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Graças ao belíssimo trabalho 
desenvolvido pelos Companheiros do 
LC de Batatais durante o ano de 1976, 
no dia 9/02/77 fundou-se o Lions 
Clube de Brodowski. 

Este trabalho foi muito sério e 
responsável, visto que anteriormente 
que alguns Clube de Ribeirão Preto 
haviam tentado esta fundação, mas 
não tinha chegado a hora ainda. 
Graças a perseverança destes CCLL, 
aliada a ajuda que encontraram por 
parte de alguns membros de nossa 
comunidade, onde destacamos 
Nelson Agostinho, o saudoso 
Sebastião Furlan,  e outros, o grupo foi 
conscientizado e aceitou plenamente 
a filosofia do Leonismo. O Leão 
orientador do Clube foi o saudoso CL 
Sebastião Fernando Gomes, tendo 
como Padrinhos Físicos, os CCLL 
IdairFantinati e José Pupim Neto, 
sendo Governador do L-17, o 
CLAntônio Dante de Ol iveira 
Buscardi. Alias, o CL Sebastião 
Fernando Gomes foi o responsável 
pelo famoso jargão que ficou marcado 
por longo tempo no distrito, onde ele 
se referia aos afilhados como os 
MENINOS DE BRODOWSKI. 

Depois de um começo sempre 
difícil, normais para a formação do 
grupo, o LC se fortaleceu e começou 
um trabalho desinteressado que tanto 
benefício trouxe para Brodowski. 
Assim em maio/78, foi declarado de 

utilidade publica. Em junho/78 
recebeu um terreno da Prefeitura, 
onde se iniciou imediatamente a 
construção do velório Lions Clube e 
em agosto/19880 o Velório foi 
inaugurado, ficando até 1997 sob a 
administração do nosso clube. 

Em novembro/80, com apenas 3 
anos de existência, o Lions Clube de 
Brodowski sediou a II Reunião Distrital 
do L-17, que reuniu 74% dos Clubes 
do Distrito, com mais de 800 
participantes, num acontecimento que 
marcara época para sempre na 
história do clube.

Depois foram mais 3 distritais 
sediadas, a ultima nos dias 24 e 25 de 
novembro de 2.012, na governadoria 
do CL JOSÉ GUEIA MAS.

Em 15/08/82, o Clube recebeu da 
Prefeitura este terreno para a 
construção do Centro Social Lions 
Clube, cuja Pedra Fundamental foi 
lançada em 16/01/83 e passado 
apenas quatro anos, onde todos os 
CCLL se dedicaram a fundo para esta 
obra, foi inaugurada oficialmente no 
ano de 1987, e até hoje serve à toda 
comunidade local. 

Estes  projetos foram os que mais 
marcaram o Leonismo de Brodowski, 
mas o clube sempre se fez e faz 
presente em todos os acontecimentos 
da cidade, colaborando ativamente 
com a semana de Portinari, Festa 
Italiana na Praça Portinari, Asilo e 

Creche e outras entidades, além de 
estar sempre ao lado dos carentes da 
comun idade  e  em todos  os  
acontecimentos onde o trabalho 
desinteressado se faz necessário. 

Outro ponto que merece destaque 
é o trabalho desenvolvido em nível de 
diretoria junto ao Distrito, onde todas 
as Diretorias sempre atenderam 
prontamente os objet ivos da 
Governadoria,atingindo também 
posições de destaque em todos os 
índ i ces  de  e f i c i ênc ia ,  t an to  
administrat ivamente como em 
serviços perante a comunidade, e 
onde em todos os anos, temos CCLL 
q u e  p a r t i c i p a m  d o  s t a f f  d a  
governadoria em cargos muito 
importantes dentro do leonismo, entre 
eles o de COORDENADOR GERAL 
DO DISTRITO e também o de 
ASSESSOR DA MUTUA DISTRITAL, 
cargos dos mais importantes dentro 
da estrutura de um distrito leonistico .

Hoje, temos a felicidade de 
contarmos ainda com 3 fundadores 
(uma na categoria ATIVO e dois  na 
categoria  PRIVILEGIADO, o clube 
c o n t i n u a  o  s e u  t r a b a l h o  
desinteressado, trabalhando com 
muito companheirismo, SERVINDO 
SEMPRE, tendo como alicerce o lema 
: A UNIÃO DA EXPERIENCIA DE UM 
JUBA LARGA COM A GARRA DE UM 
JOVEM LEÃO.

ANIVERSÁRIO LC BRODOWSKI 09/02/2013
Visita do Governador e 36 anos de fundação
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Mensagem do Casal Presidente AL 2012/2013
Comprometimento

No momento, posso dizer que já estamos na reta 
final, enxergando  a faixa de chegada e o nosso  desafio 
de um líder a frente do Lions é ainda maior. Refletimos 
sobre tudo o que já foi feito, mas ainda temos que 
incentivar uma maior participação em campanhas, 
reuniões e outras realizações, trabalhando sempre 
para alcançar o melhor resultado.

Dessa forma, estaremos motivando o novo 
presidente e diretoria, que irão integrando, 
programando e preparando os jubas novos para 
assumir suas funções.

