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  Há 41 anos atrás tive a honra de ser o presidente 
deste clube. Hoje volto a ocupar essa presidência com 
uma vivencia de 41 anos de leonismo, com altos e baixos 
mas prevaleceu a vontade de servir, e os obstáculos que 
surgiram, com amor e sabedoria foram ficando para trás, 
e hoje temos um clube bem estruturado, com um 
companheirismo muito forte, que quando um esmorece 
os outros o puxam para cima . 
 Hoje somos apenas dois Leões fundadores, eu o 
CLMJP Antônio Douglas Zapolla/DM Tarcília; juntos 
tivemos uma jornada muito bonita onde tivemos muita 
alegrias dentro deste leonismo e com certeza 
contribuímos muito no companheirismo. Quero deixar 
ao Douglas meus agradecimento por estarmos sempre 
junto nesses 41 anos . Pretendo junto com todos vocês ser 
um companheiro sempre presente em nossas campanhas. 
Tenho certeza que posso contar com cada um de vocês e 
nossa jornada ficará mais suave e os resultados surgirão 
sempre; porque “JUNTOS SERVIMOS MAIS E 
MELHOR”.   
 Quero também destacar que minha domadora 
Sandra tem muito a ver com essa jornada leonistica 
porque um leão que não tem o apoio da sua domadora, 
não vai a lugar nenhum. Aproveito para agradecer e sei 
que posso contar com ela sempre. Gostaria de pedir a 
todas as domadoras que apóiem seus leões pois com 
certeza o Lions e a comunidade ganharão muito, assim 
nossas campanhas serão sempre bem sucedidas. Quero 
compartilhar com todos vocês as conquistas que teremos 
nessa jornada; porque sem vocês nada será possível. Sei 
que sou um juba branca, mas somos um grupo mesclado 
com jovens leões e pretendo com um esforço conjunto, e 
com certeza conseguiremos mais companheiros jovens 
que irão contribuir para o futuro do Lions Clube de 
Brodowski e do Distrito LC6. Espero fazer uma 
administração voltada para a comunidade, buscando 
amenizar as necessidades do próximo; com campanhas 
buscando sempre o melhor para a comunidade. Que Deus 
ilumine meus caminhos e faça com que meus 
companheiros estejam sempre juntos para podermos 
melhor SERVIR. Para que esse grupo seja forte é preciso 
entender que amigos é um grupo de pessoas, cheios de 
defeitos e qualidades que Deus reúne para que convivam 
com as diferenças e desenvolvam a tolerância, a 
benevolência, a caridade, o perdão, o respeito, a gratidão, 
a paciência, direitos e deveres, limites, enfim, que 
aprendam a AMAR, fazendo ao outro o que quer que o 

outro lhe faça. Sem exigir deles a perfeição que ainda não 
temos.  
 Nós não nascemos onde merecemos, mas onde 
necessitamos evoluir. 
 Quero aproveitar o momento para agradecer o 
casal presidente CLMJ José Emílio e Dom. Ediléa que 
hoje terminam sua gestão. Foi um casal presidente muito 
dedicado e cumpriu suas obrigações com muita 
humildade e simplicidade, soube comandar suas 
campanhas; sempre esteve a frente e o sucesso da 
campanha aparecia sempre.  
 Parabéns Casal Presidente, hoje vocês entregam 
o cargo com a certeza do dever cumprido. 
         Agradeço a presença dos meus familiares, minha 
filha Flávia, Roberta, Renata, meus genros Euzébio, 
Ricardo e Bruno, minha cunhada Ângela e minha 
querida neta Giovana 
 Agradeço a todos vocês pela confiança em mim 
depositada e farei de tudo para não decepcioná-los. 
“JUNTOS SERVIMOS MAIS E MELHOR “ 

Muito obrigado a todos. 

