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Mensagem do Presidente AL 20/21 
 É com orgulho que pela 3ª vez assumimos a presidência do Lions Clube de 
Brodowski. 
 
 São muitos os planos para o AL 2020/2021, mesmo passando por tantas 
dificuldades impostas a nós em decorrência da pandemia, nós CCLL não nos deixamos 
abater e estamos cumprindo nossas obrigações de servir inovando, nos moldando 
conforme as situações nos proporcionaram.

 Nos  fortaleçemos cada vez que um CL propõe campanha, mostrando a inquietude 
de um leão, inovando para melhor servir e adequando dentro do protocolo de 
segurança.

 Juntos passaremos por tudo, sabendo que estamos fazendo o melhor, nos 
reunindo virtualmente e buscando manter os objetivos deste ano vivos, na certeza que 
tudo volte ao normal e que possamos nos encontrarmos, nos abraçarmos  e 
trabalharmos  juntos.

 Que saudade! 

 Dos encontros no Clube do Livro Lions Clube, das nossas andanças para 
arrecadarmos  óleo, lacre e agasalho, das manhãs para confecção de nossas pizzas. 
Mas, vamos nos reinventando e inovando para melhor servir e  juntos seremos mais 
fortes.

 Que a chama Lions permaneça incendiando nossos corações.

 Contem  sempre conosco, hoje Presidente, mas eterno COMPANHEIRO LEÃO e 
DOMADORA. 

CLMJ José Luis Suarez Pugnoli / DM Carmem Cardoso 
Presidente – AL 2020/2021

Inovar para 
melhor servir

MENSAGEM DO CASAL PRESIDENTE AL 2020/2021
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 O LEÃO DE BRODOWSKI, representando o LIONS CLUBE DE BRODOWSKI, registra aqui os mais 
sinceros cumprimentos ao Governador do Distrito LC-6, AL 2019/2020, CMJ DG 
GUSTAVO JOSÉ GIL DE ALMEIDA / CMJ CaL MARIA MACHADO, pelos relevantes 
serviços prestados do leonismo e ao serviço desinteressado. Mesmo enfrentando 
em quase meio semestre de seu mandato, a terrível pandemia do corona vírus, 
soube trabalhar com responsabilidade e dignidade, sempre dando o exemplo aos 
Lions, que também merecem ser dignos de serem chamados verdadeiros clubes de 
serviço.
 Durante seu mandato, o LC BRODOWSKI, que ajudou neste trabalho através 
do CMCJP Antonio Douglas Zapolla (Editor do BIG, 
Assessor da Revista Lion Sudeste, Assessor de 
Instrução Leonistica) e CMJ César Gullo, Presidente da 

Divisão D-3, sempre esteve ao lado das metas do Governador, sendo o clube 
entre os 66 do distrito, que mais registrou atividades junto à Associação 
Internacional de Lions Clubes. Neste AL 2020/2021, o LC BRODOWSKI 
também estará ao lado do DG CALIENTO, ajudando a fazer o 
COMPANHEIRISMO COM SIMPLICIDADE. 
 Parabéns, DG GUSTAVO / Maria, que esteve sempre ao lado do LIONS, 
GERANDO DIGNIDADE E TRANSMITINDO IGUALDADE. 

Em noite festiva no 
Lions Clube de São 

Sebastião do 
Paraíso, fundado em 
15 de abril de 1.969 ( 
51 ANOS )  no dia 03 
de agosto de 2020, 

seguindo o 
Protocolo 

Internacinal e 
terminado o luto 

oficial no Distrito LC6, decretado pelo nosso 
Governador Caliento, pelo passamento do muito 

estimado cmj Ovídio Breseguelo, do LC NHANDEARA, 
deu posse oficial a 10 novos associados. provando 

que o leonismo continua firme e forte, crescendo em 
quantidade e principalmente em qualidade.

LIONS 
CLUBE E 

LEO CLUBE 
DE ICEM 

Durante o 
mes de 
julho, o 
LIONS 
CLUBE 
ICEM, 

produziu  345 fraldas artesanais, em um 
trabalho conjunto com o  LEO Clube Icem 

Centenário doadas para o  Fundo Social de 
Solidariedade. Este projeto irá continuar nos 
proximos meses, cuja meta é a fabricação de 

1.500 fraldas por mes.

Na manhã de 25/06, 5a. feira, o Lions Clube Brodowski teve a 
grata satisfação de receber a visita do estimado amigo José 
Aparecido de Barros, carinhosamente chamado de Marruco.

Casado com Ana Maria Bonini de Barros, o casal é morador da 
cidade de Matão, e há muitos anos mantém uma forte amizade 

com nosso clube. 
O casal já fez parte dos Lions Clube de Matão e de Monte Alto, 
tendo a Sra. ANA MARIA BONONI DE BARROS sido a primeira 
mulher a ser governadora do Distrito LC -6, no AL 2008/2209.