Comprometimento é a palavra que se encaixa 
perfeitamente no meu modo de enxergar a maneira que 
se deve viver o Lions. Buscando pedras preciosas na 
comunidade, que estão em sua forma bruta, sendo 
lapidadas pelos CCLL que só assim vão poder mostrar 
todo seu brilho existente.

Comprometimento nas reuniões e campanhas, 
dando exemplo de seu empenho. Comprometimento, 
quando tiver que tomar decisões, assumir e defender 
suas ideias. E mesmo quando elas não forem aceitas, 
trabalhar afinco e continuar com objetivo de alcançar as 
metas planejadas pelo clube.

Comprometimento é estar ao lado de cada CL nas 
suas dificuldades, é saber escutar mais e falar menos, é 
compartilhar de suas alegrias na vitória, e é também ser 
enérgico, para que cada companheiro busque sempre 
alimentar essa chama que foi acesa dentro do peito, 
dentro da alma quando disseram o “sim” para o Lions.

Um grande presente nos foi dado quando 
ingressamos no Lions, então saibamos retribuir e 
agradecer aqueles que nos aceitaram por unanimidade 

no nosso movimento Lions, e que hoje fazemos parte 
de quase 1.400.000 CCLL em todo mundo. Somos uma 
grande corrente, sejamos “nós com comprometimento”, 
alegria e garra um elo forte dentro do Lions.

Um abraço a todos os CCLL que me deram a 
oportunidade de hoje estar a frente do Lions Clube de 
Brodowski.

José Luis, Carmem, Jamili, Taciana parabeniza o 
LIONS CLUBE de BRODOWSKI em mais um ano de 
existência que, no dia 09 de fevereiro, completa 36 anos 
e que ao longo desses anos pode mostrar toda a sua 
grandeza dentro da comunidade. NÓS SERVIMOS, 
lema que motiva nós CCLL a vivermos o LEONISMO 
em sua plenitude, e todos unidos possamos festejar 
juntos essa grande data.         
Leonisticamente,

CLMJ Presidente José Luis / Carmem
Lions Clube de Brodowski 
AL 2012/2013

19 de Fevereiro de 2013

CLMJ José Guéia Mas

CaL Feliscindra

(Casal Governador LC-6)

Data: 23/03/2013 (sábado)

Local: Rua José Fabbri, 335 

(Centro Social Lions Clube)

Horário retirada: das 10:00h as 14:00hs.

ValorValorValor

R$15,00R$15,00R$15,00

PIZZA

Reserve a sua pelo

fone 3664-2360

Bem vindos à Brodowski, no

36º Aniversário de Fundação.

09/02/1977 - 09/02/2013
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2a. REUNIÃO DISTRITAL LC-6, AL 2012/2013, em BRODOWSKI-SP
Após mais de 5 meses de preparação, após 

o compromisso oficial assumido em julho de 
2.012, quando da posse do CL JOSÉ GUEIA 
MAS/CaL FELISCINDRA, em NHANDEARA-
SP, o LIONS CLUBE DE BRODOWSKI sediou 
nos dias 24 e 25 de novembro de 2.012, a 2ª. 
REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL DO 
LC-6.

Após a definição, a atual diretoria, presidida 
pelo CL JOSÉ LUIS SUAREZ PUGNOLI / DM 
CARMEM, e todos os associados, iniciaram um 
trabalho visando uma organização que 
atendesse à expectativa da governadoria.

Com uma vasta experiência, foi nomeado 
como Diretor desta Distrital, o CLMJ ANTONIO 
DOUGLAS ZAPOLLA / DM TARCILIA, cargo 
que ocupou pela 4ª. vez, a exemplo do que 
fizera em AL 2005/2006 (CL MAURICIO 
BRANDÃO DE VILHENA/MERCEDES, de 
TANABI), em Al 1995/1996 (CL ALTAIR 
R I B E I R O  D A S I LVA / M A R L E N A ,  d e  
IGARAPAVA) e AL 1980/1981 (CL LUIZ 
CARLOS CARDOSO DO PRADO/ADAIR, de 
VOTUPORANGA).

Todos os detalhes foram minuciosamente 
estudados e tudo começou a ser preparado 
para uma recepção estimada de 500 
participantes, tendo como base, as anteriores, 
a exemplo da realizada em 20 de novembro de  
2007, quando o total de participantes foi de 481 
pessoas, representando 46 clubes do distrito, 
com percentual de 69,69%. Relembre através 
do link:
http://www.lionsclubedebrodowski.com.br/resu
mo.htm

A cada providencia tomada, tudo era 
devidamente repassado para a Governadoria e 
comunicado a todos os clubes e dirigentes 
distritais.

Finalmente, a data chegou. No dia 24/11, 
sábado, nas dependências da Câmara 
Municipal de Brodowski, gentilmente cedida, foi 
realizada a Reunião do CONSELHO DE 
GOVERNADORES, com uma participação 
expressiva. Enquanto a reunião era realizada, 
as companheiras, domadoras e outros 
companheiros foram recepcionados no CINE 
CLUBE CANDIDO PORTINARI, onde o Diretor 
da Cultura e Turismo, Prof. Delisberto de 
Oliveira, exibiu vídeos sobre a história de 
BRODOWSKI-SP.