CLMJ NELSON AGOSTINHO / DM SANDRA 
Brodowski, 07 de julho de 2.018 

Assembléia Geral Festiva de Posse

leia tudo sobre a posse em www.lionsclubedebrodowski.com.br 

MENSAGEM	DO	PRESIDENTE	AL	2018/2019

http://www.lionsclubedebrodowski.com.br
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Durante os dias 16 a 19 de agosto de 2.018, o LC 
BRODOWSKI participou ativamente das atividades da 
43a. SEMANA DE PORTINARI e da XIV PIAZZA 
DELLA NONNA, com a manutenção de 2 barracas de 
bebidas, coordenação da PINTURA MURAL e outras.

O Museu Casa de Portinari  instituição da 
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, gerida 
pela ACAM Portinari , em parceria com a Prefeitura, 
realizou a 43ª Semana de Portinari, em Brodowski. Entre 
as atrações destacamos exposições e atividades culturais, 
em vários pontos, além de uma programação intensa na 
esplanada da instituição.
 	 A agenda começou no dia 11/08 (sábado), às 9h00, 
com a abertura da Exposição Coletiva no Salão 
Paroquial e com o início da Pintura Mural, coordenada 
pelo LIONS CLUBE DE BRODOWSKI, nos muros da 
Associação de Moradores do Jardim dos Tucanos e das 
escolas Professor Carmo Eurípedes Barreto, Professor 
Marcus Orlando Arantes Carvalho e Professora Elza 
Leite da Costa. A ação é desenvolvida por artistas 
plásticos com diferentes técnicas e linguagens, que 
criaram livremente seus trabalhos, transformando a 
cidade em uma galeria a céu aberto.
 	 Para os amantes da cultura italiana, danças, 
músicas e comidas tradicionais dos principais imigrantes 
da região tiveram espaço na 14ª Piazza Della Nonna, que 
teve início no dia 16 de agosto (quinta-feira), na sua XIV 
Edição, que recebeu visitantes de várias cidades da 
região
      Destacamos na noite de sábado, a presença dos casais 
CLMJ WILSON ARANTES / MARILDA, do LC 
BATATAIS, e dos casais CL JOSÉ ANTONIO 
ROSSATO / CRISTINA, Assessor do Concurso de 
Eficiência LC-6 e CLMJ VALDIR EDGAR HOMEM / 
CaL NILZE, Presidente do LC JABOTICABAL, e no 
domingo, do casal CLMJ PDG MANOEL DA ROCHA 
FREITAS / MARIA CELIA, do LC SERTÃOZINHO.
	 Esteve também trabalhando nas barracas do 
Lions, o casal GERSON MANTOVANI / JANEI (pais do 
CL RAUL MANTOVANI, associado estudante), que tem 
participado do clube, e que demonstraram que já estão 
aptos para serem oficializados como novos membros do 
LC BRODOWSKI. Não se pode também deixar de 
destacar o importante trabalho das domadoras do clube, 
que tanto colaboraram, com muita alegria e sempre 
recebendo a todos com um sorriso no rosto. 	 	 	 	

Toda part ic ipação do Lions  Clube fo i 
coordenada pelo casal Presidente, CLMJ NELSON 
AGOSTINHO / DM SANDRA, fundadores do clube, que 
também ocupararam a presidencia no AL 1977/1978, 
com vitalidade total.
	 Ao final dos trabalhos, a ACAM (ASSOCIAÇÃO 
DOS AMIGOS DO MUSEU PORTINARI_ e a diretoria 
do MUSEU CASA DE PORTINARI homenagearam 
publicamente esta importante participação do LIONS 
CLUBE.

 
Visitem o site do MUSEU CASA DE PORTINARI

 https://www.museucasadeportinari.org.br
http://www.distritolc6.com.br/index.php/atividades-

dos-clubes/1722-brodowskiportinari.html   

14a. PIAZZA DELLA NONNA  14a. PIAZZA DELLA NONNA  14a. PIAZZA DELLA NONNA  
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Dias atrás, debati com um Companheiro sobre 
uma correção por ele feita a outro em um 
aplicativo, onde, achei desnecessário... Poderia 
ter sido feita em particular, ou ainda, ter-se 
estudado se era pertinente ou não, afinal, creio ser 
muito melhor ter paz do que razão. E a 
compreensão... A serenidade e a gentileza 
fortalecem o companheirismo.