Foi recebido com muita atenção pelo CMJ César Gullo, 
Presidente AL 2019/2020 e pelo CMJP Antonio Douglas Zapolla, 

e puderam conversar um pouco sobre este trabalho do amigo Marruco, que também é feito em 
Brodowski, já há varios, com grande número de colaboradores.

O nosso conhecido Marruco há muitos anos desenvolve um belissimo trabalho, que transformou-se 
até em um hobby , que é a coleta de lacres de latinha. Trata-se de um trabalho árduo que requer 

muita dedicação e amor.
Ao longo dos anos, muitos lacres foram coletados, e através deles, muitos aparelhos ortopédicos 

conquistados. Conhecedor do trabalho realizado pelo Lions Clube Brodowski, nosso amigo resolveu 
nos prestigiar, realizando a doação de 8 galões de 20 litros repletos de lacres, e varias sacolas 

contendo tampinhas plástica.
Esse material irá juntar-se a outros que ja coletamos, e contribuirá de forma significativa para a 

aquisição de novos aparelhos ortopédicos.
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O 46º CONCURSO NACIONAL 
DE PUBLICAÇÕES 

LEONISTICAS, NO AL 2019/2020, 
foi coordenador pelo LC 

CATAGUASES-MG, através da 
CaL ANA MARIA VARGAS 

FONTES, que através do boletim 
LEÃO DE CÁ....TAGUASES, foi o 

vencedor do 45º CNPL
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DIRETORIA AL 2020 / 2021

 A VOZ DO LEÃO  - LC RIB. PRETO CENTRO LC-6
LEÃO DO VALE – LC JOÃO MONLEVADE-MG – LC 12
O LEÃO NO PARAISO – LC RJ COPACABANA – LC – 1
O DENTE DO LEÃO – LC FORTALEZA- CE - LA 4
MONTE LEÃO – LC MONTE SIÃO – MG – LC 3
CENTRO AVANTE - LC RECIFE CENTRO - LA 3
LIONS SUDESTE – 
LEÃO DA ILHA - LC ILHA SOLTEIRA-SP - LC 8
LEÃO DO ITABIRA - CL CACHOEIRO DE ITAPEMERIM - MG - LC 11
14 BIS - LC SANTOS DUMONT - MG - LC 12
UNIDOS - LC ARACAJU - SE - LA - 3
O LEÃO BOTUCUDO - LC BOTUCATU-SP - LC 3
LEÃO DO MUCURI - LC NANUQUE SOBRAL - MG - LC 12
O LEÃO DA CANTAREIRA - LC SÃO PAULO TREMEMBÉ - LC 2 
O LEÃO DE MARIA CHICA – LC AMPARO – SP -  LC – 8
LEÃO EM BOM SUCESSO – LC RJ BOM SUCESSO – LC 1
O MAESTRO - LC CAMPINAS CARLOS GOMES - LC - 3
BIG  JULHO (ICEM-SP)- DISTRITO LC-6 

BOLETINS LEONISTICOS RECEBIDOS

PRESIDENTE : CLMJ JOSÉ LUIS SUAREZ PUGNOLI / DM CARMEM
1º Vice Presidente CL Guilherme Bartolomeu Adami

2º Vice Presidente CL Almir Soares Ramos
2 Secretário: CLMJ Cesar Gullo

1º Tesoureiro: CLMJP  Caetano Adami Neto
2º  Tesoureiro: CL Guilherme Bartolomeu Adami
1º Diretor Associados: CL Almir Soares Ramos

2º Diretor Associados: CLMJ Cesar Gullo
1º Diretor social: CL Rui Nilton Soriani

2º Diretor Social:  CL Sérgio Luiz Brozeguini
1º Diretor Centro Social: CLMJ José Emilio Reato

2º Diretor Centro Social: CL Gerson Elvis Mantovani
1º Diretor Ações Cívicas e Culturais: CLMJ Nelson Agostinho
2º Diretor Ações Cívicas e Culturais: CLMJ José Mário Jorge

1º Diretor Esporte e Recreação: CL Gledson Pereira de Andrade
2º Diretor Esporte e Recreação: CL Carlos Henrique de Aguiar

1º Diretor Tecnologia e Informação : CLMJP Antonio Douglas Zapola
2" Diretor Tecnologia e Informação: CL Rui Nilton Soriani

1º Vogal: CLMJ Edison Luiz de Vicente
2º Vogal: CL Antonio Valdecir Bradássio Junior
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MENSAGEM DO GOVERNADOR:

 É evidente que gostaria que nossa 1.ª Reunião do Comitê do Gabinete Distrital tivesse sido presencial, 
para que pudéssemos nos abraçar e matarmos um pouco da saudade que toma conta de nós. Saudade que 
nossas presenças ao vivo já estão fazendo muita falta.

 Infelizmente, diante da pandemia que está assolando o mundo, foi preciso que a realizássemos em 
caráter virtual. É a arma que temos em mãos no momento, através da tecnologia, para dar sequência às nossas 
atividades no Distrito LC-6.