Logo após, foi realizada na ESTANCIA 
MARDEM, um encontro de companheirismo, 
com a presença dos que estavam lá 
hospedados, bem como  dos que já estavam 
em Brodowski. Uma tarde de grande amizade, 

onde foi  possível  a prat ica de um 
companheirismo salutar, e onde todos 
puderam passar horas agradáveis, sem 
nenhum custo adicional, com tudo oferecido 
pelo LC BRODOWSKI. Lá já se encontravam o 
casal CL PAULO ROGERIO / CaL PAULINHA, 
Orador oficial da Distrital, do LC MOGI DAS 
CRUZES, e CaL JANETE CONESSA / CL 
LUIZ, Presidente do Distrito Múltiplo LC, de 
GARÇA-SP, que mostraram grande simpatia, 
simplicidade e camaradagem, que conquistou 
rapidamente todos que lá estavam. 

A noite, na Sociedade Recreativa 22 de 
Agosto, foi realizada a tradicional NOITE DO 
COMPANHEIRISMO, que teve a animação 
musical do cantor regional ADRIANO PRATA, 
de Guariba-SP, que foi bastante elogiado. Uma 
noite descontraída, que ofereceu a todos, a 
vitamina necessária para os trabalhos do dia 
seguinte. Uma oportunidade para se ver 
também grandes exemplos de vida, de 
animação, de participação, com destaque 
especial para o casal CL ELIAS BITTAR / CaL 
OLGA, do LC MIRASSOL, (veja um pequeno 
vídeo no link:
https://www.facebook.com/photo.php?v=5189
36934798080) do CL ALCINO RUYS, de LC 
PEDREGULHO- e outros, que mesmo não 
sendo mais “jovens” conquistaram todos com a 
jovialidade, com a animação, traduzindo um 
outro lado do leonismo, que além de promover 
esta integração, proporcionam a muitos estas 
ocasiões de motivação de vida, de lazer sadio, 
de exemplos para outros mais jovens  saberem 
aproveitar tudo isso, não perdendo estas 
chances de ver como a vida é bela, como o 
leonismo é sábio em todos os aspectos. VALEU 
A PENA. E como valeu.

No domingo, os trabalhos começaram logo 
de madrugada, por volta das 5 horas, quando a 
família leonística brodowskiana, já estava na 
Escola Municipal de Tempo Integral Prof. José 
da Silva Passos, preparando um farto café da 
manhã, todo o esquema de recepção e 
inscrições das delegações que começaram a 
chegar por volta das 7 horas.  Destaque-se que 
o LEÃO MADRUGADOR, foi o CL GLAUBER 
GOMES DA SILVA, com sua domadora 
ALESSANDRA e o filhão ARTHUR, alias tendo 
chegado em BRODOWSKI na 6ª. feira, às 17 
horas, e que se tornaram nestes dois dias, 
associados do clube, ajudando, organizando, 
participando ativamente de todos os detalhes 
de preparação. Outro exemplo de que como o 
leonismo é importante e bonito em nossas 
vidas, provando que a amizade e a 

consideração superam dificuldades, superam 
chuvas e trovoadas, superam distancias, pois 
tudo é compensado por um abraço amigo, por 
um respeito mutuo, por uma vontade imensa de 
ser um verdadeiro COMPANHEIRO LEÃO.

Devido às chuvas que caia desde o sábado a 
noite, a cerimonia do Hasteamento das 
Bandeiras, foi realizada dentro do recinto da 
plenária, o que em nada tirou o brilho do ato, 
através de : CL José Gueía Mas, Governador 
do Distrito LC-6, CL Edgar Antônio Piton, 
Assessor da LCIF, de Olímpia, CaL Janete 
Conessa, Presidente do Distrito Múltiplo LC,de 
Garça-SP,  CL Paulo Rogério, Orador Oficial 
(Vice Governador LC-5), de Mogi das Cruzes-
SP  e CL Antônio Douglas Zapolla, Diretor da 
Distrital.

O HINO NACIONAL BRASILEIRO foi 
apresentada em áudio e coreografado pelos 
renomados bailarinos profissionais ELYDIO E 
MARISOL
(http://www.flogao.com.br/marisolelydio/blog/4
75546).

E a apresentação, bastante aplaudida pode 
ser vista através do link:
https://www.facebook.com/video/video.php?v
=522639301094510&amp;saved

A saudação ao PAVILHÃO NACIONAL foi 
feita logo após esta apresentação  pelo CLMJ 
ELVES SCIARRETTA CARREIRA, (que é o 
Prefeito Eleito para 2013 / 2016, de 
BRODOWSKI-SP).