Mas, passados os primeiros momentos, o que 
me chamou atenção, e não de hoje que vem 
chamando, é a falta de conhecimento, e até, 
hábitos  adquiridos ,  que fogem do real 
entendimento do nosso movimento, sejam através 
de nomenclaturas, de protocolos, e de posturas.

É comum, entre outras situações, o Associado, 
se denominar “sócio” em uma lista de presença. 
Não diferenciar uma Convenção de uma Reunião 
do Gabinete Distrital, ou ainda, sequer, saber o 
significado da sigla “CL”.

Apesar desses pequenos detalhes, que possuem 
uma diferença e entendimento muito grande, o 
maior problema, é não conhecer as funções, 
obrigações, direitos e deveres dos cargos de uma 
diretoria e de cada associado. Chega-se ao 
cumulo, de sugerir uma campanha de pizza, para 
suprir gastos com festivas... Chega-se a supor um 
suposto boicote, quando a conta administrativa 
não tem recurso para adquirir um mimo. Ou 
coisas mais que o valha.

Porém, durante os cursos organizados pela 
EDPL (Escola de Dirigentes e Preparação de 
Lideres), o que vemos é um número reduzido de 
participantes, e se não bastasse, geralmente os 
mesmos. Apesar das inúmeras orientações e 
cursos disponíveis no site de Lions Internacional, 
ou mesmo nos blog do distrito, é comum, em bate 
papos informais, ouvir dizer que nunca 
entraram.... Que não conhecem... Que não 
sabiam.

É comum ainda, em eventos leonísticos, 
encontrar sempre os mesmos presentes. Há 
associados de Lions, com anos no movimento, que 
nunca participaram de um Comitê... de um 
fórum... De um evento distrital. A desculpa é 
sempre a mesma: - É longe. É cansativo... Mas 
sequer, em um evento em seu próprio clube, 
participa.

Lógico, há exceções, e elas devem ser 

consideradas. O Leonismo, além de todas suas 
definições humanitárias já pregadas, é também, 
um constante aprendizado. Somos etenos 
aprendizes, de algo que buscamos fazer cada vez 
melhor, e isso, só fazemos e faremos com o 
aprendizado constante.

Temos que ser curiosos... Não podemos ter 
dúvidas. Sempre que surgir, procurar algum 
Companheiro  mais  exper iente . . .  Nosso 
padrinho... Um orientador.

Quanto mais entendermos os porquês, mais 
preparados e apaixonados por Lions ficaremos.

Somos eternos aprendizes, sempre em busca do 
conhecimento pleno, que quiçá, alcançaremos um 
dia. Através das lições, deixaremos os sentimentos 
inferiores de lado, fortalecendo ainda mais o 
verdadeiro companheirismo, afinal... JUNTOS 
SERVIMOS MAIS E MELHOR. 

CLMJ CESAR GULLO
TESOUREIRO 
COORD. DE LCIF AL 201019
ASSIST. DIST. CONTABIL 
LIONS CLUBE BRODOWSKI
DISTRITO LC -6

Julho 2018
----------------------------------------------------------

GOSTAMOS DO QUE CONHECEMOS

!Primeira planilha do Concurso de Eficiência Leonística 
(CEL) AL 2018/2019 preenchida e enviada. 110.225 
pontos correspondendo ao mês 08/2018. Fomos atuantes 
em reuniões, com frequência superior a 75%, elaboramos 
instruções de próprio cunho, preservamos o meio ambiente 
através de coleta de óleo lacres e outros recicláveis, 
combatemos a cegueira reversível através de doação de 
óculos, o diabetes através de divulgação em redes sociais, 
apoiamos o próximo com doações de cestas básicas, 
roupas, remédios e empréstimos de aparelhos ortopédicos. 
Auxiliamos entidades como asilo, vicentinos, ACAM, 
maçonaria e outras, apoiamos a cultura através da Pintura 
Mural, e o civismo e a história de Brodowski através da 
Piazza. Presença constante nos eventos do Distrito e do 
Distrito Múltiplo. E, acima de tudo, unidos no propósito de 
Servir Desinteressadamente. 
!      JUNTOS SERVIMOS MAIS E MELHOR.
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Dentro das comemorações da 43a. SEMANA DE 
PORTINARI, que acontece de 16 a 19 de agosto de 2.018, no 
recinto da XIV PIAZZA DELLA NONNA, na Praça Portinari, 
na noite de 17 de agosto, 6a. feira, entre as famílias italianas 
homenageadas pelo MUSEU CASA DE PORTINARI, foi 
destacada a FAMILIA AGOSTINHO, do atual Presidente AL 
2018/2019 do LC BRODOWSKI e Presidente no AL 
1977/1978 (fundador do clube em 09/02/1977).

