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Instruções Leonísticas Brodowskianas

Falar sobre instrução leonística é manter no íntimo de cada Leão a chama 
do amor pelo serviço desinteressado, mote maior do nosso movimento.  Escrever 
sobre instrução leonística é controlar o combustível que mantém acesa essa chama 
dos nossos ideais.  Este, acreditamos, o que levou o Lions Clube de Brodowski dar 
publicidade a esta obra, fruto inegável daquilo que seus denodados associados 
nutrem pelo leonismo.
 

Falar e escrever sobre instrução leonística mantém CCLL, CCaLL, 
DDMM, Leos e Juventude Leonistica atentos e conscientes a respeito da filosofia do 
nosso movimento, das leis que o regem, da sua organização e, acima de tudo, da 
importância do envolvimento de todos nós com o legado que nos foi deixado pela 
mente fecunda e pela saga iluminada de Melvin Jones.
 

Inegável a importância da instrução leonística.  É preciso valorizá-la com 
intensidade cada vez mais crescente.  O modo de ser e de agir de cada um influi na 
consciência leonistica e no comprometimento para com essa valorização.  
Comprometimento, esta a palavra chave para manter aquela chama do nosso ideal 
mais acesa e cintilante do que nunca.
 

E o comprometimento de se falar e escrever sobre instrução leonística faz 
com que todos visualizem o leonismo dos seus sonhos.  Um leonismo que tem no 
companheirismo seu principal ponto de sustentação.  Um leonismo que tem  
reuniões animadas e estimulantes; assembléias dinâmicas e bem planejadas; festivas 
compartilhadas com amor e carinho.  Um leonismo que tem sempre alta freqüência, 
pois ninguém quer perder a oportunidade de um sadio congraçamento.  Um 
leonismo que tem reuniões distritais concorridas, pois são eficientes e produtivas.  
Um leonismo em que as melhores pessoas da comunidade aguardam ansiosas a 
oportunidade de se juntarem a nós.
 

Escrever e falar sobre instrução leonística nos conduz ao leonismo dos 
nossos sonhos.  Não um sonho sonhado, mas o sonho que queremos para nossa 
realidade.  E o Lions Clube de Brodowski, ao nos presentear com esta obra, acalenta 
nossos sonhos e presta, mais uma vez, relevante serviço ao leonismo do Distrito LC-
6 e ao próprio leonismo brasileiro.  Parabéns!

 
CLMJ Antônio Domingos Andriani

PDG 97/98 do Distrito LC-6

PREFÁCIO
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Neste AL 2013/2014, o lema de nosso Presidente Internacional Barry Palmer é SIGA SEUS 
SONHOS. Entre as varias mensagens que lemos neste ano escritas pelos nossos dirigentes, notamos 
que todos abordam, com propriedade, este lema. 

Assim, o CL PIP JOÃO FERNANDO SOBRAL, Presidente Internacional AL 1976/1977 (ano da 
fundação do LC BRODOWSKI-SP),  afirma que “ o sonho é uma visão futura de um objetivo ou de 
algo significante pra você. Pode ser qualquer coisa que seja importante: escrever um livro, 
construir uma família....

O CL FABIO DE OLIVEIRA, Diretor Internacional 2013/2015, diz que “ seguir nossos sonhos é a 
execução fantástica de projetos, através de empenho e dedicação, desde a elaboração à sua 
conclusão.!”

O PCC EDGAR ANTONIO PITTON, Presidente do Conselho Nacional de Governadores DMLC, 
1975/1976, afirma que “ os sonhos trazem saúde para a emoção, equipam o frágil para ser autor 
de sua história.... O sonhos fazem os tímidos terem golpe de ousadia e os derrotados serem 
construtores de oportunidades. “ 

O CC CL ANTONIO CARLOS BITTAR, Presidente do Conselho de Governadores do DMLC, 
2013/2014, diz “ o lema ACREDITE NA FORÇA DE SEUS SONHOS que escolhi para minha gestão 
é uma tradução rápida do que tem sido minha vida até agora. “ 

O CL ANTONIO DOMINGOS ANDRIANI, Governador AL 1999/2000, do lc Ribeirão Preto / Jardim 
Paulista, um dos grandes mestres escritores de Instrução Leonística, em sua de suas obras, conclama 
os CCLL a SONHAR E E ACREDITAR SEMPRE. 

Tudo isso, e muito mais do que lemos e vivenciamos no leonismo, desde o dia 09 de fevereiro de 
1.977, quando ajudamos a fundar o LIONS CLUBE DE BRODOWSKI, nos motiva a continuar 
sonhando sempre com um leonismo cada vez mais forte, mais consolidado,  mais alicerçado no 
COMPANHEIRISMO, na prestação de serviço desinteressado, e nos mostrou  um caminho que 
através de INSTRUÇÕES LEONISTICAS podemos trilhar, seguir e até proporcionar motivação para 
que muitos outros CCLL, CCaLL, Domadoras e Leos continuem sonhando com este leonismo ideal.

Assim, traduzindo a felicidade que temos em ver que os CCLL do LC Brodowski ao longo destes 37 
anos, assimilam muito do que recebem através de instruções de grandes lideres, de companheiros que 
acreditam, e fazem as suas próprias instruções leonísticas, muitas das quais tem recebido de vários 
clubes, de vários dirigentes, não só do LC-6 como praticamente de todo o Brasil, elogios e 
cumprimentos, nos motivou a acreditar, a sonhar em contribuir ainda mais para este movimento que 
aprendemos a amar, e sonhar com um livro que fosse NOSSO, que fosse BRODOWSKIANO. 

E agora, compilando todo este trabalho (que pode também ser lido no site “ 
www.lionsclubedebrodowski.com.br”), realizamos este nosso SONHO, e o transformamos neste livro, 
que oferecemos aos CCLL do nosso movimento.

E só podemos cumprimentar os CCLL que neste período fizeram seus próprios trabalhos, e que 
mostram a força do leonismo brodowskiano. Parabéns a todos.  E que possamos, todos, continuar 
acreditando nos nossos sonhos, em ver sempre, cada vez mais, um LEONISMO digno dos ideais que 
em 1.917, MELVIN JONES legou àqueles que acreditam no ser humano como um instrumento de ação 
social, que lutam pelo semelhante, que lutam por um mundo melhor.

Dedico este livro ao querido e saudoso CL ÁUREO RODRIGUES, o nosso Leão Sabido!

Instruções Leonísticas Brodowskianas

EDITORIAL

CLMJP Antonio Douglas Zapolla
Presidente AL 2013/2014 ‐ Junho/2014BOA LEITURA A TODOS ! 
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CURRICULUM LEONISTICO - CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA/DM. TARCILIA

1976/1977 - Sócio fundador / Diretor de Mútua 
1977/1978 - 1º Secretário 
1978/1979 - Presidente 

1979/1980 - 1º Secretário 
1980/1981 - 1º Secretário
1981/1982 - 1º Secretário 
1984/1985 - 1º Secretário 
1985/1986 - 1º Tesoureiro 
1987/1988 - 1. Secretário 

1988/1989 - Diretor Social e  2º Secretário 
1989/1990 - 1. Secretário 

1990/1991 - Dir. de Patrimônio e  Ass. da Diretoria 
1991/1992 - 1. Tesoureiro 
1993/1994 - 1º Secretário 
1994/1995 - 2º Secretário 

Titulo de COMPANHEIRO MELVIN JONES 
(Presidente do LC Brodowski : CL CAETANO 

ADAMI NETO) 
1995/1996 - 1º Tesoureiro 
1996/1997 - 1º Secretário

1997/1998 - Diretor do Centro Social 
1998/1999 : 2º Tesoureiro e Relações Publicas 

1999/2000 : Diretor Social 
2000/2001 : 1º Tesoureiro  e Assessor de Sócios 

2002/2003 : Diretor de Novos Sócios 
Membro da Com. de Estatutos e Regulamentos 

2003/2004 : Presidente 
2004/2005 : Presidente 

2005/2006  - 2º Tesoureiro 
2006/2007 : TESOUREIRO 
2007/2008 : TESOUREIRO 
2008/2009 : TESOUREIRO 