A seguir, foi feita, pelo CLMJ Antônio 
Domingos Andriani, Assessor de Protocolo LC-
6,  a formação oficial da mesa diretoria, que 
contou com a presença, além dos dirigentes 
citados, dos 2º Vices Governadores, CL JOSÉ 
GOMES DAS CHAGAS (DUBA) e CXL 
SEBASTIÃO JOSE OLIVEIRA CARVALHO,  
dos ex-Governadores Hairton Santiago, 
Antônio Carlos Bittar, Antônio Paulo Caliento, 
Manoel da Rocha Freitas, Lauro Hyppolito, 
José Emilio Menóia e Gilberto Bellini, além dos 
Presidentes de Região, Presidentes de Divisão 
e vários assessores Distritais. A Invocação a 
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Deus foi feita pela CaL Maria B. Menóia e logo 
após a abertura oficial pelo CL Governador e 
seus comunicados iniciais, a palavra foi dada 
ao CLMJ Antônio  Douglas Zapolla, Diretor da 
2ª. Distrital LC-6, que fez sua mensagem aos 
presentes em nome do LC Brodowski. 
Homenageou também com um troféu especial, 
além do Casal Governador JOSÉ GUEIA 
MAS/FEL ISCINDRA,  a  CaL Jane te  
Conessa/CL Luis, Presidente do Distrito 
Multiplo LC, CL Paulo Rogério/CaL Paulinha, 
Orador Oficial, agradecendo a confiança que 
todos tiverem no clube anfitrião. Continuando, 
com emoção aflorada, fez também uma 
homenagem toda especial, pela presença em 

Brodowski, dos DOUTORES DA ALEGRIA 
(formado pelos CCLL Guéia, Renato e Marcos, 
do LC Nhandeara), reconhecendo o trabalho 
social e humano que todos fazem. Esta 
homenagem pode ser vista no l ink: 
https://www.facebook.com/video/video.php?v
=522768571081583&amp;oid=307535085969
288&amp;saved

F i n a l i z o u  s u a s  h o m e n a g e n s  e  
agradecimentos, destacando a confiança em 
jovens leões, a exemplo do CL GUILHERME 
BARTOLOMEU ADAMI, (que em 2003/2004, 
quando ainda era um garotinho, recebeu do 
então Governador CL Lauro Hyppollito, um pin 
especial; do mais jovem leão CL RAUL 
SUAREZ MANTOANI, ambos do LC 
Brodowski; e do jovem ARTHUR GOMES DA 
SILVA, filho do casal CL GLAUBER GOMES DA 
SILVA /ALESSANDRA, do LC Votuporanga-
Brisas Suaves) que traduzem a força da família 
e da juventude dentro do leonismo. E finalizou 
homenageando o CL GLAUBER GOMES DA 
SILVA / ALESSANDRA, que já construíram um 
elo forte com Brodowski e com o leonismo. O 
casal chegou a Brodowski na 6ª. feira, e 
participou ativamente dos trabalhos de 
preparação desta 2ª. Distrital.

Depois, foi feita a parte protocolar com 
relação à secretaria, através do CL José Milaré 
dos Santos, à tesouraria pelo CL Rubens 
Boschillia, enquanto que o CL Ovidio 
Breseguello, Assessor da Mútua Leonística fez 
homenagem aos  companhe i ros (as )  
falecidos(as) no período de julho a novembro 

de 2.012.
Continuando, o CL Edgar Antônio Pitton, 

Assessor de LCIF, fez a cerimonia de entrega 
do PIN DE COMPANHEIRO MELVIN JONES 
PROGRESSIVO ao CL ANTÔNIO DOUGLAS 
Z A P O L L A / D M  TA R C I L I A ,  d o  L C  
BRODOWSKI, que nada sabia da homenagem 
que o LC Brodowski lhe reservou e que 

emocionou, além do casal, todos do clube.
A CaL Janette Conessa, Presidente do 

Distrito Múltiplo LC também usou da palavra 
falando sobre a filosofia leonística e 
homenageou o casal governador.

O CL Antônio Mauro Alves, Assessor do Meio 
Ambiente do LC-6 apresentou uma importante 
explanação sobre campanha lançada pelo 
distrito. Veja mais no no site.

Finalmente, chegou a hora da mensagem da 
2ª. Distrital, a qual foi feita de maneira brilhante 
pelo CL PAULO ROGÉRIO, do LC MOGI DAS 
CRUZES-SP, que de uma maneira clara e 
profunda, mostrou a importância do 
COMPROMETIMENTO, da AÇÃO, do 
TRABALHO, da RESPONSABILIDADE e do 
p a p e l  f u n d a m e n t a l  q u e  c a d a  u m ,  
COMPANHEIRO, COMPANHEIRA ou 
DOMADORA, tem dentro do leonismo.

O CL PAULO ROGERIO dominou a plateia 
com grande sabedoria e competência e foi 
entusiasticamente aplaudido por todos, ao final 
de sua mensagem.

Logo após o encerramento da plenária, 
todos se dirigiram para o salão do ASILO LAR 
D A F R AT E R N I D A D E ,  o n d e  f o r a m  
recepcionados com um ALMOÇO DE 
CONFRATERNIZAÇÃO, preparado com todo 
carinho. Houve o tradicional sorteio de brindes, 
comandado pelo CLMJ Elves S. Carreira, onde 
além dos inúmeros brindes oferecidos pelo LC 
BRODOWSKI, também foram sorteados 
dezenas de mimos oferecidos pelos clubes que 
aqui vieram participar desta festa máxima do 
leonismo.  A todos os clubes amigos que 
trouxeram seus brindes, o LC BRODOWSKI 
agradece. 

O LEÃO MADRUGADOR foi oferecido ao CL 
GLAUBER GOMES DA SILVA, do LC 

VOTUPORANGA-BRISAS SUAVES (chegou 
em Brodowski, na 6a. feira, 17 hs). A maior 
caravana e a caravana melhor organizada  foi a 
do LC MIRASSOL enquanto que a maior 
caravana proporcional foi a LC FRANCA-
SOBRAL. Também foram entregues trofeus 
aos LEÃO MAIS NOVO e LEÃO MAIS IDOSO 
(tanto na idade como no leonismo).