A entrega da homenagem foi feita pelo sr. Prof. JOSÉ LUIZ 
PEREZ, atual Prefeito Municipal de Brodowski, devidamente 
convidado pela Srta. ANGÉLICA POLICENO FABBRI, 
Diretora da ACAM (Associação dos Amigos do Museu 
Portinari) e na ocasião o CLMJ NELSON AGOSTINHO 
assim agradeceu :

Boa noite, cumprimento a todos na pessoa do Exmo. 
Prefeito Municipal Prof. José Luiz Perez e a grande 
responsável por esta festa e essa celebração à família, a 
Diretora Executiva da ACAM, responsável pelo Museu 
Casa de Portinari e mais três museus no Estado de São 
Paulo, Angélica Fabbri que tem como braço direito a 
gerente do museu Cristiane Patrici; Quero destacar que 
num momento tão conturbado da sociedade brasileira em 
geral, Angélica idealiza uma festa da grandeza de uma 
PIAZZA DELLA NONNA onde de uma tacada só, trás as 
entidades fi lantrópicas que realizam em nossa 
comunidade um serviço maravilhoso; além disso 
reverencia com essas homenagens as famílias que 
representam o seio maior de uma sociedade. Uma 
sociedade forte só existe onde tem famílias bem 
constituídas . Parabéns aos organizadores por essas 
homenagens. Isso só fortalece a família e quem ganha é a 
sociedade . Peço uma salva de palmas aos organizadores 
desta festa maravilhosa.

Agora farei um breve relato da vida do meu pai Natal 
Agostinho.

Descendentes da região da CALÁBRIA na Itália, meus 
avós Natal Agostinho casado com Maria Giabardo tiveram 
seis filhos: José , Natal ,Guido , Antônio, Tereza e Irma .

Natal Agostinho meu pai nasceu em 1916 em Vila 
Bonfim ( hoje Bonfim Paulista) onde cresceu e conheceu 
minha mãe Laudelina Azevedo. Por volta de 1940 casaram 
e tiveram uma filha de nome Juraci e um filho de nome 
Narciso. Resolveram sair da Vila Bonfim e foram morar 
em Valparaiso. La ficaram pouco tempo e por volta de 1944 
veio a falecer sua filha Juraci e muito desgostosos vieram 
para BRODOWSKI morar na fazenda do BARRADAS e 
meu pai trabalhava na fabrica de cadeiras na fazenda do 
Rubens Santana e lá ficou até a fabrica de cadeiras fechar. 
Ai mudaram para cidade de BRODOWSKI numa casa 
onde hoje é o bairro Zanon; foi trabalhar como lenhador 
na fazenda do então Cirilo Poloni. Nesse período em 1946 
nasceu eu Nelson e 1947 nasceu o ultimo filho do casal 
Natal e Laudelina o Hélio. Por volta de 1948 meu pai 
resolveu tentar a vida na capital paulista SÃO PAULO, lá 
trabalhando na construção civil por uns três meses e não se 
adaptando à capital , voltou para BRODOWSKI. Desta 
vez foi morar no bairro SACI (Nossa Senhora de Fátima) e 
foi trabalhar na Cooperativa de Laticínios de Brodowski. 
Com o tempo mudamos para o centro da cidade numa casa 
da Coonai na Avenida Dr. Rebouças esquina com a 