 Quero fazer a apresentação do “PIN” da Governadoria deste ano leonístico 
2020/2021, que em breve vocês terão em mãos, assim como a Nominata do Distrito. O 
“PIN” deste ano leonístico tem como slogan “Companheirismo com Simplicidade”. Os que 
me conheceram como Governador em 2004/2005 talvez se lembrem que o slogan era 
“Simplicidade e Companheirismo”. É isso mesmo, no Lions somos Companheiros e 
Companheiras e é através do “Companheirismo com Simplicidade” que deveremos 
entender, que será sempre melhor servirmos com carinho e humildade para nos fazer 
entender como pessoas e seres humanos do bem. A vaidade e a arrogância não devem 
fazer parte de um Companheiro ou Companheira simples como somos dentro e fora do 
leonismo. No “PIN” existem dois Leões deitados e o logotipo do Lions. Duas mãos 
amparando esses Leões e o logotipo. São as mãos que rogamos a Deus para que nos 

ampare a todos e a todas nessa caminhada que estamos e estaremos enfrentando diante da Covid-19. Um 
modo de nos colocarmos diante de Deus, pedindo suas bênçãos. Esse é o pin que nos acompanhará nessa 
caminhada. E que assim seja! Preciso e quero contar com a participação de todos.

 Vou me dirigir diretamente aos nossos Ex-Governadores. A importância dos nossos PDGs tem 
relacionamento direto com a vida doo nosso movimento. Não desejo apenas me orgulhar dos nossos Ex-
Governadores. Quero que eles participem diretamente da administração deste AL. Quero, sobretudo, usufruir do 
conhecimento e da experiência que armazenaram, do desejo ardente que, tenho certeza, eles têm em ver o 
leonismo brilhar cada vez mais no firmamento deste mundo conturbado de hoje. Creiam, meus caríssimos 
PDGs, que não terei qualquer acanhamento em convocá-los para que caminhem comigo na administração do 
Distrito LC-6.

 Aos membros do Gabinete. Acredito que tenha sido feliz na escolha dos CCLL e CCaLL que compõem a 
equipe. Foram todos convidados pelas qualidades e competências inegáveis. Temos muito a realizar e preciso 
da colaboração de todos. A atuação de cada um vai ser de fundamental importância para atingirmos o objetivo 
comum. Todos têm meu irrestrito apoio na condução dos importantes cargos.

 Aos Presidentes de Região e Divisão. Vocês terão importância decisiva para que o Distrito possa cumprir 
as metas que serão estabelecidas, especialmente no que concerne à fiscalização administrativa junto aos 
Clubes das respectivas áreas. Vocês serão imprescindíveis para alavancar os objetivos previstos pela Equipe de 
Ação Global (GMT, GLT, GST e LCIF).

 Aos Presidentes e às Presidentes de Clubes. Desnecessário enfatizar que vocês constituem a mola 
mestra que impulsiona o movimento leonístico. Vocês já sabem, como ninguém, tudo aquilo que nosso Distrito e 
a Associação Internacional de Lions Clubes quer e o que deseja de cada um. Façam do “Manual do Presidente” a 
sua bíblia de cabeceira. Vocês são os novos líderes dos seus Clubes e indispensáveis à nossa causa;

 Quero que cada membro do Colegiado se transforme em uma nova e verdadeira liderança. E que cada 
nova liderança reflita e tire proveito das situações de aprendizagem que ocorre espontaneamente. Cada nova 
liderança deve desafiar ideias , estruturas, suposições e opiniões.   Todos vocês, como novas lideranças, devem 
usar o poder da mente, a força de vontade e a convicção pessoal. Estou contando com vocês.

 Abraços do Amigo,

 DG MJF Antonio Paulo Caliento, Governador do Distrito



 No dia 23/07/2020, o Lions Clube Brodowski esteve visitando a Secretaria Municipal de 
Educação, onde fomos recebidos pela Secretária Municipal Sra. Cléa Posses, e também pela Sra. 
Daniela Martins Mantoani Lorencini. Na ocasião realizamos a entrega de 328 Kits de proteção e 
orientação, que serão entregues pela Secretaria aos alunos da zona rural, matriculados na rede 
publica de ensino. 
 Cada kit é composto de 1 frasco de 50 ml  álcool gel, 2 máscaras, 1 sabonete, 1 cartilha com 
orientações de prevenção ao contagio do COVID 19 e 2 pacotes de biscoito recheado.
 O objetivo principal é orientar essas crianças, através da cartilha, de como lavar corretamente 
mãos, de como higienizar com o álcool em gel, como utilizar corretamente as mascaras, e ainda, 
fornecer esses itens para que estejam protegidos, e por fim, um pequeno mimo para a garotada.
 Que todos estejam bem orientados, e tomem todos os cuidados necessários.
 É o Lions Clube Brodowski buscando INOVAR PARA MELHOR SERVIR!!!

ANO XLIII agosto / 2020 nº 177

 Na manhã de 2A. feira, dia 27/07, , o Lions Clube Brodowski 
realizou a entrega à Brejeiro, através do Programa Reviva Óleo, do 
Distrito LC-6, coordenado pelo CL ANTONIO MAURO ALVES (LC 
FRANCA IMPERADOR),  de 660 litros de óleo usado, os quais foram 
revertidos em arroz e oleo novos, que foram doados para várias 
famílias carentes. 