Final izando, o LIONS CLUBE DE 
BRODOWSKI sentiu-se profundamente 
gratificado por tudo que pode fazer pelo 
leonismo distrital, provando que, desde a sua 
fundação, em 09 de fevereiro de 1.977, sem 
sempre praticando o serviço desinteressado, o 
companheirismo e sempre ao lado de nossos 
dirigentes e de nossa comunidade.

Apenas como sugestão, fica um registro 
referente às dificuldades para a preparação de 
tudo que se refere a um evento desta grandeza, 
já que o calculo de presenças dos visitantes, 
torna tudo mais difícil. A grande maioria dos 
clubes não comunica com antecedência o total 
de participantes, e assim o clube anfitrião tem 
que “jogar com a sorte”. Tudo foi preparado, em 
Brodowski, nestes dias 24 e 25 de novembro, 
para uma recepção de aproximadamente 500 
pessoas ( a presença na ultima distrital 
realizada em Brodowski, em 2.007, foi de 420 
pessoas), e aqui tivemos a presença de 320 
p e s s o a s .  B e m  c o m o  n a  n o i t e  d o  
COMPANHEIRISMO, foi preparado jantar para 
200 pessoas, e a presença total foi de 130 
pessoas, o que, mesmo com cobrança de 
adesão, deixou um prejuízo aproximado de R$ 
1.000,00 para o LC Brodowski.

Felizmente, não houve problemas para o LC 
BRODOWSKI e uma boa parte do que sobrou, 
do café da manhã, do almoço e bebidas, foi 
doado para as entidades beneficentes, como o 
ASILO LAR DA FRATERNIDADE, a EMTI Prof. 
José da Silva Passos, e outras, e assim, o clube 
cumpriu também uma parte de atendimento 
social.

Assim, tanto a Governadoria, como o clube 
a n f i t r i ã o  ( o  p r ó x i m a  s e r á  o  L C  
POTIRENDABA), precisam contar com mais 
colaboração e definição dos clubes do Distrito 
LC-6),  para que tudo seja mais controlado, 
mais adequado e mais coordenado.

Mas, VALEU A PENA ....
Obrigado a todos que aqui vieram,
Vejam no site do LC BRODOWSKI  

www.lionsclubedebrodowski.com.br uma 
página preparada com todos os detalhes que 
envolveram esta 2ª.Reunião Distrital do LC-6.

CLMJP Antônio Douglas Zapolla
Diretor da 2ª. Distrital LC-6
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Centro Universitário “Barão de Mauá”
Curso de História

CL Guilherme Bartolomeu Adami 
O LIONS CLUBE DE BRODOWSKI: apontamentos sobre um grupo 

social (1977/1987)
Monografia apresentada como Trabalho de Conclusão de Curso em 

História, sob a orientação do Prof. Dr.  Humberto Perinelli Neto.

AGRADECIMENTOS
Agradeço, primeiramente, a Deus, que sempre proporcionou grandes oportunidades em 
minha vida.
Para que a concretização deste estudo se efetivasse: agradeço às inúmeras pessoas que foram incentivadoras 
neste processo e seus ensinamentos serão a partir de agora essenciais em minha caminhada pessoal e 
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Então, por estes extraordinários exemplos, expresso meus reaisagradecimentos.
Ao Professor Dr. Humberto Perinelli Neto, que com sua capacidade e empenho sempre esteve disposto a melhor 
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Aos meus colegas de curso que compartilharam comigo seus conhecimentos.
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me ajudaram muito para a conclusão desse trabalho:o meu  professor Dr. Humberto Perinelli Neto, o 
Companheiro Leão, Antonio Douglas Zapolla e ao meu querido pai e Companheiro Leão, Caetano Adami 
Neto,que esteve sempre presente.

RESUMO: O intuito deste trabalho é o de apresentar o Lions Clube, de modo a entender seus princípios e ações e 
a relação que possuem com alguns pressupostos iluministas. Na sequência, tratar-se a  de compreender a 
fundação do Lions na cidade de Brodowski, destacando o perfil social de seus fundadores e a relação existente 
entre a origem deste grupo e a dinâmica social local e regional registrada em fins da década de 1970.
Palavras-chave: Lions Clube; Brodowski; História Local e Regional
Veja o trabalho completo em: www.lionsclubedebrodowski.com.br

Dezembro é o mês mais esperado do Ano. Afinal, é 
tempo de Natal, ocasião para ver a família reunida, 
trocar presentes e participar de festas especiais. Em 
meio a tantas comemorações, promoções e diversos 
interesses, precisamos repensar o verdadeiro espirito 
de Natal.

Isto não significa polemizar sobre a data do 
nascimento de Cristo. Isto foi aceito para recordar o 
maior presente já recebido por este mundo. Também 
não tem que ver com as discussões sobre o surgimento 
de diferentes simbolos, tão usados hoje. Precisamos 
aproveitar a data para manter diante dos olhos e do coração , o motivo central das comemorações, o verdadeiro 
espirito do NATAL.