Champagnat. Meu pai trabalhou por 37 anos na COONAI 
onde aposentou. Foi assim que a família Agostinho se 
enraizou na nossa querida cidade de Brodowski .Hoje seu 
filho Narciso casou-se com Ivone Lichotti e tiveram tres 
filhos ( Luciana ,Fabio e Eduardo}. Nelson casou com 
Sandra Borella e tiveram quatro filhas (Flávia , Fernanda, 
Roberta e Renata) . Hélio casou com Maria Angela Gentil 
tiveram dois filhos Hélio Marcos e Mateus; e esses netos 
por sua vezes geraram quinze bisnetos que são : Luca, 
Sara, Diego, Daniel, Leticia, Maria Clara, Giovana, 
Vinicius, Aldo Junior, Guilherme, Gustavo, Leonardo, 
Lorenzo e Felipe. Natal Agostinho viveu uma vida simples 
honesta, conseguiu estudar seus filhos até onde cada um 
quis, viveu até aos 72 anos e veio a falecer em 1988, 
deixando um legado para todos nós da família Agostinho 
de muita união amor simplicidade e coragem para que 
todos seus descendentes pudessem vencer na vida. Muito 
obrigado por prestarem essa HOMENAGEM à nossa 
família AGOSTINHO.

FAMILIA AGOSTINHO É HOMENAGEADA
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1º Lugar Concurso de Eficiencia AL 2016/2017
2º Lugar Concurso de Eficiencia AL 2017/2018

LC Brodowski no Distrito LC-6

ATIVIDADES DO CLUBE
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Pelo transcurso do 
D I A  D O 
MARCENEIRO, que 
tem como patrono SÃO 
JOSE´, comemorado 
no dia 19 de março, o 
LIONS CLUBE DE 
BRODOWSKI prestou 
s i g n i f i c a t i v a 
homenagem ao CLMJ 

EDISON LUIZ DE VICENTE, marceneiro dos mais 
c o m p e t e n t e s  e  t r a d i c i o n a i s  d e  B R O D O W S K I 
(MARCENARIA DO EDINHO), entregando-lhe um 
certificado, através do CL ALMIR SOARES RAMOS, na 
reunião do dia 27 de março de 2.018. (Dia 19/03: Dia do 
Marceneiro - Trabalhar a madeira com arte e delicadeza 
até que ela ganhe forma e se torne útil ao homem, mesmo 
que como obra de arte. Essa é a função do marceneiro. 

Profissão que tem sua origem nos tempos bíblicos e que é 
comemorada hoje em homenagem ao Dia de São José, 
pai de Jesus na Terra, que é o primeiro marceneiro que a 
história registra.

Embora seja uma das profissões mais antigas do 
mundo, a marcenaria não ficou parada no tempo. Tanto 
que atualmente os profissionais dessa área utilizam, 
principalmente, laminados industrializados (madeira), 
como o compensado, o aglomerado, o MDF, a fórmica, as 
folhas de madeira etc.

Além de criatividade, habilidade e de saber desenhar 
em perspectiva, o marceneiro deve ter cautela na hora do 
corte, pois um simples acidente é capaz de comprometer 
toda a peça. Para ajudá-lo nesse momento a indústria 
tem evoluído, e esses profissionais contam com 
ferramentas de perfuração, corte, medição, entalho, 
raspagem, ajuste e fixação cada vez mais precisos e 
modernos.