Nós servimos por meio da diversidade com o 
Presidente Internacional Dr. Jung-Yul Choi 

 O mundo é tão diversificado quanto as necessidades das pessoas. E o Lions 
também. Nós representamos incontáveis países e culturas unidas por trás de uma 
linguagem em comum – o serviço. Sempre que uma pessoa com necessidade pede 
ajuda, nós respondemos com bondade e compaixão. Esta é a nossa força e a base do 
meu lema presidencial, “Nós servimos por meio da diversidade.”

 Acredito que cada Leão possui conhecimentos, experiências e habilidades 
únicas para atender às necessidades de sua comunidade. Acredito que as nossas 
diferenças nos tornam mais fortes. Acredito que quando nos unimos, podemos 
alcançar todo o nosso potencial e atingir o maior bem que o mundo já viu.

 Será o meu privilégio trabalhar com você este ano, à medida em que servimos 
por meio da diversidade.

Dr. Jung-Yul Choie
Presidente Internacional
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Mesmo com a pandemia, o distanciamento social e todos os demais cuidados 
com a higiene e com a saude, não podendo nem realizar reunião presencial, o 
LIONS CLUBE DE BRODOWSKI, atualmente presidido pelo CLMJ JOSÉ LUIS 
SUAREZ PUGNOLI / DM CARMEM, (que ocupa a presidencia pela 3a. vez), não 
para de trabalhar em prol dos que necessitam. No sábado, dia 15 de agosto, ( data 
em que estaria sendo realizada a PIAZZA DELLA NONNA, suspensa pelas 
autoridades), o clube não parou . E diante da atual situação, o lema escolhido pelo 
Presidente em bem a calhar com a realidade, onde realmente é preciso INOVAR 

PARA MELHOR SERVIR. 

Foi entregue pelos CCLL do Lions Clube de Brodowski 936 peças de roupas aos 
Vicentinos roupas arrecadadas com nossa campanha do agasalho
Parabéns e obrigado a todos que cada um do seu jeito deu sua contribuição

Foram  entregue 80 litros de álcool 70% ao Asilo Lar da Fraternidade. Essas são as 
últimas unidades que foram arrecadadas nas nossas Lives. Parabéns a esse 
valoroso clube. No dia 19/08, o LC BRODOWSKI recebeu através a doação de um 
andador, feita pelo Sr. Amarildo Joel Pizzi.

Na 2a. feira,  (17/08) logo pela manhã, o LC BRODOWSKI fez a entrega de 72 
frascos de 600 ml de álcool em gel, à APAE de Brodowski.

 

Foi entregue pelo CL Rui  48 frascos de álcool em gel para a Casa de Acolhimento
Foi cedido também uma cadeira de banho para o Sr. Mauro Alberto Bonvini, 
morador na COHAB 2.

Hoje estiveram reunidos os CCLL Sérgio, Rui e CLMJ José Luis (o CLMJ Nelson 
não pode estar presente por ser da zona de risco da pandemia)  mas também 
faz parte dessa comissão formada para desenvolver a campanha do Cartaz 
Sobre a Paz Mais informações será dada pelos CCLL nos próximos dias

 

#CharityMiles, Além de cuidarmos da nossa saúde, Nós Amamos Servir!!! Na 
caminhada do domingo, dia 16/08, passamos pelo Coreto Lauro J. Almeida Pintom, 
da Praça Martin Moreira. Monumento histórico de Brodowski, foi construído e 
inaugurado em 1922. ( CLMJ César e CL Rui), além de outros lugares.

 Nos meses de Julho e Agosto, a contribuição de dezenas de familias através de blisters, 
tampinhas plásticas, lacres de aluminio, roupas, óleo reciclavel e outros itens, tem sido bastante 
expressiva, e contribuem demais para que o LIONS possa reverter estes itens, transformando-os em 
oleo novo, arroz, cadeira de roda e de banho, que são cedidos à entidades locais e familias necessitadas.  
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 É fácil ser associado de um Lions Clube, mas o difícil é ser um Verdadeiro Leão.

         O simples associado se contenta em participar materialmente das reuniões e 
eventos, isso quando participa. Já o verdadeiro Leão está sempre presente de corpo 
e alma em tudo que envolve Lions, vivendo a doutrina 24 horas por dia. Sente o 
Leonismo como parte do seu próprio ser, de sua própria vida, e sempre se sente 