Como tradicionalmente já fez há varios anos, o LC BRODOWSKI que completou 36 anos neste 09 de fevereiro, 
o LC BRODOWSKI promoveu a campanha do NATAL 2012, na manhã do domingo, dia 23/12.

Com a participação de vários associados, liderados pelo Presidente CL José Luis S. Pugnoli, e com a 
importante colaboração do Trenzinho MAXIMUS,  foram percorridas várias ruas dos bairros da cidade, onde a 
alegria da meninada, ao receber a sua bola, era contagiante. Talvez aquela bola fosse o único presente de Natal. 
No total foram distribuidas mais de 1.200 bolas. 

Com mais esta campanha, o LC BRODOWSKI cumpriu mais um item de sua missão, que é aquele de 
proporcionar um pouco de alegria para tantas crianças carentes e e praticar a solidariedade humana.

Assim, o lema de LIONS INTERNACIONAL ( NÓS SERVIMOS) foi mais uma vez vivido em toda intensidade 
pela LIONS CLUBE DE BRODOWSKI. 

Lions Clube de BrodowskiLions Clube de Brodowski
no Natal 2012no Natal 2012

Lions Clube de Brodowski
no Natal 2012
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Visita oficial do Casal Governador LC-6
36º Aniversário de Fundação do LC Brodowski

19 de fevereiro de 2013
Veja reportagem completa no site: www.lionsclubedebrodowski.com.br

CLMJ Elves Sciarretta Carreira/Maria Aparecida (Prefeito
Municipal) ladeado pelo Casal Governador e CL Glauber,

do LC Votuporanga/Brisas Suaves.

O Prefeito Municipal de Brodowski, CLMJ Elves S. Carreira,
recepcionando o Governador CLMJ José Guéia Mas em

seu seu gabinete.

CL Guilherme Bartolomeu Adami fazendo a formação da
Mesa Principal da Assembléia Festiva.

O Governador homenageando o LC Brodowski pelos seus
36 anos com uma placa alusiva.

O CLMJ Antonio Olimpio Dias fazendo a saudação aos
visitantes e convidados.

A aluna LIDIANE CRISTINA DE OLIVEIRA, da EMEF Profa.
Elvira Yolanda Ervas, recebendo o premio do 25º Concurso

do Cartaz sobre a Paz,  entregue pela DM Edléia Ruas
Reatto/CL José Emilio.

O CLMJ Elves Sciarretta Carreira, Presidente AL 1999/2000
e AL 2005/2006, discursando sobre o 36º aniversário

de fundação.

O CLMJ Manoel da Rocha Freitas, Gov. AL 2006/2007, do
LC Sertãozinho, falando em nome dos dirigentes leonisticos.

O CL Glauber Gomes da Silva, do LC VOTUPORANGA/
BRISAS SUAVES falando em nome dos visitantes.

O Prefeito Municipal de Brodowski, CLMJ Elves S. Carreira,
falando em nome das autoridades locais e homenageando
o casal Governador com o Decreto de HOSPEDE OFICIAL.

Os CCLL MJ, CAETANO ADAMI NETO e JOSÉ MARIO
JORGE, recebendo chevron de 35 anos de Leonismo.

O Presidente CLMJ José Luiz Suarez Pugnoli fazendo a
sua mensagem sobre o evento;

O Casal CLMJ José Gomes das Chagas (DUBA)/CELESTE,
1º Vice Governador do LC-6, do LC FRANCA/CENTRO,

prestigiando a solenidade.

O casal CLMJ NELSON AGOSTINHO / DM SANDRA,
fundador do LIONS CLUBE DE BRODOWSKI.

O PARABÉNS A VOCE !!!
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HOMENAGEM PÓSTUMA

Neste mês de FEVEREIRO/2013, a família leonistica brodowskiana, 
perdeu duas pessoas das mais queridas em seu meio.
Aos 62 anos, no dia 07/02, faleceu a Srta. JACIRA PEREIRA DOS 
SANTOS,  a querida NEGUINHA, como era carinhosamente chamada, 
irmã da Dom. Maria Tarcilia (CLMJP Antonio Douglas Zapolla). Seu 
corpo foi velado no Velório da Saudade, em Batatais-SP, onde recebeu 
as últimas homenagens, com a presença de familiares e CCLL dos 
Lions Clubes de Brodowski e de Batatais, além de membros da Loja 
Maçônica Luz de Brodowski, que deram conforto à família, 
especialmente ao Sr. Salvador, pai, e às irmãs Tarcilia, Adarci, Lucila, 
Maria de Lourdes e Devanir.
Neguinha, por várias vezes, esteve presente no LC Brodowski, como 

em abril/2009, em São Joaquim da Barra, na eleição do CL Mauricio de Souza como Governador do LC-6, em 
várias PIAZZA DELLA NONNA e outros eventos.
No dia 18/02, aos 84 anos, faleceu a Sra. REGINA PERES DE VICENTE, mãe do CLMJ Edison Luiz de Vicente. 
Foi velada no Velório Municipal com a presença da família leonistica, da família 
maçônica da Loja Luz de Brodowski, e com a presença dos queridos CCLL: 
Mauricio de Souza (Gov. 2009/2010)  LC Batatais - Domingos Rinhel, 
Presidente do LC Batatais, CL Osvaldo Silva, do LC Altinópolis, de Manoel da 
Rocha Freitas/Célia e Antonio Carlos Giroto/Eleni, do LC Sertãozinho, que 
vieram trazer a solidariedade e a amizade tão característica do leonismo.
Ambas enfrentaram durante vários meses e anos, graves problemas de saúde 
e no final perderam a batalha neste luta da vida contra a morte. Mas ambas 
deixaram também exemplos de vida, de luta, de perseverança que ajudam a 
confortar a perda física e material, mas certamente jamais serão esquecidas.
Fica as homenagens de todo quadro associativo do LIONS CLUBE DE 
BRODOWSKI e do Distrito LC-6 às duas famílias tão queridas em nosso meio.