2011/2012 : 2º Secretário  e Assessor da 
Tecnologia e Informação 

2012/2013 : 1º SECRETÁRIO  e Assessor da 
Tecnologia e Informação

COMPANHEIRO MELVIN JONES PROGRESSIVO, 
homenagem prestada pelo Distrito LC-6, em nome 

de Lions Clube Internacional Fundation, na 2a. 
Reunião Distrital do LC-6, em Brodowski-SP, dias 

24 e 25 de novembro de 2.012 
2013/2014 : PRESIDENTE  e Assessor da 

Tecnologia e Informação
1977 a 2014 : FREQUENCIA 100 % 

Obs.: de 1978 a 2014 : EDITOR DO BOLETIM “ 
LEÃO DE BRODOWSKI”

Desde 2.000, idealizador e mantenedor do site:  
www.lionsclubedebrodowski.com.br

Site : http://www.e-clubhouse.org/sites/brodowski 
Do Blog: www.lionsclubedebrodowski.blogspot.com 
Editor do Boletim LEÃO DE BRODOWSKI, Melhor 

boletim do Distrito nos anos 81/82; 82/83; 83/84 e 
84/85 

Editor vencedor do 9. Concurso nacional de 
Boletins e Publicações leonísticas do AL. 82/83, 

patrocinado pelo LIONS CLUBE RIO DE JANEIRO 
/ MADUREIRA 

Promotor do 10º Concurso Nacional, AL. 83/84 

Coordenador do 10º Concurso Nacional de 
Boletins e Publicações Leonísticas no AL. 83/84, 

quando sagrou-se campeão nacional o boletim : O 
ECO DE VILA CARRÃO, do LC São Paulo-Vila 

Carrão, Distrito L-4. 

“ GOVERNADORIA " 

1979/1980 - Adj. da Com. de Aumento de Sócios 
1980/1981 - Presidente de Divisão H-1 

1981/1982 - Vice Governador H 
1982/1983 - Assessor de Atividades 

1983/1984 - Assessor do boletim BIG 
1984/1985 - Editor do boletim BIG 
1985/1986 - Vice Governador H 

1986/1987 - Assistente de Extensão 
1987/1988 - Editor do boletim BIG 

1989/1990 - Assessor Distrital de Esportes 
1991/1992 - Presidente de Divisão G-1 

1993/1994 - Assistente de Aumento de Sócios 
1994/1995 - Presidente de Divisão G-1 
1997/1998 - Presidente de Divisão E-1 
1998/1999 - Presidente de Região D 

1999/2000 : Assessor Distrital de Boletim e 
Publicidade LC-6 

2000/2001 : Assessor da Escola de Dirigentes LC-6 
2001/2002 : Assessor de Sócios e Liderança - LC-6 
2002/2003 : Assessor de Sócios e Liderança - LC-6 
2003/2004 : Assessor de Sócios e Liderança - LC-6 

2004/2005 : Editor Distrital do BIG 
2005/2006 : Assessor Distrital da Revista The Lion 

em Português ( Sudeste ) 
2006/2007 : PRESIDENTE DE REGIÃO D 
2007/2008 : ASSESSOR DE EXTENSÃO 

Assessor Adj. de Divulgação Leonística - Região D 
2008/2009 : Assessor de Imprensa e Divulgação 

Leonistica - Editor do BIG 
2009/2010 : Assessor de Imprensa e Divulgação 

Leonistica - Editor do BIG 
2010/2011 : COORDENADOR GERAL DO 

DISTRITO LC-6 
EDITOR DISTRITAL DO BOLETIM INFORMATIVO 
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DA GOVERNADORIA ( BIG ) 
2011/2012 - RELAÇÕES PUBLICAS E 

INFORMAÇÕES SOBRE O LEONISMO - 
COMITE PARA A REVISTA LION 

ASSESSOR ADJUNTO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO - 
2012/2013 -  RELAÇÕES PUBLICAS E 

INFORMAÇÕES SOBRE O LEONISMO - 
COMITE PARA A REVISTA LION

ASSESSOR ADJUNTO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO 

2013/2014 - -ASSESSOR DE RELAÇÕES 
PUBLICAS E INFORMAÇÕES SOBRE O LIONS 

Diretor da II Reunião Dist. L-17, realizada em 
Brodowski - SP, em novembro de 1.980 

Diretor da II Reunião Dist. L-17, realizada em 
Brodowski - SP, em novembro de 1.995 

Diretor da II Reunião Dist. LC-6, realizada em 
Brodowski - SP, em novembro de 2.005 

Diretor da II Reunião Dist. LC-6, realizada em 
Brodowski - SP, em novembro de 2.012 ( dias 24 e 

25 de novembro ) 

Diretor Fórum Leonístico D, realizado em 
Brodowski-SP., dia 16/05/99. 

Vencedor do concurso de Melhor Instrução 
leonística do LC-6 - AL 2004/2005: RESPEITAR

Certificado de Reconhecimento da Associação 
Internacional de Lions Clubes, AL 2009/2010, CL 
EBERHARD J. WIRFS, Presidente Internacional - 

Governador do Distrito LC-6, CL ANTONIO 
CARLOS BITTAR, entregue na 11a. Convenção 

LC-6, realizada em SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP

Orador Oficial do III Comitê Assessor D-3, 
realizado em Altinópolis-SP, AL 2010/2011, no dia 
20 de fevereiro de 2.011 ( Pres. de Divisão D-3 : 

CaL Vânia de Oliveira Teixeira ) 

Certificado de Reconhecimento da Associação 
Internacional de Lions Clubes, AL 2010/2011, CL 
SID L. SCRUGGS III, Presidente Internacional - 
Governador do Distrito LC-6, CL MAURICIO DE 

SOUZA, entregue na 12a. Convenção, em 
Votuporanga-Ssp 

Homenagem especial pelo CL Mauricio de Souza / 
CaL Selma, Governador AL 2010/2011, prestada 
na plenária do 1º CD AL 2011/2012, dias 23 e 24 

de julho , em José Bonifácio. (COORDENADOR 
GERAL DO DISTRITO LC-6 - AL 2010/2011) 

Certificado de Reconhecimento da Associação 
Internacional de Lions Clubes, AL 2013/2014, CL 

BARRY PALMER, Presidente Internacional - 
entregue na 15a. Convenção, em JABOTICABAL-

SP, pela CaL ROSANE TEREZINHA JANCKE 
VAILLATI, Diretora Internacional 2008/2010 

 
Palestrante no 1º Comitê Assessor D-3, realizado 

dia 18 de setembro de 2.012, em Brodowski, 
coordenado pelo CL José Mário Bazan, Presidente 

de Região D-3, com a presença dos clubes: 
ALTINOPOLIS, BATATAIS, CAJURU, RIBEIRÃO 

PRETO/CAMPOS ELISEOS, RIBEIRÃO 
PRETO/JARDIM PAULISTA, SERTÃOZINHO e 

SERTÃOZINHO/CENTENÁRIO. O tema abordado 
foi a experiência de 36 anos de leonismo, com 

seus aspectos positivos e negativos, destacando o 
COMPANHEIRISMO como o ponto forte do 

movimento leonistico.

PREMIO MEMBERSHIP GROTWTH AWARD 
2013/014

Criador e Mantenedor do blog 
www.distritolc6.blogspot.com
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 Com o intuito de revigorar os ensinamentos leonisticos para os CCLL, CCaLL, 
DDMM e os Lions Clubes, foi instituido o CONCURSO DE MELHOR 

INSTRUÇÃO LEONISTICA DO AL. 2004/2005 do LC-6. 
 Agradeço a oportunidade de assessor esta Governadoria.