No dia 7/07/2018:   Assembléia Festiva de Posse
No dia 10/7/2018:  2° reunião.  Distribuição da planilha 
com o plano de gestão 2018/2019
Dia 14/7/2018:  Visita ao Clube Jardim Paulista (Posse) em 
Ribeirão Preto ( CCLL Nelson, Douglas e José Mário)
Dia 14/7/2018: coleta de óleo campanha meio ambiente
Dia 17/7/2018 : 3° reunião
Distribuição de bilhetes do Asilo par almoço beneficente.
Finalização das compra de camisas alusivas ao Lions para 
os companheiros.
Tivemos coletas de lacres, óleo e cadeira de rodas
21/07/2018:  treinamento com bombeiros; preparação 
para a XIVPiazza Della Nonna.
24/7/2018:  4° reunião Recolhimento dos bilhetes do 
Asilo. Também foi nomeado os responsáveis pela Piazza 
Della Nonna.
29/07/2018: Participação na Distrital de Orlândia. 
Troféu de 2° lugar Concurso de Eficiência do Distrito LC 6.  
Certificado ao CLMJ Jose Luís Suarez Pugnoli por ter 
participado no Curso de Leão Orientador
Dia 31/07/2018: 5° reunião Nomeação dos responsáveis 
pela Pintura Mural e de uma comissão para analisar os 
pedidos dos recebimento de doações.
Nos dias 8-15-22 e29/07/2018: Clube do Livro na 
esplanada do Super Mercado Cristal e Praça Portinari
Dia 7/08/2018:  6°reunião. Comemoração do Dia dos Pais.
Dia 08/08/2018 Treinamento com a Vigilância Sanitária 
para preparar-nos para a XIVV Piazza Della Nonna. 
Dia 14/08/2018 : montagem da XIV Piazza Della Nonna.
Dia 16-17-18 e 19 /08/2018: XIV Piazza Della Nonna.
Dia 25/08 – Visita no LC Penápolis (LC-8), 44º CNPL 
 

Dia 28/08/2018:  7° reunião. Dia 28/08/2018:  
     Dias 5- 19 e  26/08/2018 : Clube do Livro

CLMJ NELSON AGOSTINHO/DM SANDRA
Casal Presidente AL 2018/2019

!

DIRETORIA AL 2018/2019: 1º Vice Presidente :
 CL SÉRGIO LUIZ BROZEGUINI

2º Vice Presidente : 
CL ANTONIO VALDECIR BRADASSIO JUNIOR

1º Secretário : CL GUILHERME B. ADAMI
2º Secret: 

CL ANTONIO VALDECIR BRADASSIO JUNIOR
1º Tesoureiro : CLMJ CÉSAR GULLO

2º Tesoureiro: CLMJ CAETANO ADAMI NETO 
Diretor Social : 

CLMJ JOSÉ LUIS SUAREZ PUGNOLI
2º Diretor Social : 

CL RAUL SUAREZ MANTOVANI
Diretor de Associados : 

CL ALMIR SOARES RAMOS
Diretor de Tecnologia e Informação 

CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA
Diretor de Esportes: CLMJ CAETANO ADAMI NETO

Diretor Animador: CLMJ EDISON LUIZ DE VICENTE
Diretor do Centro Social : CLMJ JOSÉ EMILIO REATO

Orador : CLMJ JOSÉ MÁRIO JORGE
Coordenador de LCIF : CLMJ CÉSAR GULLO

JUNTOS SERVIMOS MAIS E MELHOR
 

2 MESES DE PRESIDENCIA DO LC BRODOWSKI 

Visite o site do LC Brodowski
http://www.lionsclubedebrodowski.com.br

CLMJ EDISON LUIZ DE VICENTE
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Iniciando as comemorações da 43a. 
S E M A N A  D E  P O R T I N A R I ,  e m 
BRODOWSKI, promovido pelo MUSEU 
CASA DE PORTINARI,  data que coincide com 
as comemorações do 105º ANIVERSÁRIO DA 
CIDADE, e da XIV PIAZZA DELLA NONNA. 
No sábado, dia 11 de agosto, com a participação 
de dezenas de artistas plásticos da cidade, da 
região e até de outros estados, o LIONS CLUBE 
DE BRODOWSKI coordenou e deu todo o 
suporte para os artistas e para a atividade.

Um dos destaques, mais uma vez, foi a 
participação e o trabalho do artista SOROVISK, 
que já foi inclusive associado do LIONS 
C L U B E  D E   B R O D O W S K I  e  q u e 
possivelmente em breve retornará ao leonismo 
brodowskiano. 