Veja mais em: (www.douglasvideofoto.blogspot.com)

LIONS CLUBE DE BRODOWSKI - LIONS CLUBE RIBEIRÃO PRETO - CENTRO
 Graças a um trabalho de pesquisa do CL JOÃO 
RODINI LUIZ, secretário/editor do LC Rib. Preto/Centro, 
as coincidências agradáveis que foram conseguidas, 
reforçam ainda mais este elo de companheirismo.
O LC Ribeirão Preto – Centro, um dos pioneiros da nossa 
região, foi fundado em 09 de março de 1.959, portanto já 
conta com 54 anos. O LC Brodowski foi fundado em 09 de 
fevereiro de 1.977, portanto com 36 anos. Notem que os 
clubes foram fundados em um dia 9. 

Desde então, os laços de amizade entre os dois clubes e seus Companheiros (as)/Domadoras tem se fortalecido ao 
longo dos anos

O fundador da cidade de Brodowski, o engenheiro polonês ALEXSANDER BRODOWSKI nasceu em 1.856, ano da 
fundação da cidade de Ribeirão Preto-SP.

O autor do HINO OFICIAL DE RIBEIRÃO PRETO é o Dr. SAULO RAMOS, advogado renomado em todo Brasil, poeta 
do café, nascido em BRODOWSKI.

O primeiro presidente do LC RIBEIRÃO PRETO-CENTRO, segundo dados constantes do Boletim "A Voz do Leão" - Nº 
56, foi o CL Odilo Arantes Correia,- Ano Leonístico 1959/1960. Nasceu no dia 22 de julho de 1908, em Brodowski.  Casado 
com a DM Aparecida, de cuja união tiveram os filhos Regina Aurea e Francisco Manoel. Foi ainda Presidente de Divisão, 
durante o Ano Leonístico 1961/1962. Portanto é também o leão brodowskiano mais antigo.

A data da fundação e posse da primeira Diretoria do Clube foi no dia 9 de março de 1959. A Carta Constitutiva é de 7 de 
setembro de 1959.

O CL Odilo foi funcionário e subgerente do Banco do Brasil, Agência de Ribeirão Preto. Depois de aposentado do 
Banco, fez o curso de Direito na Faculdade Laudo de Camargo (hoje Unaerp) e obteve o Diploma da Bacharel em Ciências 
Jurídicas e Sociais.

O CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA, associado fundador do LC BRODOWSKI (09/02/1977), e presidente do 
LC BRODOWSKI nos AALL 1978/1979, 1994/1995 e 1995/1996,tem hoje no LC RIBEIRAO PRETO-CENTRO, a sua irmã 
VERA LUCIA ZAPOLLA RICCI, casada com o CL JOSÉ CESAR RICCI, que foi o Presidente do clube no AL 2008/2009.

Por tudo isso, o companheirismo e a amizade entre os dois clubes tem se fortalecido nestes últimos anos, e todos os 
associados mantém relacionamento forte e coeso.

Graças a este trabalho de pesquisa, o CL JOÃO RODINI LUIZ ganhou do LC BRODOWSKI uma viagem para 
Brodowski, com direito a visita aos principais pontos turisticos da cidade, inclusive ao Museu Casa de Portinari
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DEMONSTRAR
Fé nos méritos de minha profissão, esforçando-me para conseguir honra 

reputação, mercê da excelência dos meus serviços.

LUTAR
Pelo êxito e pleitear toda remuneração ou lucro que eqüitativa e justamente 

mereça, recusando porém aqueles que possam acarretar diminuição de 
minha dignidade, devido a vantagem injusta ou ação duvidosa.

LEMBRAR
Que para ser bem sucedido nos negócios ou empreendimentos, não é 

necessário destruir os dos outros.
Ser leal com os clientes e sincero contigo.

DECIDIR
Contra mim em caso de dúvida, quanto ao direito ou à ética de meus atos 

perante o meu próximo.

PRATICAR
A amizade como um fim e não como um meio. Sustentar que a verdadeira 
amizade não é resultado de favores mutualmente prestados, dado que não 

requer retribuição, pois recebe benefícios com o mesmo espírito 
desinteressado com que os dá.

TER
Sempre presente meus deveres de cidadão para com minha localidade, 

meu estado e meu pais, sendo-lhes constantemente leal em pensamentos, 
palavras e obras, dedicando-lhes desinteressadamente o meu tempo, meu 

trabalho e meus recursos.

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

necessitado.

SER
Comedido na crítica e generoso no elogio;

construir e não destruir.