VIVER É APRENDER... 
 Assim me senti a cada istrução que lia. Aprendia um pouco mais, algumas 

vezes acrescentando, outras revivendo as situações já vividas, outro 
verdadeiro aprendizado. Enfim uma experiencia gratificante que muito 

contribuiu para o meu progresso leonistico. 
 Menção honrosa para as instruções : LIONS CLUBE INTERNACIONAL, do CL 

Saulo Moura Nassif, do LC Franca-Sobral; A IMPORTÂNCIA DO AUMENTO 
DO NOSSO QUADRO SOCIAL e COMENTÁRIOS A UMA ASSEMBLÉIA 

ORDINÁRIA DE LIONS CLUBE, ambas do CL Antonio Domingos Andriani, do 
LC Rib. Preto/Jardim Paulista; e O CAMINHO DO LEONISMO É O SERVIÇO, 

da CaL Marilza P. Abreu, do LC Palmeira D´Oeste. 
 Destaque também para os trabalhos dos CCLL : Sardini Franco (O QUE É 

LEONISMO); Mário Betarello (OS DEZ MANDAMENTOS DE UMA REUNIÃO); 
Mário Marcos Pompeu de Araujo (TOLERANCIA E PACIENCIA); Wilson de 

Oliveira Castro (VENDENDO O LEONISMO) e José Carlos Meleiro 
(CONHECER PARA AMAR E SERVIR), que são verdadeiras pérolas do nosso 

movimento. Palavras proferidas que traçam nossa conduta. Verdadeiras 
orações que nos ajudam a acreditar que fazemos parte de um grande clube de 

serviço desinteressado. 

A MELHOR INSTRUÇÃO LEONISTICA DO LC-6, AL 2004/2005, é de autoria 
do CL ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA, do Lions Clube de BRODOWSKI-SP, 

sócio fundador (09/02/1977), cujo trabalho tem o titulo " RESPEITAR ". 

 Parabéns ao companheiro que com palavras simples e diretas, nos ensina, 
nos incentiva e promove com suas instruções leonisticas o que é fundamental 

para o nosso movimento : MELHORAR OS CONHECIMENTOS QUE 
ENVOLVEM A NOSSA FILOSOFIA LEONISTICA.

CL ROMEU DE SOUZA FIGUEIREDO JÚNIOR 
Assessor de Relações Públicas e Instrução Leonistica ( LC-6 .´. AL 204/2005).

 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 

 RESPEITAR 
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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 ? ... “
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Por 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

22 de fevereiro de 2.005

As pessoas se filiam a um Lions Clube por diversas razões, mas a principal delas é o 
desejo de auxiliar as pessoas carentes através do serviço desinteressado. Se o clube não lhes 
proporcionar a oportunidade de experimentar o que estão procurando, e se não sentirem que 
suas contribuições são necessárias ou valiosas, esses associados irão procurar em outros 
lugares pela chance de servir.

Conservar os Leões existentes é fundamental para o sucesso de qualquer clube. Em 
geral, os associados permanecem porque estão satisfeitos com algum aspecto de seu 
envolvimento, seja pela participação ou pela satisfação que sentem após um trabalho bem 
feito. A conservação de associados e trazer novos associados  é um processo importante e 
deve ser contínuo em todos os clubes.

Procure, companheiro Presidente, motivar ainda mais os associados neste inicio de 
sua nova gestão, dando continuidade aos seus projetos do AL anterior, marcando ainda mais 
seu ano leonístico. Reúna seus associados e programe mais uma atividade se serviço que 
envolva todos os leões.

Ligue para todos os companheiros mostrando a importância de sua participação, 
envie emails e/ou mensagens para o celular de cada um deles. O Associado precisa se sentir 
importante e lembrado.

Após a atividade de serviço (em um orfanato, asilo, casa de apoio, ou Atividade 
Permanente de seu Clube e no final de uma reunião distrital, (já marcada para os dias 24 e 25 
de novembro, em Brodowski-SP), programe um Companheirismo com um lanche e agradeça 
a todos por aquele momento que será especial.

Todos irão se sentir motivados e dispostos a continuar Servindo POR UM CLUBE 
CADA VEZ MAIS FORTE, que diretamente fará também com que o DISTRITO seja mais 
forte.

COMPANHEIRISMO E SERVIÇO  
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A nova mentalidade deve ser que DEVEMOS MOTIVAR ASSOCIADOS PARA 
QUE AUMENTEM AINDA MAIS NOSSA FORÇA DE TRABALHO.
 

CLMJ Presidente, contamos com sua liderança e apoio. Contamos com a 
participação e colaboração de todos os companheiros, não só para conservamos os nossos 
associados atuais, mas também para que possamos aumentar ainda mais o nosso associativo.

A retenção de associados (aqueles que realmente são importantes para a vida de um 
Lions Clube) com a chegada de novos é condição primordial para que o leonismo se fortaleça.
Fortalecendo o clube, criando o elo de amizade e de companheirismo entre os associados, de 
uma maneira intensa, onde se possa sentir realmente que se está no meio de verdadeiros 
amigos/companheiros, sentir que estamos fortalecendo a nossa própria família, todos que 
lutam nessa missão, também crescem e participam.

O verdadeiro companheirismo está dentro de nossos corações, quer através de 
ações e atitudes e nunca usar o seu suposto titulo de "líder", para conquistar posições dentro de 
seu clube e ou distrito, menosprezando aqueles que um dia lhe estenderam as mãos...

Portanto, sejamos companheiros no dia-a-dia. Sejamos companheiros em nossas 
atitudes. Sejamos companheiros na expressão mais enraizado nos preceitos leonísticos.

Se assim acontecer, ou seja, a retenção de associados prestativos e dotados do 
verdadeiro sentido do leonismo, com a chegada de novo associado, como está acontecendo 
aqui no LC Brodowski, temos a certeza de que então, o LEONISMO E O 
COMPANHEIRISMO sairão vitoriosos.

Exemplos já estão sendo dados pelo nosso clube. Associado jovem (CL Raul 
Suarez) que chega afirmando “ A vinda de um novo associado é sempre uma conquista, e 
não será apenas para a contagem de membros, mas para se juntar ao companheirismo e 
fazer acontecer os princípios do Lions, buscando sempre fazer o bem para a sociedade, 
família e amigos. “

O clube lhe dá a oportunidade de servir, e o novo associado se estiver motivado e 
preparado para trabalhar, sem duvida se encaixará perfeitamente como companheiro Leão.” E 
a afirmativa do CL Presidente que tão bem soube unir os ensinamentos de nossos grandes 
lideres, quando disse : “Agora neste AL, pretendo desenvolver COMPANHEIRISMO, 
ORGULHO E HONRA, sabendo SUPERAR DIFERENÇAS E APROXIMAR A 
HUMANIDADE, sendo UM FAROL DA ESPERANÇA na comunidade, podendo me 
tornar um LIDER SERVIDOR, e dizer EU ACREDITO, sempre buscando ser um dos 
VOLUNTÁRIOS NO SERVIR, em um MUNDO DE SERVIÇOS, e procurar A UNIÃO 
DA EXPERIENCIA DE UM JUBA LARGA COM A GARRA DE UM JOVEM LEÃO”,   
é a prova inconteste que o LC Brodowski está no caminho certo. E que a verdadeira formula 
do sucesso para um clube está resumida no lema do nosso Presidente deste AL 2012/2013, e 
também do AL 2011/2012, que se apoia na tese fundamental da nossa Associação 
Internacional de Lions Clubes, que é

                                                NÓS SERVIMOS !

 
  CLMJ ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA

    Secretário AL 2012/2013
Editor LEÃO DE BRODOWSKI

    Brodowski, 10 de julho de 2.012

10



Instruções Leonísticas Brodowskianas

       
 Narrador : Meu nome é ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES. 

Sou líder no mundo há muitos anos. Sim, minha história é antiga, repleta de 
episódios fascinantes, de lutas, de trabalho, de vitórias e também repleta de 
alegrias, amizade, companheirismo e serviço desinteressado. Posso dizer 

também, com muito orgulho e sem vaidade, que minha história, quase sempre , 
se confunde com tanto sucesso, com tanto desenvolvimento, com tanto serviço 

prestado, mas sempre atingindo os objetivos de meu lema que é SERVIR 
DESINTERESSADAMENTE. Ideal que é atingido com respeito e consideração, 

pois aonde está um leão, em qualquer parte do mundo, ai ele tem um 
companheiro, uma família , sempre prontos a ajudá-lo e a recebe-lo !!! 

