Centro Social Lions Clube, mesas e cadeiras aguardando próximos eventos

Dia 12 de outubro, homenagem através das redes sociais, na comunidade e no Distrito LC-6, pela 
comemoração do DIA DA CRIANÇA, DIA DO ENGENHEIRO AGRONOMO e DIA DO CORRETOR DE 

SEGUROS. 

Dia 13 de outubro, homenagem através das redes sociais, na comunidade e no Distrito LC-6, pela 
comemoração do DIA DO FISIOTERAPEUTA. 

Dia 14 de outubro, no MUSEU CASA DE PORTINARI, em Brodowski-SP, julgamento do CONCURSO DO 
CARTAZ SOBRE A PAZ, feito pelo LIONS CLUBE DE BRODOWSKI nas escolas do municio. Leiam 

detalhes sobre o evento na abra CLUBES NO DISTRITO. 

Participação do PMJF Antonio Douglas Zapolla, na live COMO MENSURAR EM MYLION, promovida 
pelos Distritos LC 2 e LC 12, com os orientadores da EQUIPE PINGUIM. ( 1h30m) 

Dia 15 de outubro, homenagem através das redes sociais, pela comemoração do DIA DO PROFESSOR, 
na comunidade e no Distrito. 

Mensagem de felicitações ao casal Governador do Distrito LC-6, MJF GLAUBER GOMES / 
ALESSANDRA, pela comemoração dos 27 anos de casamento. 

Participação do PMJF Antonio Douglas Zapolla, na live COMO MENSURAR EM MYLION, promovida 
pelos Distritos LC 2 e LC 12, com o orientador MJF Rodrigo Lavieri, de São Paulo. ( 1h30m).

Dia 16 de outubro, doação pela Sra. Marlene Siena, de várias sacolas contendo material reciclável. 

Mais uma garrafa de lacres  de alumínio coletada e doada ao Lions Clube de Brodowski pelo nosso 
querido amigo Manoel Pereira de Andrade (irmão do CL Gledson).

Depósito da arrecadação de 3 cofrinhos da campanha dos COFRINHOS, do Hospital de Amor, de 
Barretos-SP, no valor de R$ 92,00, arrecadados no Super Mercado Bergamo, de Brodowski. 

Dia 17 de outubro, homenagem através das redes sociais, pela comemoração do DIA DO 
ELETRICISTA, na comunidade e no Distrito. 

Dia 18 de outubro, homenagem especial, através de todas as redes sociais, na comunidade e no 
distrito, aos médicos pelo transcurso do DIA DO MEDICO.

Doação pela Sra. Maria Aparecida de Mello, de  sacola contendo material reciclável. 

Participação do PMJF Antonio Douglas Zapolla, Presidente de Divisão D-3, em reunião virtual do grupo 
de presidentes de Divisão com o DG Governador Glauber.

Dia 19 de outubro, homenagem especial, através de todas as redes sociais, na comunidade e no 
distrito, aos médicos pelo transcurso do DIA DO SECURITÁRIO.

Homenagem especial, através de todas as redes sociais, na comunidade e no distrito, aos médicos 
pelo transcurso do DIA DO PROFISSIONAL DE INFORMÁTICA.
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Doação pela DM Sandra Borela Agostinho de uma sacola de recicláveis.
Doação por um colaborador anonimo de uma sacola de plásticos. 

Reunião ordinária, no CENTRO SOCIAL LIONS CLUBE, presidida pelo CL Guilherme Bartolomeu 
Adami, Presidente, com presença de 50%, onde foram tratados vários assuntos leonisticos. Todos os 

cuidados de prevenção tomados. 
Dia 20 de outubro, desligamento a pedido por motivos familiares, do CL Sérgio Luiz Brozeguini, que foi 

admitido em 13 de janeiro de 2.015.
Trabalho voluntário do MJF Nelson Agostinho e sua neta Giovana na montagem das caixas de pizza, 

que será promovida no sábado, dia 23/10.
Mensagem de felicitações ao MJF ANTONIO CARLOS GIROTTO, do LC de Sertãozinho, pelo 

transcurso de seu aniversário natalicio.
Recebimento de oficio do MUSEU CASA DE PORTINARI, de BRODOWSKI-SP, pela doação de várias 

enciclopedias que foram anexadas ao acervo cultural do mesmo. 
Dia 21 de outubro, oficio de cumprimentos agradecendo o envio do boletim  A VOZ DO LEÃO, do LC DE 

RIBEIRÃO PRETO CENTRO, editado pelo MJF João Rodini Luiz. 
Dia 22 de outubro, visita presencial ao PMJF Antonio Douglas Zapolla, do MJF JOÃO RODINI LUIZ, do 
LC DE RIBEIRAO PRETO CENTRO, e do ex-CL CARLOS MARCELO FERNANDES, que fez do nosso 

quadro de associados, tendo de transferido para o LC DE PRESIDENTE PRUDENTE,  onde se 
desligou. Atualmente está morando em Brodowski.  