orgulhoso e feliz de levar consigo os ideais pelos quais jurou no dia de sua posse.
         Para ser um Verdadeiro Leão, não basta carregar o distintivo em sua lapela. É necessário que o 
associado “vista a camisa” e pratique realmente o Leonismo para ser um verdadeiro Leão. Sendo assim, deve 
sentir o amor pelas causas abraçadas pelo movimento e especialmente por seu clube, deve respeitar tudo 
relacionado à Lions e sentir satisfação interior ao ver concluída uma obra na qual participou ativamente 
servindo à sua comunidade.
         Além disso, o verdadeiro Leão esforça-se para manter sua frequência 100%, cumpre com suas 
obrigações financeiras junto ao Clube, segue com o maior rigor possível os horários estabelecidos e, acima 
de tudo, coloca os interesses coletivos acima dos individuais, exercendo a compreensão, o respeito e a 
tolerância, em prol do prazer em servir.
         O verdadeiro Leão crê que Lions é companheirismo e respeito e está sempre pronto para ajudar, seja 
um Companheiro dentro de seu próprio Clube ou uma pessoa da comunidade, sempre aceitando os possíveis 
erros que possam ser cometidos e ajudando a corrigi-los, não somente os apontando.
         Com o passar do tempo o simples associado vai se desinteressando pelo Leonismo e por toda sua 
filosofia. Já um verdadeiro Leão não se abate, não se torna apático e esta sempre procurando crescer e 
inovar. Age como um soldado do movimento Leonístico que é capaz de vencer as dificuldades encontradas 
nos momentos difíceis, como o que vivemos agora, para que estas situações se transformem em um 
aprendizado para superar possíveis outras barreiras que possam surgir na caminhada.
         Vamos sempre lutar para sermos Verdadeiros Leões fazendo sempre o melhor por 
nosso clube e nossa comunidade!

CMJ José Emilio Reato – 28/07/2020
LIONS CLUBE DE BRODOWSKI 

Você é um Leão ou um simples associado ?

Prezado(a) Editor(a) 

Como já é do seu amplo 
conhecimento a publicação O 
DENTE DO LEÃO, de 
responsabilidade do Lions Clube 

de Fortaleza Tiradentes foi a vencedora do 46º 
Concurso Nacional de Publicações 
Leonísticas. 
 O Encontro Nacional de Editores está 
programado para acontecer de forma virtual, 
no dia 29/08/2020. 
Algumas decisões com relação ao 
Regulamento do certame já foram tomadas  
objetivando agilizar sua sequência: 
 a) Fica mantido o início do concurso 
para o mês de agosto, como vem ocorrendo há 
45 anos; 
 b) O Regulamento do Concurso será, 
basicamente, o mesmo, seguido na edição 
anterior. Sugestões para a edição definitiva a 
ser aprovada pelos participantes do próximo 
Encontro Nacional de Editores, deverão ser 
enviadas à Coordenação do certame até o dia 
17/08/2021; 

 c) A taxa de Inscrição será cobrada no 
valor de R$ 70,00, para fazer face aos custos 
com os vinte troféus que serão concedidos e 
despesas administrativas (comunicação com 
os participantes, confecção de certificados, 
realização do Encontro de Editores de 2021 e 
remuneração de serviços de digitação 
prestados). A taxa deverá ser paga pela rede 
bancária para: 
Banco: Bradesco   Agencia: 2127-0 
Conta Corrente: 140215-3 
CPF: 050.127.593-20 
Titular: Epifânio Menezes de Oliveira 

d) Cópia do depósito bancário deve ser 
enviada juntamente com a Ficha de Inscrição e 
a primeira edição (ou edição única) da 
publicação para: 
Av. Santos Dumont, 2386 – Aptº 304-B –
CEP: 60150-161 – Fortaleza - CE 

Aceitem um forte abraço do 
CL Epifânio Menezes de Oliveira 
Coordenador do 47º CNPL

47º cONCURSO NACIONAL DE PUBLICAÇÕES LEONISTICAS



A HORA É AGORA

 Primeiramente gostaria de agradecer aos CCLL que trouxeram os convidados, e agradecer os 
convidados por terem aceito o convite e por terem dedicado um pouco do seu tempo para melhor 
conhecer o Lions.
 Saibam vocês que para estarem aqui, seus nomes foram indicados e tiveram que ser aceitos por 
unanimidade pelos CCLL, pois se algum dos CCLL por qualquer motivo mostrasse restrições, 
imediatamente seus nomes seriam retirados da pauta de aprovação.
 Claro que não vai ser nesse primeiro contato com o Lions que vocês vão conhecer os nossos 
trabalhos e a nossa conduta perante a comunidade. O primeiro passo já está sendo dado por vocês e 
para que possam gostar de algo novo, primeiro precisam conhecê-lo e com o Lions não é diferente, é 
necessário que vocês participem e se envolvam, para despertar em vocês a vontade de servir. 
 Em 5 anos participando desse movimento, eu me identifiquei e procurei aprender, estudar o que é 
o Lions e então me envolver realmente no mesmo. Sempre fui muito bem recebido pelos CCLL mais 
antigos, que me deram oportunidade e não mediram esforços para tentar responder a todos as minhas 
dúvidas.
 
 Então caros convidados e jovens Leão, depende de vocês aprender aonde quer chegar no Lions e 
com o Lions.

 Quando aprovamos o nome de vocês, uma das qualidades que analisamos foi o espírito de 
liderança, pois o Lions se diferencia das outras entidades justamente por mostrar essa liderança, e por 
tentar solucionar os problemas sempre com inteligência.