 Nasci no dia 07 de junho de 1.917, na cidade de CHICAGO, na famosa sala 
Leste do Hotel Lassale. Reuniram-se nesta data diversos empresários bem 

sucedidos, liderados por MELVIN JONES, e após estudos e discussões, 
batizaram-me com o nome de ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS 

CLUBES. Estas pessoas tinham o mesmo ideal, e percebendo que poderiam 
fazer algo pelos seus semelhantes como forma de agradecer o sucesso pessoal 
de cada, foram solidificando esta associação, cujo ideal se expandiu pelo mundo 
inteiro, e hoje, 1996, é considerado o associação que congrega o maior número 

de clubes de serviços de mundo. 
 A minha história, bem, a minha história vou contar para vocês. 

A : Sempre existiu aqueles que não foram feitos para viverem sozinhos ... 

B : Precisam trabalhar em grupo... 

A : Precisam repartir com alguém, a tristeza, a alegria , reconhecendo a dádiva de 
DEUS, e sabendo distribuir e oferecer conforto, carinho e serviço ... 

A: Entendendo o prazer e o sofrimento ... 

B : As esperanças e as desilusões, enfim, a vida de cada um ! Nunca se 
isolando... 

Narrador : De repente, alguém foi levado a um almoço no Circulo de Negócios em 
Chicago e logo tudo se transformou num clube, numa associação internacional , a 

maior organização de clubes de serviço do mundo ... 

A : Começaram a ter idéias novas , construtivas, humanitárias ... 

B : NINGUÉM AVANÇA NA VIDA SE NÃO COMEÇAR A FAZER ALGUMA COISA 
PELO PRÓXIMO !!! 

A : Isto mesmo ! Dou-lhe todo o meu apoio, dizia Rose Amanda, 

Narrador : E assim surgiu o primeiro idealista, que se arriscou dando o primeiro 
passo para a construção desta nova família, que logo se espalhou pelo mundo e 

JOGRAL LEONISTICO DE BRODOWSKI
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foi crescendo... crescendo ... crescendo ...

B : MELVIN JONES ! O FUNDADOR ! O IDEALIZADOR ! O SECRETÁRIO ! 

A : Aquele que lutou muito por essa organização tão importante, tão grandiosa, 
tão promissora, tão necessária, tão prestativa, tão nossa ... 

A E B : Está por existir no mundo alguém que faça o que esta gente fez ... Quanto 
amor, quanta esperança, quanto serviço desinteressado prestado ! 

A : Um grande futuro já se previa ... 

B: Mas que fim levou este grupo de idealistas tão entusiastas e prontos a servir ? 

TODOS : NÃO ! NÃO DESAPARECEMOS ! ESTAMOS AQUI !!! 

Narrador : Realmente estão aqui e ali, Estão no mundo inteiro ! Como estavam no 
passado prestando seu inestimável serviço aos Estados Unidos, que assolados 

pela 1. Guerra Mundial e pela epidemia da gripe, demonstrando serem um grupo 
formados por pessoas corajosas e dispostas sempre a lutar pelo próximo e por 

aqueles que necessitavam de ajuda ! 

A E B : Está por existir no mundo alguém que faça que esta gente fez ... Quanto 
amor, quanta esperança, quanto serviço desinteressado prestado !!! 

Narrador : Mais uma vez, puderam demonstrar seu sacrifício, amor e dedicação, 
através de suas atividades. E assim, a Associação cresceu... cresceu... cresceu 

... 

A : Em 1.920, com 3 anos apenas de existência, tornou-se internacional, com a 
fundação do primeiro LIONS CLUBE no Canadá ! 

Narrador : Durante as décadas de 1950 e 1960, ocorreram as principais 
expansões do movimento na Europa, na Ásia e na África. 

TODOS : Está por existir no mundo alguém que faça o que esta gente fez ... 
Quanto amor, quanta esperança, quanto serviço desinteressado prestado ... 

A : Atenção, atenção . Fato inédito acontece em 16 de abril de 1.952 , no Rio de 
Janeiro. 

B : É o despontar do LEONISMO no Brasil. 

A : O primeiro LIONS CLUBE DO BRASIL. Seu fundador : Armando Fajardo, o 
leão número 1, o PATRONO do leonismo brasileiro. 

A E B : Sempre tivemos vontade de crescer ! Vontade não faltou ! E é colocando 
a nossa primeira pedra no Brasil que começamos a construir um mundo melhor !!! 
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Narrador : Hoje, colhemos os frutos deste pioneiro carioca, através da presença 
marcante de mais de 40 mil leões e 40 mil domadoras, distribuídos em 29 

distritos que formam o Distrito Múltiplo L, em todos os estados do Brasil e na 
maioria dos municípios nestes estados ! Frutos que nos deram 2 presidentes 

internacionais : JOÃO FERNANDO SOBRAL no AL. 76/77, ano da fundação do 
Lions Clube de Brodowski, e agora neste ano leonistico 1996/1997, o nosso 
querido AUGUSTIN SOLIVA, de São José dos Campos, que tão bem dirige a 

associação internacional, aplaudido em todos os países do mundo leonistico !!! 

A : Em 1968, liderados pelo CL Eládio Arroyo Martins, governador , foi criado o 
nosso querido Distrito L-17, do qual Brodowski faz parte hoje inserido na Região 
D, tendo como Presidente de Região o CL ANTÔNIO DONIZETI BONCOMPANI, 
e tendo como Presidente de Divisão D-3, o CL ELVES SCIARRETTA CARREIRA 

/ Dom. Maria Aparecida. 

B : Mas antes, fizemos parte do Distrito L-5, da região de Campinas, quando 
fomos brilhantemente governados pelo casal pioneiro CL MÁRIO BETARELLO E 

DOMADORA ADELAIDE, da hospitaleira cidade de FRANCA, e que até hoje 
ainda nos orientam e nos estimulam. 

A : Atualmente, nosso Distrito LC-6, com mais de 2.000 leões e 2.000 domadoras 
em 72 clubes de 54 cidades, é governado com muita eficiência e muito empenho 

pelo nosso querido casal Governador ANTONIO DAMASCENO LIMA, de 
Votuporanga, tendo como Vice Governador e já eleito Governador 01/02, o CL 
JOSÉ REYNALDO NASCIMENTO FALLEIROS, do LC FRANCA/CENTRO, e 

está entre os distritos mais respeitados e mais considerados do leonismo 
brasileiro, reconhecido em todo o Distrito Múltiplo L. 

Narrador : Em 1976, Brodowski é desafiado e incentivado por companheiro de 
Batatais a ter o seu LIONS CLUBE !!! Quantas reuniões de esclarecimento, 

quantos encontros, quantas perguntas e respostas ... Reuniões realizadas em 
casas de companheiros, na Sociedade Recreativa Brasileira e na Escola de 

Contabilidade. 

A : O sonho se concretiza em 09 de fevereiro de 1.977 com a fundação oficial, em 
cerimonia realizado no Seminário Arquidiocesano, com a presença do CL SYLVIO 
BENITO MARTINI, de São José do Rio Preto, Governador AL.76/77, do saudoso 

Companheiro Leão ANTONIO PAULO CAPANEMA DE SOUZA, diretor 
internacional na época, médico conceituado considerado um dos maiores leões 

brasileiros, além um grande número de companheiros e convidados. 