Dia 23 de outubro, doação de sacolas de recicláveis e blisters pelo colaborador HUmberto Carlos de 
Oliveira. 

O LIONS CLUBE DE BRODOWSKI promoveu a sua tradição campanha da PIZZA AMIGO DO LEÃO, 
com sucesso total e venda de 250 unidades, cuja renda será destinada às obras assistenciais. (leiam no 

site) 
http://www.distritolc6.com.br/index.php/distrito_clubes/4189-pizzaamigole%C3%A3o.html

Dia 24 de outubro, mensagem de condolencias para a familia do pequeno THEODORO, de 3 anos, 
sobrinho neto do casal MJF Douglas/Tarcilia, filho de TAUANA/0TOM, falecido em Batatais. 

Dia 25 de outubro, homenagem através das redes sociais e na comunidade, pela comemoração do DIA 
DO SAPATEIRO. 

Dia 26 de outubro, homenagem, através das redes sociais e na comunidade, pela comemoração do DIA 
DO BACHAREL EM DIREITO. 

Doação de sacolas de recicláveis e blisters pelo colaborador José Carlos de Vicente. 
Homenagem, através das redes sociais e na comunidade, pela comemoração do DIA DO 

TRABALHADOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL.
Doação de uma sacola de tampinhas plásticas pelo colaborador José Antonio Severi. 

Doação de 1 garrafão com lacres de aluminio e de 2 sacolões com plásticos recicláveis pelo colaborador 
JOSÉ ANTONIO DE BARROS, de MATÃO. 

Mutirão dos CCLL na limpeza e higinenização do estoque de livros para a volta às atividades do CLUBE 
DO LIVRO LIONS LUBE. 

Participação do PMJF Antonio Douglas Zapolla na reunião virtual do DISTRITO LD-3, TREINAMENTO 
MYLION, ministrada por DG Glauber Gomes da Silva, do LC-6 (2 horas ) 

Dia 27 de outubro, Doação de sacolas de recicláveis e blisters pela colaboradora Celeste Frata
Doação de sacolas de recicláveis e blisters feita pelo colaborador José Anisio de Souza. 

Participação do PMJF Antonio Douglas Zapolla na reunião virtual do DISTRITO LD-3, TREINAMENTO 
MYLION, ministrada por DG Glauber Gomes da Silva, do LC-6 (1 hora)

Dia 28 de outubro, Homenagem, através das redes sociais e na comunidade, pela comemoração do DIA 
DO SERVIDOR PÚBLICO. 

 No ultimo dia 28/10 o Lions Clube de Brodowski, através do CLMJ José Emilio Reato e contando com o 
apoio logístico da empresa Nosso Supermercado, recebeu a coleta de 137 sacos de diversos tamanhos 

de blisters (cartelas de comprimidos), totalizando aproximadamente MEIA TONELADA.
Dia 30 de outubro, homenagem, através das redes sociais e na comunidade, pela comemoração do DIA 

DO FISIOCULTURISTA. 
Homenagem, através das redes sociais e na comunidade, pela comemoração do DIA DO BALCONISTA.

Homenagem, através das redes sociais e na comunidade, pela comemoração do DIA DO 
COMERCIÁRIO. 