 Porém, não podermos confundir ser líder com ser patrão, gostaria de dar um exemplo para 
analisarmos a diferença.

 Imaginem uma grande pedra com uma corda amarrada nela e 3 pessoas puxando essa pedra pela 
corda, o patrão estaria sentado em cima da pedra incentivando as pessoas a puxarem, agora imaginem 
a mesma situação só que nesse caso em vez do patrão estaria o líder a frente das 3 pessoas, no começo 
da corda não apenas incentivando, mas também ajudando a puxar a corda.
É dessa liderança que o Lions precisa, foi com esse pensamento que entrei no Lions e gostaria de 
mostrar para vocês que nós aqui presentes temos orgulho de ser sócios de um clube de serviços, que 
preza pela amizade, companheirismo, sinceridade e honestidade.

            O Lions, desde a sua fundação até hoje tem uma longa história construída inicialmente pelos 
seus fundadores – CL Douglas e CL Nelson, um quase fundador CL Caetano e outros ainda como CL 
Dias, CL José Mario Jorge, CL Elves e CL Edson, que completam quase 15 anos ou mais de 
envolvimento com o Lions.
            
 Belíssimo exemplo dado por todos esses CCLL citados, então agora vamos nós CCLL Jovens 
Leão com ajuda e experiência dos Jubas Largas, escrever uma história de mais 36 anos de sucesso, 
mostrar a força do Lions para comunidade e para o nosso Distrito Lc6.
          
  A oportunidade está batendo em suas portas, agora cabe a vocês não deixar passar esse momento, e 
quem sabe em um futuro próximo podemos estar juntos para ouvirmos seus urros de Leão.
Leonisticamente,

                                                                        CLMJ José Luis Suarez Pugnoli
                                                                  LC Brodowski – 07 de Maio de 2013
                                                                  36ª Reunião – Presidente/ AL 2012/2013
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 R E L E M B R A N D O 

“A união da experiência de um Juba Larga com a garra de um jovem Leão!”
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RESPEITAR

 A individualidade do casal leão é uma das mais árduas missões de qualquer casal presidente e de 
qualquer Lions Clube.     
Evidentemente, quando é efetuada a escolha do presidente e domadora para o ano leonístico, o 
escolhido imagina que, com coordenação segura, metas fixadas e responsabilidades, ele poderá 
contar com a totalidade dos companheiros e domadoras.
       E tudo faz crer assim ! O LIONS é um clube de serviço desinteressado, onde o  que conta é o 
verdadeiro companheirismo e os ideais leonisticos, que vivemos no dia a dia.
      No entanto, todos nos esquecemos que as diferenças individuais existem e norteiam as aptidões, e, 
para tanto, várias opiniões devem ser abalizadas e várias opções de campanhas devem ser oferecidas.
Em reuniões, ou mesmo em contatos com presidente de diversos clubes, é fácil comprovar que o  
problema é sempre o mesmo : Não se conseguir 100% de freqüência nas reuniões e campanhas, mesmo 
sendo elas de caráter beneficente, do mais alto sentimento filantrópico, humanitário e social.
Temos certeza que nenhum Leão ou Domadora do clube contesta essa evidencia, mas as diferenças 
individuais existentes determinam ou justificam estas ausências. Um casal é especialista em 
organização de festas, outros em esportes, outros em vender rifas, outros em preparar atividades, 
outros até trabalham em silêncio, praticando a caridade incógnita e sendo solidários em seu ideal de 
vida .
      E o que fazer então para que o clube seja realmente vivido na sua verdadeira acepção e filosofia?    
Podemos afirmar que não podemos fazer é simplesmente justificar nossa ausência, escondendo-nos 
sob o manto das diferenças individuais, dizendo : "ISTO NÃO FAZ MEU GÊNERO !»
      Um ponto importante em Lions, porém é que todos devem ser especialistas em COMPANHEIRISMO, 
em RESPEITO, em CONSIDERAÇÃO, no IDEAL DE SERVIR. Isto prevalecendo, ai sim, poderemos dizer 
que todo serão 100%. No leonismo não podemos é aceitar acomodação, não podemos aceitar ausência 
injustificada, não podemos compactuar com aqueles que acham apenas o bastante usar o distintivo e 
desfrutar o status de ser LEÃO.
       E por outro lado, é necessário ter consciência de nossa verdadeira aptidão, centrar a nossa 
atividade leonistica e ai então o casal presidente saberá junto com os demais companheiros e 
domadoras, respeitar a individualidade de cada um, a qual, se baseada na verdadeira filosofia do 
leonismo, fará de nosso clube, uma verdadeira família, trabalhando de maneira uniforme para o serviço 
desinteressado e para a prática salutar do companheirismo.
 Dentro desse contexto, quando o clube realizar uma determinada campanha onde a necessidade 
de colaboração não vem ao encontro das nossas aptidões individuais, é importante que de alguma 
maneira estejamos enquadrados no trabalho realizado. Também não podemos usar esta característica 
pessoal para não participar daquilo para o qual não tenhamos o dom desejado. Afinal, estar juntos, 
incentivar, acompanhar já é uma grande demonstração de leonismo. Neste mundo materialista, 
egocêntrico, individualista, está difícil para se ser autentico. Daí a missão do LEÃO : Vamos tentar fazer 
desse mundo cruel, um pouco melhor, através da nossa solidariedade, do nosso trabalho, do nosso 
senso de justiça e de honestidade.  Devemos saber aceitar a nossa missão, dividir as necessidades de 
nossos semelhantes, lutar pelo bem coletivo, de procurar o verdadeiro aperfeiçoamento humano 
dentro dos ensinamentos cristãos, pois como já dizia o CL Melvin Jones, “ Ninguém avança na vida se 
não começar a fazer alguma coisa pelo seu próximo. “ E como dizia o CL Augustin Soliva : “ Vamos parar 
um instante e olhar para dentro de nossa consciência para encontrarmos a resposta a essa pergunta : 
QUE TENHO FEITO REALMENTE PARA ME SENTIR E FAZER COM QUE OS OUTROS SE SINTAM 
NECESSÁRIOS ? ... “
 or isso, o lema do nosso Governador CL Antonio Paulo Caliento, neste AL 2004/2005, 
SIMPLICIDADE E COMPANHEIRISMO, vem a calhar nesta linha de raciocínio.
 Ter a simplicidade, que também não pode ser confundida com a humildade subserviente, mas a 
simplicidade de aceitar as pessoas como elas são, de ser amigo, de estar ao lado de nossos CCLL, de 
nossas CCaLL, de nossas domadoras, de nossa família leonistica, ajudando até o limite de nossas 
forças, é o fundamento principal para se atingir o Companheirismo total, para saber valorizar o 
movimento leonístico, e com isso, ter sempre como uma meta e como um fim a ser alcançado, o 
verdadeiro LEONISMO COM MOTIVAÇÃO E COMPANHEIRISMO, SEMPRE !!!