B : Os fundadores : AGNALDO JUSTINO DE LIMA, AILDO FURLAN, ANTÔNIO 
BERLESE, ANTÔNIO COLA, ANTÔNIO DOUGLAS ZAPOLLA, ANTÔNIO 
MARCOS TEIXEIRA ROQUE, ANTÔNIO MAURO CARREIRA, GERALDO 

ENCIO CARREIRA, IDERLIONE GENTIL, JAIR BAPTISTA DE OLIVEIRA, JOÃO 
PIOLA, JOSE ALEIXO DA SILVA PASSOS, JOSÉ CARLOS RINALDI, JOSÉ 

MAURO ADAMI, JOSÉ ROBERTO GARAVINI, LUIZ ANTONIO PUGA, NELSON 
AGOSTINHO, NELSON COELHO DE SOUZA, SEBASTIÃO FURLAN E 

VICENTE FRANCISCO. 
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Narrador : Liderados pelo CL Sebastião Fernando Gomes, leão orientador, e 
pelos companheiros IDAIR FANTINATI E JOSÉ PUPIN NETO, estes 20 cidadãos 
brodowskianos, tornaram realidade o sonho dos leões batataense para alegria de 
toda comunidade brodowskiana. Foram os "MENINOS DE BRODOWSKI", como 

carinhosamente eram chamados pelo CL Sebastião Fernando Gomes, 
Governador AL.81/82, que assumiram como "gente grande" o desafio deste novo 

clube !!! 

Destes, ANTÔNIO DOUGLAS ZAPOLLA, JOÃO PIOLA e NELSON AGOSTINHO, 
continuam trabalhando ativamente, e não perdem o seu entusiasmo e o seu amor 

pelo leonismo... 
A : 23 anos de vida dedicados ao serviço desinteressado, ao companheirismo, à 

comunidade brodowskiana, a uma amizade sincera entre todos os seus 
integrantes ... 

B : A nossa homenagem e saudade imorredoura ao CL JOSÉ PUPIN NETO, de 
tantos exemplos e de tanta dedicação à causa leonistica , que certamente hoje 

está espiritualmente ao nosso lado ... 

Narrador : Como resultado, um clube que com 3 anos de existência fundou o 
VELÓRIO LIONS CLUBE, , e logo em seguida, em tempo record, construiu o 

CENTRO SOCIAL LIONS CLUBE, em terrenos doado pelo Prefeitura Municipal 
através do prefeito JOSÉ GRANDI, que confiou plenamente na capacidade de 

trabalho deste jovem Lions Clube, e cuja confiança foi plenamente correspondida. 
Clube que fundou o Lions Clube de Jardinópolis no dia 27 de maio de l.980 !!! 

A : Clube que já deu ao antigo distrito L-17, hoje LC-6, um Vice Governador em 
duas governadorias e COMPANHEIRO MELVIN JONES, CL Antônio Douglas 

Zapolla e vários presidentes de divisão, entre eles, o próprio ANTÔNIO 
DOUGLAS ZAPOLLA, NELSON AGOSTINHO, JOSÉ MÁRIO JORGE, JOSÉ 

LUIZ CARREIRA , JOSÉ ALEIXO DA SILVA PASSOS , EDISOM LUIZ DE 
VICENTE e ELVES SCIARRETTA CARREIRA. 

Narrador : Hoje a nossa homenagem a todos os integrantes do LC BRODOWSKI 
: os fundadores : ANTÔNIO DOUGLAS ZAPOLLA, domadora Tarcilia JOÃO 
PIOLA, domadora Ercilia, NELSON AGOSTINHO, domadora Sandra, e aos 

demais companheiros : 

A E B : Está por existir no mundo alguém que faça o que esta gente fez ... Quanto 
amor, quanta dedicação, quanto serviço desinteressado prestado ... 

Narrador : Em 1.967, é fundado o primeiro LEO CLUBE . É a juventude dizendo 
presente ao leonismo através de sua ação e deu aprendizado em liderança. Em 

agosto de 1.996 era de 474 o número de leos existentes no Brasil, com a 
participação efetiva de 11.350 jovens. 

A : No dia 10 de novembro de 1.993, é fundado o LEO CLUBE DE BRODOWSKI, 
numa bela cerimonia realizada no CENTRO SOCIAL LIONS CLUBE, com mais 
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de 50 jovens demonstrando a pujança de uma juventude sadia e pronta a 
trabalhar pelos seus semelhantes e pelo companheirismo, mostrando pelo 
exemplo o quão prejudicial são as drogas, os descaminhos, e sendo um 
verdadeiro exemplo para uma juventude que procura o seu caminho .... 

B : No Ano Leonistico 1996/97 , o Distrito Leo 17 foi dirigido pelo jovem 
RODRIGO MANTOANI, leo de Brodowski, que levou a mensagem da juventude a 

todos os Leos Clubes do nosso distrito. abrangendo 17 cidades que tem o 
privilégio de contar com um LEO CLUBE. 

Narrador : Mas, voltemos à nossa história. Em 1968 é criada a FUNDAÇÃO 
LIONS CLUBE INTERNACIONAL, cujos objetivos principais são : ASSISTÊNCIA 
VOCACIONAL, ASSISTÊNCIA AS GRANDES CALAMIDADES e principalmente 

os serviços filantrópicos. 

A : Desde a sua fundação, reconhecida até na ONU, Organização das Nações 
Unidas, tem gerado milhões de dólares em assistência aos menos favorecidos e 
às comunidades assoladas por calamidades públicas, sendo bastante efetiva a 

sua participação no Brasil. 

B : Em 1985, é fundado o LIONS QUEST, programa estabelecido no mundo todo 
para combater as drogas, que tem alcançado resultados expressivos e de uma 

forma decisiva, colaborado para minimizar tão grave problema social. 

A : Em 1990, surge o PROGRAMA SIGHT FIRST, implantado para prevenção da 
cegueira e restauração da visão onde for necessário, e que já devolveu a luz para 
tantas pessoas , e contando com diversos hospitais e programas de atuação de 

grande alcance social e filantrópico !!! 

A E B : Está por existir no mundo alguém que faça o que esta gente fez ... Quanto 
amor, quanta dedicação, quanto serviço desinteressado prestado . 

Narrador : Existem ainda no movimento leonistico, outras áreas de serviço 
comunitário, que incluem : a conscientização acerca de diabetes, educação e 

pesquisa, trabalho com deficientes físicos e mentais, assuntos ambientais, 
compreensão internacional, serviços sociais, esclarecimento sobre prevenção da 

AIDS, trabalho com meninos de riscos, os meninos de rua... 

A : E assim, pouco a pouco, o leonismo vai se sentindo cada vez mais forte e 
cada vez mais unido, sempre trabalhando... 

B : Nosso Lema Internacional : NÓS SERVIMOS ! 

A: Nosso Lema local : UNIÃO E FRATERNIDADE NO SERVIR !!! 

B : Calma, calma ... Será que não nos esquecemos de nada ? Onde está a 
participação da MULHER ? 

Narrador : Na verdade, nesta jornada, o leonismo era privilégio dos homens, fato 
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que começou a mudar a alguns anos atrás. Sabemos porém, que durante estes 
78 anos o leonismo cresceu, sob a discreta, mas ativa e importante participação 

da mulher e agora, desde 1.987 ela é reconhecida e a mulher faz parte integrante 
do Leonismo. 

A : Diversos Distritos são governados por mulheres, muitos clubes possuem 
mulheres como sócios e como presidentas. 

B : A mulher sempre conseguiu dar aquele colorido tão necessário ao serviço 
desinteressado. 

A : Ela sempre foi a própria alma do movimento, o jardim florido do LIONS. 

Narrador : Através do tempo, encontraram-se nomes carinhosos para distingui-las 
nos mais diferentes recantos do mundo. DAMAS LEONES, LADY LION, DAMAS 

AUXILIARES e enfim DOMADORAS ! Mulheres que tiveram oportunidade de 
pertencer aos LIONS CLUBES, assumindo assim definitivamente a sua 

responsabilidade pelo progresso do leonismo. 

A : Todos os anos, vários companheiras leões estão assumindo cargos cada vez 
mais importantes, seja como sócios, como presidentes , como governadoras de 

Distrito, como secretária do Conselho Nacional de Governadores, cargo que hoje 
é ocupado pela domadora Leticia 

A E B : Está por existir no mundo alguém que faça o que esta gente fez ... Quanto 
amor, quanta dedicação, quanto serviço desinteressado prestado ... 