LIONS CLUBE COORDENA PINTURA MURAL

CAMPANHA « REVIVA O ÓLEO «
No dia 29 de maio, o LIONS CLUBE DE 

BRODOWSKI promoveu, com a importância 
participação do CL ANTONIO MAURO ALVES, 
Assessor Distrital LC-6 do Meio Ambiente, e 
associado do LC FRANCA IMPERADOR, às 8 
horas, na ESCOLA OBJETIVO, uma importante 
palestra com o tema principalmente abordando a 
campanha da governadoria sobre o óleo usado, 
que tem tido a participação dos alunos e 
professores desde o início da mesma.

O tema foi amplamente esclarecido pelo 
CL ANTONIO MAURO que com muita 
sapiência, sabedoria e conhecimento mostrou a 
todos o que representa, em maleficio, o óleo usado 
sendo jogado na natureza.

Ao final, entregou ao aluno que durante o 
mês, mais conseguiu trazer este óleo usado, como 
premio e como agradecimento, um TABLET.

Saindo do OJETIVO, às 10 horas, foi feita 
nova palestra, desta feita, na EMEF PROFA. 
ELVIRA IOLANDA ERVAS, onde também o 
resultado foi altamente positivo e com a 
participação de diretores de outras escolas, que 
sentindo a importância do tema, já estão 
marcando palestras esclarecedores também em 
suas escolas. Também ali, o LC BRODOWSKI 
premiou com um TABLET o aluno que mais 
trouxe este óleo usado.

Encerrando as suas palestras, o CL 
ANTONIO MAURO ALVES deixou a todos a 

seguinte mensagem

Companheiros, poder estar com 
crianças e jovens em nome do Lions 
representa a possibilidade de demonstrar 
o que é Lions na PRÁTICA.

Quando falamos para os jovens 
sobre projetos ambientais, falamos o que 
eles querem ouvir e muito mais, querem 
exercitar a proteção à MÃE NATUREZA.

O Projeto Destinação Final Correta 
do Óleo de Fritura além de atender o 
chamado AMBIENTAL, representa 
efetivamente a DIMINUIÇÃO À FOME, 
quando  es te  ó leo  mal  che iroso  e 
contaminador é trocado por arroz ou óleo 
limpo.

A BANDEIRA Lions é muito forte e 
quando aproximada aos jovens através 
das ESCOLAS se fortalece e abre uma 
porta para o LEONISMO a médio prazo.

MUDANÇA NO QUADRO ASSOCIATIVO

       Neste mes de SETEMBRO/2018, o LCBRODOWSKI
oficializou um novo associado, que já vinha 
participando ativamente e mostrando ser um grande 
companheiro leão : GERSON ELVIS MANTOVANI e DM 
JANEI PUGNOLI, tendo como padrinhos, o CLMJ JOSÉ 
LUIS SUAREZ PUGNOLI / DM CARMEM.

 Por motivos imperiosos, infelizmente, foi 
desligado VANILTON DONIZETHI ASSIS LIMA / NILZA, a 
quem agradecemos o tempo em que foi associado e 
esperamos que em breve, voltem ao leonismo.
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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.distritolc6.com.br

www.lionsclubedebrodowski.blogspot.com
www.lionsclubedebrodowski.com.br

Lions Clube de Brodowski  SP

Utilidade Pública Lei Federal nº 5575, de 17/12/1960
Lei Municipal nº 472. de 17/4/1978
www.lionsclubedebrodowski.com.br
www.lionsclubedebrodowski.blogspot.com
Fundado em 09/fevereiro/1977
Carta Constitutiva : 23/02/1977 - C.N.P.J. nº 49.158.157/0001-39
Sede : CENTRO SOCIAL LIONS CLUBE:  Rua José Fabbri, nº 335
CEP 14340.000 - Brodowski-SP
Presidente AL 2013/2014 - CLMJ NELSON AGOSTINHO / DM SANDRA
Reuniões : 3as. Feiras  20h30min  Centro Social Lions Clube
Clube Padrinho : LIONS CLUBE DE BATATAIS
Leão Orientador : CL Sebastião Fernando Gomes (in mem)
Padrinhos Físicos : CL Idair Fantinatti e CL José Pupin Neto (in mem)
Distrito LC-6  - Região D - Divisão D-3  - Clube nº 033340