CL Antonio Douglas Zapolla Fevereiro/2005
Obs.: lido na Reunião do LC Brodowski, no dia 22 de fevereiro de 2.005, conforme ata

Obs.: Neste AL 2020/2021, o DG MJF ANTONIO CALIENTO é o atual Governador do LC-6 
http://www.lionsclubedebrodowski.com.br/respeitar.html
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 O LC BRODOWSKI sente-se feliz com mais uma 
aquisição para o seu quadro associativo. Depois de 
participar das reuniões e atividades, e já devidamente 
entrosado, dando mostras de seu alto potencial para a  
p r á t i c a  d o  s e r v i ç o  d e s i n t e r e s s a d o  e  d o 
companheirismo, o CL Carlos / DM Aline foi 
devidamente oficializado.
 Sejam bem vindos. A família leonistica 
brodowskiana está exultando de alegria. 

CL CARLOS HENRIQUE AGUIAR (02/04)
Profissão: FisioterapeutaRua Jose Rozini, 800 - 
Condomínio Topázio - Casa 47Fone: (16) 99125-7997 
(Cel.) - (16) 3664-4899 (Com.)
E-mail: carloshaguiar@yahoo.com.br
Domadora: Aline Patricia Bartolomeu (14/03)
Filho: Davi (18/09
Ingresso no Leonismo: Julho/2020
Padrinho: CLMJP CAETANO ADAMI NETO/ DM MEIRE

NOVO CASAL LEÃO F o i  c o m  g r a n d e 
alegria que no dia 
10/08, o LC recebeu 
a visita do MJF PDG 
J o s é  G o m e s 
* D U B A *  d a s 
C h a g a s ,  d o  L C 

FRANCA CENTRO, que fez a doação de 
dezenas de livro, dos mais variados temas 
(até leonisticos) para o CLUBE DO LIVRO 
LIONS CLUBE, contribuindo assim para 
aumentar o acervo literário do Lions.
 N o  m o m e n t o ,  e m  v i r t u d e  d a 
pandemia, o CLUBE DO LIVRO está parado, 
mas voltará a fazer suas exposições assim 
que for possivel.
 Obrigado ao MJF DUBA por esta 
doação e consideração para com o LC 
Brodowski. 

N ó s  l e õ e s 
p r e c i s a m o s 
a p r e n d e r  a 
dizer NÃO. 
Convido todos 
a praticarem os 
7 NÃOS para 
um Leonismo 

mais FELIZ:
1 .  NÃO reclame! O Lions  precisa de 
pessoas alegres que elogiam mais do que 
reclamam. Só em um ambiente positivo 
poderemos atrair mais pessoas para nosso 
lado . A alegria é um imã para o SERVIR; 
 2. NÃO julgue! Lembre que quando 
você aponta um dedo para alguém,  3  
dedos estão voltados para você . Respeite 
as diferenças e sejamos mais FELIZES
    3 -  NÃO critique! Antes de criticar, 
apresente soluções . Vamos sempre 
discutir ideias  e não pessoas;
 4. NÃO se sinta incapaz! Acredite no 
seu potencial e se permita errar, afinal a 

queda proporciona que nos levantemos 
com mais força para prosseguir; 
 5. NÃO desista!  Insista;
 6. NÃO olhe para o ontem! Construa o 
presente e comemore o futuro;
 7. NÃO perca a FÉ. O Lions é feito pela 
FORÇA DO BEM  com União e Esperança . 
 E  quando acharem que estão 
perdendo a FÉ e a ALEGRIA de ser LEÃO , 
UNIDOS NA BONDADE E NA DIVERSIDADE 
repitam 7 vezes NÃO .
                 Avante LIONS CLUBE!