Narrador : 09 de fevereiro de 2.000. 23 anos de existência do LIONS CLUBE DE 
BRODOWSKI, que se sente orgulhoso de pertencer a tão nobre movimento. A 
diretoria atual, trabalhando com muita união e fraternidade no servir, presidida 

pelo CL LUIZ CAETANO ADAMI e domadora APARECIDA LÁZARA, presta a sua 
homenagem a todos os fundadores, a todos os sócios e domadoras atuais que 
fazem do clube um dos orgulhos do Distrito L-17, como atestam os dirigentes 
leonisticos e como prova a boa classificação no concurso de eficiência que o 

clube alcança todos os anos ... 

A : Clube que no AL. 81/82 venceu o 9. Concurso Nacional de Publicações 
Leonisticas do Brasil com o boletim LEÃO DE BRODOWSKI que é editado até 
hoje, e que no AL. 82/83 patrocinou o 10. Concurso Nacional de Boletins dos 

Lions Clubes do Brasil quando sagrou-se vencedor O ECO DE VILA CARRÃO, 
editado pelo LIONS CLUBE DE SÃO PAULO-VILA CARRÃO, Distrito L-4. Boletim 
que no Ano Leonistico 1983/1984 conseguiu o 3. lugar no 11. Concurso Nacional, 
patrocinado pelo LC São Paulo-Vila Carrão. Boletim que durante 4 anos seguidos 

foi considerado o melhor boletim do Distrito L-17 e também reconhecido pela 
revista THE LION EM PORTUGUES, e que mantém intercâmbio com mais de 

100 Lions de todos os estados do Brasil, levando a mensagem e o trabalho de LC 
Brodowski a todos estes rincões ... 

B : Clube que já sediou 2 reuniões distritais do L-17. tendo participado de todas 

16



Instruções Leonísticas Brodowskianas

as convenções distritais e também nacional... 

A E B : Clube que sempre se faz presente em todos os movimentos de nossa 
comunidade, do distrito, e que faz o leonismo, , um modo de viver, cultuando o 

verdadeiro companheirismo, o verdadeiro serviço desinteressado, uma segunda 
família de todos os seus integrantes, que vivem unidos pelos liames da amizade , 

do companheirismo e do respeito mútuo. 

Narrador : A Associação Internacional de Lions Clubes é a união de todos nós, 
companheiros e domadoras, leos e castores e castoras. 

É o trabalho persistente de cada um de nós em prol da humanidade carente... 

É como uma família reunida num mesmo pensamento, voltada para o progresso e 
para o bem estar de todos. 

É a participação e a responsabilidade de cada um de nós em todas as atividades 
desenvolvidas.. 

É a solidariedade para com o próximo... 

É o respeito de cada um pela sua Pátria e pelos seus símbolos nacionais. 

É a obediência à ORDEM. 

É o respeito às autoridades . 

É o incentivo ao espirito de respeitosa consideração entre os povos do mundo.. 

É incentivo ao estudo e a pratica do bom governo e da boa cidadania. 

É a 

LIBERDADE 
INTELIGENCIA 

ORDEM 
NACIONALISMO 

SERVIÇO

É o amor entre todos nós. 

E o LIONS CLUBE DE BRODOWSKI se 
sente feliz em fazer parte deste contexto

LIONS CLUBE DE BRODOWSKI - SP
DISTRITO LC-6 - REGIÃO D-3 - AL. 2000/2001

Apresentado na TV Universal Brodowski
Agradecimento Elton Pimenta - Perla Adami - Marcia Adami
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O QUE O LIONS CLUBE REPRESENTA PARA VOCÊ ?
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 C O M P R O M I S S O  D E  P O S S E  D O  L E Ã O :  “  
RECONHECENDO A IMPORTÂNCIA  DE PRESTAR MEUS 
SERVIÇOS À MINHA COMUNIDADE, EM COLABORAÇÃO COM 
OUTRAS PESSOAS INTERESSADAS NO BEM ESTAR PUBLICO ... 
“
 
 OBJETIVOS DE LIONS CLUBES : “ MANTER OS 
ASSOCIADOS UNIDOS PELOS LIAMES DA AMIZADE, DO 
COMPANHEIRISMO E DA COMPREENSÃO MÚTUA. “
 

CÓDIGO DE ÉTICA DO LEÃO :  “ SER COMEDIDO NA 
CRITICA E GENEROSO NO ELOGIO . CONSTRUIR E NÃO 
DESTRUIR. “

 
INVOCAÇÃO A DEUS : “ AGRADECEMOS, SENHOR, 

ESTARMOS AQUI REUNIDOS PARA NOS CONHECERMOS 
MELHOR E ASSIM PODERMOS SERVIR MELHOR AOS NOSSOS 
SEMELHANTES. “

 
Estas são pequenas frases que marcam a posse de uma 

pessoa como associado de um Lions Clube e que tão bem traduzem e 
orientam como deve ser a participação de um leão na vida do clube e 
da prestação do serviço desinteressado.

É o verdadeiro conteúdo da filosofia leonística que um dia 
MELVIN JONES, iluminado por DEUS, difundiu por todos os cantos do 
mundo e prontamente foi aceito por milhares de pessoas que viram e 
sentiram a importância desses conceitos em todos os seus sentidos. 

Como pessoas diferenciadas e privilegiadas que somos, pois a 
nós foi dado o poder de ajudar e colaborar com causas tão justas, 
quando tantos e tantos passam por verdadeiras provações e 
necessidades, só ai devemos ter a responsabilidade de saber 
agradecer, através do serviço desinteressado. 

O companheirismo que conquistamos neste mundo 
atualmente conturbado, onde é tão difícil a amizade sincera e 
desinteressada, e que tão bem encontramos na maioria quase 
absoluta de todos os leões, é outro fator para agradecer esta “ 
oportunidade de gozar do bom companheirismo e do prestigio do 
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leonismo e cumprir rigorosamente o Código de Ética do leonismo, os 
Estatutos e seguir as idéias que fluem das letras que forma a palavra 
LIONS : LIBERDADE .´. IGUALDADE .´. ORDEM .´. 
NACIONALISMO E SERVIÇO “ ,  como termina o compromisso de 
posse do leão.  

Está ai um pequeno resumo do porque aceitarmos e 
encararmos o verdadeiro leonismo, com todas as suas 
responsabilidades, deveres e direitos.

A partir do momento em que passamos a ter consciência do 
valor disso tudo, temos o dever e a responsabilidade de, dentro de 
nossas possibilidades, com renuncia, com dedicação, com 
sinceridade, com companheirismo, servir ao nosso movimento e à 
nossa comunidade. 

Muitas vezes é preciso saber renunciar em prol do leonismo, 
não deixando o nosso clube em lugar distante de nossas prioridades e 
do nosso tempo. Quem tem muito tempo na vida, nunca terá tempo 
para o leonismo, pois aqui neste movimento, todos são muito 
ocupados e responsáveis, e o tempo, para servir e para o 
companheirismo, nós o fazemos dentro de nossas prioridades. 

Por isso, fazemos um chamamento a todos os CCLL e 
domadoras que participam do leonismo : “ VAMOS FAZER UM 
EXAME DE CONSCIÊNCIA E EXAMINAR TUDO QUE ESTAMOS 
OFERECENDO AO MOVIMENTO: SERÁ QUE A MINHA 
PARTICIPAÇÃO É A MELHOR QUE POSSO OFERECER ? SERÁ 
QUE ESTOU PROCURANDO ME ENQUADRAR DENTRO 
DAQUILO QUE UM DIA JUREI E QUE ME MOSTRARAM O QUE É O 
VERDADEIRO LEONISMO? “ 

Vamos fazer uma reflexão e ver se o que fizemos pelo 
companheirismo e pelo leonismo neste dia, nesta semana, neste mês 
ou neste ano, foi o que eu poderia realmente fazer para agradecer tudo 
de bom que o Lions me ofereceu !