Dia 31 de outubro, homenagem, através das redes sociais e na comunidade, pela comemoração do DIA 
DA DONA DE CASA. 

vejam todas as fotos através do link
https://shortest.link/1N4x



04

ANO XLIV OUTUBRO   -   2021 Nº 187

 Nos dias 28 e 29 de setembro, o Lions Clube 
de Brodowski, em parceria com a ARBEC 
(Assistência a Reabilitação e Bem Estar do 
Convalescente) e AVCC de Barretos (Associação 
Voluntária de Combate ao Câncer de Barretos), 
deram mais um passo na Campanha iniciada em 
julho de 2021, que consiste em coleta e 
destinação correta de bristers (cartela de 
comprimidos).
Essa atividade visa a preservação do meio 
ambiente, tendo em vista que a decomposição do 
material demora em média 500 anos, e nesse 
período pode contaminar o solo e ainda causar 
acidentes com animais, principalmente o 
engasgamento, causando-lhes a morte.
 Associado a isso, tem como objetivo 
promover ações em prol do Hospital de amor de 
Barretos, um dos principais do pais e referencia 

no mundo todo, onde apenas no ano de 2020, apresentou os seguintes resultados:
a) 227.264 pacientes atendidos

b) 14.951 internações
c) 1.875.217 procedimentos

d) Pacientes de 2.360 municípios atendidos.
 Voltando aos bristers, foram destinados corretamente 42 bags contendo aproximadamente 3,5 
toneladas, que, após a reciclagem e depuração do material, serão utilizados na produção de portas, 
janelas e persianas, gerando emprego e estimulando a economia.
 Devemos destacar que, devido ao baixíssimo valor, ou mesmo a inexistência dele, foi 
necessário o fomento e a interação de vários setores empresariais para que no final conseguíssemos 
aparelhos ortopédicos (cadeiras de rodas e banho) que serão destinadas ao Hospital de Amor de 
Barretos.
 Aproveitamos para reiterar nossos agradecimentos às empresas: Nosso Supermercado, Alex 
Comercio de Sucatas, Sinape Sinalização Viária e Cmeg Artefatos de Cimento por todo apoio na 
logística da atividade.
 Agrademos ainda a população de Brodowski, Colina, e São José do Rio Preto, ao Projeto Cata 
Sonhos de Ribeirão Preto, à OAB Subseção de Ribeirão Preto, e ainda aos Lions Clubes de Cravinhos, 
Ribeirão Preto Centro, Ribeirão Preto Campos Eliseos e Tanabi, pela coleta e fornecimento de parte do 
material.
 Em breve estaremos, junto com a AVCC de Barretos e a ARBEC realizando a entrega dos 
aparelhos ortopédicos ao Hospital de Amor de Barretos, lembrando a todos que essa é uma atividade 
permanente, e que, tão logo foi realizada a coleta desse primeiro material, outros já começaram a 
chegar e farão parte de uma próxima destinação
 A todos os colaboradores, a eterna gratidão do Lions Clube de Brodowski.
 Nós Servimos... De Verdade!!!

CL ALMIR SOARES RAMOS

CAMPANHA DE BLISTERS
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  No ultimo dia 28/10 o Lions Clube de Brodowski, através do CLMJ José Emilio Reato e 
contando com o apoio logístico da empresa Nosso Supermercado, recebeu a coleta de 137 sacos 
de diversos tamanhos de bristers (cartelas de comprimidos), totalizando aproximadamente MEIA 
TONELADA.
  Destacamos que a referida coleta só foi possível graças ao brilhante trabalho da AVCC 
(Associação de Voluntários de Combate ao Câncer de Barretos), e juntamente com outras coletas 
serão revertidas em benefícios ao Hospital de Amor de Barretos.
 Visando aa manutenção, organização e limpeza do Centro Social Lions Clube, na data de hoje os 
bristers foram transferidos para o Galpão do colaborador Fazenda Guaraciaba..
 Em breve novidades... NÓS SERVIMOS.... DE VERDADE!!!

No dia 22 de outubro, em uma feliz coincidência, este editor recebeu a visita, aliás, 
que é feita frequentemente, do MJF JOÃO RODINI LUIZ, do LC DE RIBEIRÃO PRETO 
CENTRO, editor do excelente boletim A VOZ DO LEÃO, para a tradicional conversa 
sobre boletineiros e reforçando uma amizade que já dura décadas.
Eis que de repente, também veio nos visitar o ex-CL CARLOS MARCELO 
FERNNANDES / VANDA, que foi associado do LC DE BRODOWSKI, nos anos 
2011/2012.  quando se transferiu a trabalho, para PRESIDENTE PRUDENTE, onde 
fez parte do LIONS CLUBE também. Agora, aposentado, voltou para Brodowski, 
onde está residindo. 
Um dia de boas recordações com estes dois companheiros, que podemos chamar 
de brodowskianos. 
E temos mantido também contato constante, com nosso ex-CL AUDECIR DE 
CARVALHO / NORMA, que foi presidente do LC DE BRODOWSKI no AL 1989/1990, 
que reside atualmente em CURITIBA-PR, e essa ligação de amizade e 
companheirismo sempre é renovada. 
São amizades geradas através do leonismo e que vão se perpetuando, 
independente de estarmos distantes fisicamente, mas sempre presentes. 
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MENSAGEM DO PRESIDENTE INTERNACIONAL 