PDG IROITO LEO 
GST  - DMLA / LA-3

http://carloshaguiar@yahoo.com.br


ANO XLIII AGOSTO 2020 Nº 177

 236,75 quilos de lacres de aluminio, que serão vendidos em SP, e revertidos em 
cadeiras de rodas e de Banho

Emprestimo de uma cadeira de banho para a Sra. Maria Aparecida Benedito. 

Feito o empréstimo de um andador àSra Mirian Barbosa 
Rossanese, moradora na Rua Marechal Deodoro, 357, em 
Brodowski.

Doações dê produtos de limpeza para Sr Carlos Nunes

 O  Lions Clube Brodowski, através dos seus Companheiros, Domadoras e 
familiares foi responsável pela divulgação, compra e venda de 46 Pizzas, promovida 
pelo Asilo Lar da Fraternidade,  além do preparo e entrega.

 Foi responsável pela divulgação, compra e venda, de 16 feijoadas da Loja Maçônica 
Compromisso de União no Domingo

 Doação de um tênis infantil, e 3 calças feito pela DM Ieda Alves da Silva

O CL Almir Soares Ramos, é responsável pela criação e acompanhamento do sistema QRCODE da LIVE De 
Pai pra Filho, em prol do Asilo Padre Euclides em Ribeirão Preto. Logo mais, comunicamos o link.

Iniciamos a campanha de coleta de oculos armações usadas, através dos aplicativos virtuais, e ja coletamos 
32 unidades,  Sem contar a manutenção do Centro Social realizada hoje pela manhã, conforme ja postado.

A DM Carmem foi ao mercado e pagou contas para Sr Ivone por se tratar de idosa é de grupo de risco do 
COVID 19 Também foi a departamento de saúde buscar remédio para o Sr Sergio dos Santos

Outro Companheiro foi ao mercado, açougue e farmacia para 3 famílias de idosos.

Sábado, dia 25/07,  pela manhã representantes do Lions de Brodowski, Rotary e Asilo estiveram reunidos para 
apresentar os custos dos produtos para elaboração dos combos que serão vendidas na 16 Piazza Della Nona 
Drive Thrum  que será realizada no dia 22 de agosto, data do aniversário de Brodowski ( 107 anos).

No sábado, dia 25/07, o CLMJP Antonio Douglas Zapolla participou da REUNIÃO DO GABINETE DISTRITAL 
LC-4, BELO HORIZONTE-MG.

O LC Brodowski recebeu da sra. MARIA ISABEL DE ASSIS FELICIANO, a doação de blisters, de tampinhas 
plásticas e de aluminio. 

 E ao abrir os olhos hoje, assim como todos os dias, temos mais uma página para escrever. 
Que ela seja altruista e repleta de harmonia.

ATIVIDADES DO LC BRODOWSKI

Na manhã de 2A. feira, dia 27/07, , o Lions Clube Brodowski realizou a entrega à 
Brejeiro, através do Programa Reviva Óleo, do Distrito LC-6, coordenado pelo CL 
ANTONIO MAURO ALVES (LC FRANCA IMPERADOR),  de 660 litros de óleo usado.

E ainda na manhã de 27/07, o Lions Clube Brodowski fez a doação de diversas 
roupas e calçados infantis a APAE de Brodowski, sendo: 24 camisetas, 11 calças, 
09 shorts, 06 pares de meias, 03 jaquetas, 02 tênis, 02 chinelo e até um 
chapeuzinho de palha. Parabéns aos nossos Leõezinhos envolvidos nesta 
atividade.
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                                                 Boletim LEÃO DE BRODOWSKI
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e-mail: fotodouglas33@gmail.com 
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AGOSTO/2020
22 - 107º Aniv. Brodowski
25 - Cast. Milena (CLMJF José Mário)
29 - Cast. Pietro (CL Almir)

Melvin Jones, um ser humano de índole incomparável, e um sentimento de 
igualdade indiscutível, deu para o mundo um presente na qual esse nos traz 

grandes orgulhos, o Lions Clube, e consequentemente o LEO Clube, que é uma 
verdadeira escola para a vida, onde quem participa aprende a valorizar cada 

oportunidade que a vida nos oferece, o sentimento de fazer o bem, o 
companheirismo, e o amor pelo próximo.

Governador do Distrito LC - 6

Associação Internacional de Lions Clubes 
Ano Leonístico 2020 / 2021
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