CÓDIGO DE ÉTICA DO LEÃO

ORGANIZAR
IMPLANTAR E SUPERVISIONAR CLUBES DE SERVIÇO QUE SERÃO

CONHECIDOS COMO LIONS CLUBES.

COORDENAR
AS ATIVIDADES E PADRONIZAR A ADMINISTRAÇÃO DOS LIONS CLUBES.

CRIAR
E FOMENTAR UM ESPÍRITO DE COMPREENSÃO ENTRE OS 

POVOS DA TERRA.

INCENTIVAR
OS PRINCÍPIOS DO BOM GOVERNO E DA BOA CIDADANIA.

INTERESSAR-SE
ATIVAMENTE PELO BEM ESTAR CIVICO, CULTURAL SOCIAL E 

MORAL DA COMUNIDADE.

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

PROMOVER
UM FORUM PARA LIVRE DISCUSSÃO DE TODOS OS ASSUNTOS 
DE INTERESSE PÚBLICO, EXCETUANDO-SE, ENTRETANTO, O 
PARTIDARISMO POLÍTICO E O SECTÁRISMO RELIGIOSO, QUE 

NÃO SERÃO DEBATIDOS PELOS SÓCIOS NO CLUBE.

INCENTIVAR
OS HOMENS BEM INTENCIONADOS A SERVIR AS SUAS 

COMUNIDADES SEM BENEFICIO PESSOAL FINANCEIRO.

ESTIMULAR
A EFICIÊNCIA E PROMOVER ELEVADOS PADRÕES ÉTICOS NO 

COMÉRCIO, NA INDUSTRIA, NAS PROFISSÕES E NOS 
SERVIÇOS PARTICULARES.

MOTO: LIONS
LIBERDADE, IGUALDADE, ORDEM, NACIONALISMO E SERVIÇO

LEMA: “NÓS SERVIMOS”

PROPÓSITOS DOS LIONS CLUBES

Visitem os meios de comunicação Leonística
www.lionsdistritolc6.org.br

www.lionsclubedebrodowski.blogspot.com
www.distritolc6.blogspot.com

www.lionsclubedebrodowski.com.br
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Calendário Leonístico Quando se trata de aceitar desafios, nossa resposta é 
simples: Nós servimos. Isso é o que une Leões em todo o 

mundo. E é algo incondicional. Os Leões não são 
limitados por continentes ou restritos a certas causas. 

Nós ajudamos onde, quando e como podemos.

GOVERNADOR DO DISTRITO LC-6

PRESIDENTE INTERNACIONAL

1º VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO LC-6

PRESIDENTE DA REGIÃO D

PRESIDENTE DE DIVISÃO D-3

PRESIDENTE DO DISTRITO MULTIPLO LC

DIVISÃO D-3

ALTINÓPOLIS - BATATAIS - BRODOWSKI - CAJURU

RIBEIRÃO PRETO / CAMPOS ELÍSEOS

RIBEIRÃO PRETO / JARDIM PAULISTA

CaL JANETE APARECIDA BARROS ARANHA CONESSA
Rua Carlos Ferrari, 22 - Centro

17400-000 - Garça (SP)
Telefones: 14 3407-1400 (R)

CL JOSÉ GUEIA MAS - 29/10
CaL FELISCINDRA MILARÉ DOS SANTOS MAS - 04/01

Rua Dr. Edmilson Pessoa Cavalcante 951
15190-000 Nhandeara (SP)

Telefones: 17 3472-1312 (R) - 17 9725-6684 (Cel)
E-mail: governadorgueia@hotmail.com

CL JOSÉ MARIO BAZAN 
Rua Niteroi, 135 - Apto. 41 - Castelo Branco

Ribeirão Preto (SP)
Telefones: 16 3877-4550 (R) - 16 8174-9835 (C)

E-mail: jmbazan@hotmail.com
LC Ribeirão Preto Jardim Paulista

PI WAYNE A. MADDEN
INDIANA - EUA

JANEIRO/2013
03 - CL Guilherme Bartolomeu Adami
05 - CLMJ José Luis Suarez Pugnoli
10 - CLMJ Nelson Agostinho
12 - Cas. CLMJP Antonio Douglas Zapolla / Tarcilia
21 - Cast. Marina (CLMJ José Mário Jorge)
21 - Cas. CL José Emilio Reatto / Edléia

FEVEREIRO/2013
11 - Cast. Mateus (CLMJ Elves S. Carreira)
16 - Cas. CL José Mário Zanon / Fátima

1st DVG CL JOSÉ GOMES “DUBA” DAS CHAGAS - 17/04
CaL MARIA CELESTE AZEVEDO DAS CHAGAS - 05/08

Rua Esperança, 465 - Res. Paraíso
15403-148 Franca (SP)

Telefones: 16 3723-7221 (R) - 16 9969-5829 (Cel)
E-mail: dubaschagas@gmail.com

LC Franca - Centro

CaL ADRIANA SALATINI ABUD 
Rua Voluntário Otto Gomes Martins, 891

14170-620 Sertãozinho (SP)
Telefones: 16 3329-5600 (R) - 16 9115-3301 (Cel)

E-mail: caladrianaabud@gmail.com
LC Sertãozinho - Centenário
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