 Temos a certeza de que a partir desse exame de consciência, 
e com a resposta sincera que cada um der, o nosso movimento irá 
crescer ainda muito mais, e cada um de nós, seja dentro do clube ou 
então como membro de nossa comunidade e colaborador do clube, 
fará o leonismo atingir a sua plenitude, no serviço desinteressado e no 
companheirismo !!!

 CL ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA
Tesoureiro 1991/1992

Boletim LEÃO DE BRODOWSKI, nº 102, julho/1992
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A FORÇA DO BARCO DO LIONS 
 

 Quando se está navegando dentro do barco chamado LIONS, não podemos, no 
exercício de qualquer cargo ou função, como comandantes ou como marinheiros, sejam 
quais forem as condições que tenhamos que enfrentar durante a viagem a ser feita, 
sermos pessimistas ou otimistas, para não sofrermos desilusões e perder a vontade de 
navegar.

 O que devemos ser é realistas e enfrentarmos corajosamente o que vier, com 
muita responsabilidade e amor pela causa abraçada. 

Se vier a calmaria e o barco navegar em águas límpidas e calmas, ótimo ! 

 Se vier o mau e tivermos que enfrentarmos dificuldades e temporais, devemos 
aplicar nossa experiência e principalmente nossa coragem, para vence-las e conseguir 
levar o barco a um lugar tranqüilo, onde todos possam estar seguros .

 Desistir diante do empecilho e das dificuldades enfrentadas em qualquer 
situação , espalhar aos quatro ventos a falência da situação enfrentada e deixar o barco 
naufragar, desistimular os que remam o nosso barco e que lutam com muito denodo e 
coragem, não é, evidentemente, a melhor solução e o melhor remédio para se resolver o 
problema. 

 Sempre é tempo para se reparar erros de fabricação, para se corrigir enganos 
cometidos voluntariamente ou não , oferecer ânimo, coragem e determinação à 
tripulação que está no mesmo barco, sempre é tempo de estimular com palavras e 
exemplos, principalmente, e se conseguir o objetivo final, que é levar o barco a um 
ancoradouro seguro e firme, vencendo com muita fibra e galhardamente qualquer 
obstáculo que se tenha que enfrentar. 

 O barco que leva a bandeira do LIONS é muito forte para abater-se com a 
fraqueza de algum apêndice e não deve, nem pode ser, envolvido em casuais 
dificuldades que venham a ocorrer entre comandantes, distritos e principalmente clubes 
administrados deficientemente ou que não recebem de seus tripulantes o cumprimento 
da missão e responsabilidade que cabe a cada um. Não se deve mostrar desânimo ou 
falta de coragem, que normalmente é sinônimo de comodismo ou falta de interesse, e 
quando se sentir na tripulação, marinheiros com este perfil, o mesmo deve ser deixado no 
primeiro porto e ai então, renovar a tripulação com marinheiros dedicados que através do 
trabalho assumido, se tornem verdadeiros e grandes comandantes. 

 Vamos reagir como um todo, vamos mostrar a pujança de nossas forças, vamos 
exaltar os exemplos significativos, vamos conquistar novas vitórias. Vamos provar que 
quando se está navegando em águas tranqüilas, ou mesmo em águas turbulentas, que 
se a nossa vela e o nosso mastro estiver tremulando com a bandeira do leonismo, os seus 
comandantes e seus tripulantes o barco do LIONS será levado para um porto seguro.

 LIONS é realmente um barco imbatível quando seu capitão e seus marinheiros 
lutam unidos, sob a bandeira do serviço desinteressado, sob cuja sombra se renova o 
ideal da LIBERDADE, da IGUALDADE, da ORDEM, do NACIONALISMO e do SERVIÇO. 

CL ANTÔNIO DOUGLAS ZAPOLLA 
Tesoureiro 2000/2001 

BRODOWSKI-SP, 24 de outubro de 2.000
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 Indubitavelmente, as associações e os clubes, do qual o Lions não 
foge a regra, são formados por elementos de diferentes categorias, onde cada 
um tem uma personalidade, um jeito de ser; alguns são introvertidos, outros 
extrovertidos, alguns tímidos, outros descontraídos, alguns com facilidades 
num certo campo de trabalho, outros com facilidade para outro tipo diferente de 
serviços, etc...

 E essa diferença de ser, leva cada um a ter uma tendência para um 
certo tipo de coisa. E o Lions, como um clube de serviço desinteressado, que 
realizada atividades das mais diversas, desde a mais simples até a mais 
diferenciada, precisa contar com todos, cada um dentro da sua capacidade : 
para vender uma rifa, uma caneca, um ingresso, para pedir uma doação em 
dinheiro, gêneros alimentícios, material de construção; para trabalhar em uma 
quermesse, numa festa de cerveja, numa campanha da garrafa ou da árvore, 
para atender aos necessitados, aos carentes, aos flagelados. 
Para fazer palestras, atividades cívicas e culturais, fazer uma saudação numa 
reunião festiva, para falar do clube, discursar em qualquer ocasião. Como se 
vê, precisamos realmente de leões para qualquer mão de obra. 
É neste ponto fundamental que entra a sabedoria do presidente, do líder. 
Saber aproveitar totalmente o potencial de cada um naquilo que ele pode dar 
mais ao clube. Saber diferenciar o caráter e a aptidão de cada um para 
aproveitá-lo bem. Descobrir esse potencial e fazer com que praticamente 
todos participem de todas as atividades. Nunca criticar e nem deixar que o 
façam, se por ventura um companheiro não tiver a participação esperada. 
Talvez isso aconteça por ele não estar sendo devidamente solicitado naquilo 
que ele pode render mais. Muitas vezes precisamos saber encarar esse lado 
de cada CL e aceitar as coisas como elas são. Não adianta forçar um 
companheiro a fazer algo que não esta a seu alcance. É preciso saber colocar 
as coisas no seu devido lugar.

 Temos plena convicção de que, se cada presidente ou líder, encarar 
as coisas dessa maneira, todos os companheiros passarão a render muito 
mais em qualquer tipo de atividade. Não se pode deixar um companheiro 
ocioso em qualquer promoção.

 E é preciso valorizar essa força dando sempre, dentro das 
características de cada um, o serviço certo para o elemento certo.

 Dentro desse contexto, temos quase certeza plena que as coisas 
mudarão e que as atividades e promoções dos nossos clubes passarão a ter 
um resultado melhor.

Pensem nisso! 

CL ANTÔNIO DOUGLAS ZAPOLLA 
Presidente do Lions Clube de Brodowski - SP - AL. 2003/2004 

Lido na reunião ordinária realizada no dia 09 de setembro de 2.003

O POTENCIAL DE CADA UM
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 Numa segunda fase da nossa Instrução Leonística O POTENCIAL DE CADA UM, lido 
na reunião anterior, vamos dar seqüência no tema, abordando com mais propriedade, o 
RESPEITAR, que nada mais é do que aceitar cada CL ou Domadora no seu modo de ser e de 
trabalhar. 
 A individualidade do casal leão é uma das mais árduas missões de qualquer casal 
presidente e de qualquer Lions Clube que faça parte da Associação Internacional . 
 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 ! Este é um clube de serviço desinteressado , e o que conta é o 
companheirismo e os ideais leonísticos, que devemos saber viver 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 opiniões de campanhas devem ser oferecidas.
 Em reuniões, ou mesmo em contatos com presidente de diversos clubes, o problema é 
o mesmo : Não se conseguir 100% de freqüência nas reuniões e campanhas, mesmo sendo elas 
de caráter beneficente, do mais alto sentimento filantrópico, do mais puro e sincero 
companheirismo. 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 e a 
filantropia incógnita.
 E o que fazer então para que o clube seja realmente vivido na sua verdadeira acepção e 
filosofia? Com certeza, não podemos afirmar nada de definitivo. Podemos afirmar sim, que o 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, na divisão 
correta de nosso tempo e de nossa disponibilidade. Isto prevalecendo, ai sim, poderemos dizer 
que todos serão 100%. E por outro lado, ter consciência de nossa verdadeira aptidão, centrar a 
nossa atividade leonística como uma das prioridades de nossa missão neste mundo, 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, especialmente nesta fase de globalização, de 
modernidade, de novidade, e para isso, se como pede o nosso Governador CL Lauro Hyppólito, 
soubermos INOVAR COM ENERGIA E LUZ , para atravessarmos o portal da sabedoria e dar 
inicio, com passos firmes e seguros na busca de nossos ideais que poderão ser alcançados, 
sabendo adaptar e aceitar as mudanças deste mundo moderno, as mudanças de 
comportamento, saber enfrentar as pressões do dia em nosso trabalho profissional, nos 
problemas familiares, sabendo dividir o nosso tempo dando ao leonismo uma parcela generosa 
de dedicação e atenção, poderemos viver em toda a sua plenitude, um verdadeiro, real e sincero 
COMPANHEIRISMO COM MOTIVAÇÃO E COMPANHEIRISMO. 