Prezado Leão,
O serviço que você faz consegue transformar vidas. Assim como as suas histórias. Quanto mais você 
compartilha sobre o que você e seu clube estão fazendo, mais oportunidades você cria para a 
comunidade participar com você. E agora há mais maneiras do que nunca de promover o clube e as 
atividades de serviço.
Quer se trate de marketing ou branding, mídia social ou mídia tradicional, temos as ferramentas para 
ajudá-lo a promover o clube, energizar a próxima campanha do quadro associativo e compartilhar as 
histórias sobre transformações na vida de pessoas. Vamos pôr os Leões sob os holofotes.
Atenciosamente,

Douglas X. Alexander
Presidente Internacional

Governador AL 2021/2022  - DISTRITO LC - 6

DG MJF Glauber Gomes da Silva,empresário, advogado, casado com a MJF Alessandra Zotarelli Gomes 
da Silva e possui um único filho, MJF CLEO ArthurZotarelli Gomes da Silva, um dos fundadores do LEO 
Clube de Nhandeara.

Sua formação leonística foi consolidada no Instituto Regional de Liderança , Instituto Avançado de 
Liderança Leonística e Instituto de Preparação de Instrutores de Lions Internacional.

No Distrito LC-6 é Instrutor de Escola de Dirigentes e Preparação de Líderes desde 2012, além de 
inúmeros outros cargos ocupados no Distrito LC-6 e no Distrito Múltiplo LC.

O cargo de que tem mais orgulho é o de ser Leão.

Amante de cachorros, apaixonado pela vida e cheio de energia, o companheirismo é o seu forte.

Possui um coração enorme e os “pet filhos Amora e Choc“, animais de estimação junto dos quais 
compartilha fotos e histórias muito engraçadas. Só se conhece alguém verdadeiramente pelo modo de 
como ele trata os animais.
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  Cada um de nós percebe a vida por uma ótica particular. Os sentimentos que 
armazenamos juntamente com os ensinamentos e valores morais que nos moldam 
todos os dias. Quando jovens queremos descobrir todo tipo de coisa, viver 
diferentes emoções, até descobrirmos que, se não fosse os outros com quem 
compartilhamos tudo, nada valeria a pena.
 Quando lutamos, buscamos alcançar algo que para nós é importante, logico 
baseado em nossa criação e ambição, e ao alcançar este objetivo ficamos 
satisfeitos, surgindo posteriormente outros tantos desejos de obter coisas e 
satisfazer nossas vontades. Para muitos é muito fácil, para outros tantos a vida 
carrega uma história de luta, sofrimento, angustia e até mesmo fome.
  
 É neste momento que cada abraço, cada ajuda, cada oração, conta para não 
desistirmos da vida.

            Sempre tentei entender o porquê de tantas injustiças, não só no Brasil. O 
mundo vive injustiças sociais que destroem vidas e famílias, destroem sonhos e 
aniquilam a possibilidade de mudanças.
Graças a algumas pessoas com o coração justo e cheio de carinho, foi fundado o 
Lions, com pessoas que praticando o bem e a caridade, servindo 
desinteressadamente, amenizam essa injustiça e o sofrimento dos mais 
necessitados.
            Quando entrei para o Lions, descobri bem perto de mim a possibilidade de 
servir, ajudar, e compartilhar de forma organizada e humana. Quero dizer com isso 
que não praticamos nossa caridade com fins políticos ou com objetivos escusos 
Fazemos pelo amor aos nossos irmãos menos afortunado.  Encaro como uma forma 
de agradecer as bênçãos que recebermos de Deus todos os dias de nossas vidas, e é 
com esse pensamento que os membros do Lions agem. Temos nossas obrigações, 
nossos problemas diários, mas não deixamos isso nos abater, porque o valor do 
sorriso de uma criança ao ganhar um brinquedo, da família ao receber uma cesta, 
roupas entre outros é para nós a nossa maior alegria.