Boletim LEÃO DE BRODOWSKI
Registro no DM LC  CG nº 42 ( 15/2/2000)

Vencedor do 9º Concurso Nacional  AL 1982/1983
Promotor do 10º Concurso Nacional  AL 1983/1984

3º Colocado no 11º Concurso Nacional  AL 1984/1985
1º Colocado do Distrito L-17 no XIV Concurso Nacional  AL 1985/1986

Melhor boletim do L-17 : 81/82 ; 82/83 ; 83/84 ; 84/85 ; 85/86

EDITOR AL 2018/2019
CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA 

Reg. Nº 310-LC  CNE
Rua General Carneiro, nº 664  Tel 016 3664 2360   Cel: 99148-7497

e-mail: fotodouglas33@gmail.com 

www.douglasvideofoto.blogspot.com
14340.000 - BRODOWSKI - SP - Terra Natal de Candido Portinari

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.

ANO XLII

GOVERNADORIA DO DISTRITO LC-6
- Ano Leonístico 2018/2019 -

GOVERNADOR DO DISTRITO LC-6

PRESIDENTE INTERNACIONAL

1º VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO LC-6

COORDENADOR DA REGIÃO D

PRESIDENTE DE DIVISÃO D-3

DISTRITO MULTIPLO LC (BRASIL)

CaL GUDRUN BJORT YNGVADOTTIR
CL JON BJARNI THORSTEINSSON

Gardabaer - Islandia
Gardabaer Eik Lions Clube

PDG CL GEORJOS SABA ARBACHE
Rua Sampaio, 313 - Apto. 1.100

(0xx32) 3215-1901  –  99971-4684
e-mail: georjos.arbache@gmail.com

Lions Clube de Juiz de Fora RFedentyor - MG 

CaLMJ MARIA APARECIDA DESTITO PELLIZZON (19/01)
AA - CL PAULO HENRIQUE ( 09/09 )

Avenida 9, 47 - Centro - ORLANDIA - SP
(16) 3726-3054 - Cel 16.99127-7813

Email: cidinhapellizzon@netsite.com.br
 

CLMJ GUSTAVO  JOSÉ GIL DE ALMEIDA - ( 28/03 )
CaLMJ MARIA MACHADO DE ALMEIDA - ( 24/02)

Rua Clarindo Neves, 756 - ICEM  - SP
Tel. 17-3282-2056 - Cel. 16.99774-5320

Email: gus_gil@hotmail.com

CaL MARIA IMACULADA CAMPOS BEGA ( 16/01 )
Rua Bolivia, 1.805 - Jd. Independencia -14.076-390 - RIB. PRETO-SP

Tel. 16.3622. 2580 – Cel. 16.9601-9323 – com. 16. 3505-3412.
LC RIBEIRÃO PRETO / CAMPOS ELÍSEOS

e-mail: micbega@gmail.com

CL LUIS FELIPPE R. GUIMARÃES ( 29/07 )
Rua Dr. Mata, 707 - 14.240.000 – CAJURU - SP

Tel. 16.3667-0588 - Cel. 16.99229-7697
Email: luisfrg-kajuru@hotmail.com

AGOSTO / SETEMBRO Nº 161

AGOSTO - 2018

22 - 105º Aniversário de Brodowski
25 - Cast. Milene ( CLMJ José Mário/Mariza)
29 - Cast. Pietro ( CL Almir / Ieda )

SETEMBRO/2018

03 - Cast. Annelilse ( CLMJ Elves / Maria Ap )
08 - Cast. Jamili ( CLMJ José Luis / Carmem)
11 - CLMJ Edison Luiz de Vicente
11 - Cast. Vinicius ( CL Sérgio / Roseli )
15 - Cast. Hygor ( CL Almir / Ieda )
17 - Cas. CLMJ Edison / Ana Elisa
21 - Cas. CLMJ César Gullo / Regina
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