            Agora o mundo vive uma tragédia sem precedentes por conta do vírus Covid-
19. Muitas famílias perderam seus entes queridos, muitos perderam seus empregos, 
muitos perderam sua fonte de renda, muitos estão vivendo a doença do estresse, e 
em meio a tudo o que vem acontecendo os membros do Lions vem unindo forças, 
pensamentos e muita criatividade, para continuar servindo.

Em resumo estamos inovando para melhor servir, 
porque o nosso maior foco é o ser humano e um 
mundo mais justo.

            Que Deus nos abençoe sempre.

CL Rui Nilton Soriani
Lions Clube de Brodowski

MINHA DESCOBERTA COM O LIONS
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O  L C  D E 
BRODOWSK
I foi fundado 
e m  0 9  d e 
fevereiro de 
1 . 9 7 7 , 
apadrinhado 
pelo LC DE 
BATATAIS, 
tendo com o 
L E Ã O 

ORIENTADOR o saudoso CL SEBASTIÃO 
FERNANDO GOMES, como padrinhos físicos o 
s a u d o s o  J O S É  P U P I N  N E T O  e  I D A I R 
FANTINATI (hoje desligado do clube), e 
ANTONIO DE PADUA BARROS CARDOSO, 
como presidente do clube. 

Constituído de 20 associados fundadores, 
todos ainda jovens, com alguns se desligando 
muito cedo, mas outros chegando, o grupo foi se 
fortalecendo alicerçado na juventude e no ideal 
do serviço desinteressado.

E não demorou muito para carem 
c o n h e c i d o s  c o m o  O S  M E N I N O S  D E 
BRODOWSKI, como carinhosamente nos 
chamava CL SEBASTIÃO FERNANDO GOMES, 
que viria a ser Governador no AL 1982/1983.

Atualmente neste AL 2020/2021, o clube é 
formado por 18 CCLL.

H o j e ,  d a q u e l e s  M E N I N O S  D E 
BRODOWSKI, ainda temos no clube, o PMJF 
Antonio Douglas Zapolla/DM Tarcilia, o MJF 
Nelson Agostinho/DM Sandra e o PMJF Caetano 
Adami Neto/Meire (que ingressou 1 mês após a 
fundação), felizmente todos entrosados e 
integrados no mesmo ideal, e ainda ativos, graças 
à proteção de Deus.

No dia 21 de maio, este editor recebeu esta 
logo, idealizada por algum CL que não se 
identicou, como forma de reconhecer o trabalho 
destes 3 ainda MENINOS DE BRODOWSKI, que 
muito nos emocionou, e nos fez voltar no tempo, 
revivendo tudo que zemos nestes já 44 anos, e 
que convivemos fraternalmente com os atuais 
companheiros, mostrando que o SERVIR não tem 
discriminação nem preconceito, bastando 
estarem todos imbuídos do ideal leonístico.  

E m  n o m e  d e s t e s  3  M E N I N O S  D E 
BRODOWSKI, obrigado ao LIONS CLUBE DE 
BRODOWSKI que nos prova que vale a servir e ser 
COMPANHEIRO LEÃO.  

http://www.distritolc6.com.br/index.php/distrito_clubes/3585-brodowski44.html

IRRADIANDO PAZ
AL 1982/1983 
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Vencedor do 9º Concurso Nacional  AL 1982/1983
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PMJF ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA / DM TARCILIA 
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e-mail: fotodouglas33@gmail.com 
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Governador do Distrito LC - 6

Associação Internacional de Lions Clubes 
Ano Leonístico 2021 / 2022

04 - DM RAFAELA
04 - DM LEILA
06 - Cast. Carlos Alexandre
11 - DM ROSA MEIRE
11 - Cas. MJF José Luis - DM Carmem
17 - PMJF ANTONIO DOUGLAS
17 - Cast. Mayse Emily
23 - Cast. Nauita 

MJF GLAUBER GOMES DA SILVA
MJF ALESSANDRA

Presidente de Divisão D-1
CL Tiago de Oliveira Fratta

DM Ana Paula

Presidente de Divisão D-2
CL Elidio Yuquitochi Okano

CaL Maria Salete

Presidente de Divisão D-3
PMJF Antonio Douglas Zapolla

DM Maria Tarcília
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