CL ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA 
Presidente 2003/2004 

Reunião Ordinária de 23 de setembro de 2.003 

Instruções Leonísticas Brodowskianas

O POTENCIAL DE CADA UM  II
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O respeito que se deve ao visitante em nosso clube

 É uma honra para qualquer Lions Clube receber a visita do Companheiro 
Leão Governador ou de um Dirigente Leonístico. Primeiro, que, pelos 

Preceitos Leonísticos, o companheirismo deve ser desenvolvido como uma 
prova de união de princípios e de compreensão recíproca. Segundo porque 
o Dirigente visitante estará sempre a serviço, levando uma mensagem de 

fraternidade, de respeito, de consideração e de Trabalho Leonístico 
indispensáveis aos clubes visitados e seus associados.

 Nos dias de hoje, quando são tão escassas as presenças em nossos 
clubes de companheiros de outros Lions, a oportunidade de ouvi-los se 
torna quase um privilégio. E, porque não recebê-los e ouvi-los com todo 

respeito que os princípios da educação nos ensinaram no Lar, na Escola, 
no trabalho e mesmo no dia a dia de convivência humana?

 Lembremos que um CL presente em nosso clube deixou sua família, 
obrigações importantes de seu trabalho remunerado e alguns poucos 

momentos que possui para o seu lazer e seu descanso, para participar 
gratuitamente de alguns instantes de Leonismo e nos transmitir sua 

experiência no movimento, trazer ensinamentos de sua vida pessoal ou 
trocar informações sobre problemas e soluções de interesses mútuos.
 A visita do CL Governador do Distrito em nosso clube, Presidente de 

Divisão ou Região é um privilégio que acontece uma única vez por ano, na 
grande maioria de clubes de um distrito. Alguns têm a oportunidade, de 
recebê-los novamente em função de uma data importante ou de uma 

comemoração especial, como também oportunidade quando o Lions Clube 
inaugura uma obra social.

 Mas, voltando à visita oficial do casal Governador, acreditamos que se 
deve criar um ambiente festivo para essa honra, que procuramos repartir 

com nossas companheiras e domadoras, com nossas autoridades locais e 
com nossos amigos convidados.

 Mas, essas visitas são de trabalho, pois Lions não é festa, nem coquetéis 
bem apresentados de pratos saborosos ou bebidas finas.

 O importante é a essência do evento: o Lions como órgão prestador de 
serviços à comunidade e portador de mensagens que visam fortalecer o 

ideal do serviço desinteressado e da amizade desinteressada..
 O CL Governador vem ao clube para apresentar o programa de atividades 
do distrito, as recomendações de Lions Internacional e reforçar, com sua 

mensagem, os ideais que regem os princípios do Leonismo.
 Nosso atual Governador, CL Antonio Carlos Bittar e CaL Edileila, da 

querida Mirassol, vem ao longo destes 8 meses de mandato, levando com 
muito COMPANHEIRISMO, ORGULHO e HONRA, o exemplo de um casal 

que ama o Leonismo, desinteressadamente. Através de suas 
simplicidades, mostrando que são apenas mais um casal leão lutando pelo 

ideal de Melvin Jones, e provando a todos, como disseram em sua 
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mensagem de posse, "que não queremos ser estrelas. Somos 
simplesmente semeadores de carinho, compreensão, tolerância, 

perseverança, de muita motivação, esperança e fé. “
 Por isso tudo, pensemos e repensemos a nossa atitude e a nossa 

impaciência, para receber com o máximo respeito esse CL que representa 
a expressão do Movimento Leonísticos Distrital, e também aqueles 

assessores que o acompanham.
 E que o CL Presidente da mesa proceda, se for preciso, com mais rigor 
para que se faça o silencio indispensável para que seja ouvido, com a 

atenção devida, o companheiro orador, seja ele o Governador, assessor 
distrital ou autoridade local, contribuindo assim para que as mensagens 

sejam assimiladas e bem aproveitadas.
 Se não pelos menos, que possa motivar o CL apático, a domadora ou 
companheira desinteressada ou o convidado alheio, a pelo menos por 

educação e pela consideração que merece um hospede em nossa casa.
 Findo então, os trabalhos protocolares, as mensagens de Leonismo, a 

essência da reunião, que todos possam se confraternizar e conversarem 
descontraidamente, reforçando a amizade e o companheirismo tão 

característico dos verdadeiros leões.
 Assim acontecendo, temos certeza então que todos terão sempre vontade 

e disposição para retornar ao Lions Clube, pois foram bem atendidos, 
foram respeitados e puderam transmitir e receber Ensinamentos 

Leonísticos e de vivencia dentro da maior ética, o que reforça o ideal e a 
vontade de trabalhar em prol do serviço desinteressado.

 E todos estarão contribuindo para proporcionar ao nosso Governador, CL 
Antonio Carlos Bittar/CaL Edileila, serem semeadores de clubes, de 

companheiros, de companheiras, de domadoras, que certamente irão 
oferecer ao nosso próximo casal Governador CL Mauricio de Souza/CaL 
Selma, da querida Batatais, um campo semeado e cada vez mais dando 

frutos de um verdadeiro ideal de companheirismo, de solidariedade, de fé e 
de esperança em um Leonismo cada vez mais pujante, forte e coeso. Tudo 
tão necessário e importante naqueles que sabem dar valor ao ser humano 

como prestador de serviços ao semelhante e às suas comunidades. E 
contribuírem, todos nós, para que ano após ano, cada dirigente seja capaz 
de proporcionar aos seus sucessores, nos cargos distritais, um campo mais 
semeado, onde a colheita de amor, de COMPANHEIRISMO, de ORGULHO 

e de HONRA, vá se tornando sempre e sempre, cada vez mais fértil.

* CL Antônio Douglas Zapolla
Assessor Dist. de Imprensa e Divulgação Leonística
Lions Clube de Brodowski - LC-6 - AL 2009/2010

E-mail: fotodouglas33@gmail.com
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         Desculpe, desculpe CCLL, se por muitas vezes eu errei, ou exagerei nas palavras, mas 
que isso foi na vontade de fazer o melhor e tentar retribuir a Família Lions. Agradeço a 
oportunidade que me foi dada de realizar tarefas e a confiança de me delegar a cargos da 
diretoria, e o que me deixa mais feliz é poder desfrutar da amizade de vocês, CCLL do bem.

        Gosto de desafios e os aceito e encaro com responsabilidade, e pretendo sempre oferecer 
o melhor de mim, às vezes com essa garra acabo passando do limites, talvez querendo que 
todos pensem da mesma forma. Orgulho-me muito de poder carregar em minha lapela, um 
distintivo de Lions, que quando na minha posse dei meu Urro de Leão, acendeu 
uma chama no meu peito, chama essa que pretendo transformar em uma 
pequena luz a ser enxergada na comunidade, e com a união de vocês CCLL 
possamos transformar essa pequena luz em um Farol da Esperança.

CLMJ José Luis Suarez Pugnoli - LC Brodowski - 07/12/2010

Desculpas!

Instruções Leonísticas Brodowskianas

Lions na Medida Certa

 Quando convidado para fazer parte da Diretoria 2009/2010 pensei em me dedicar 
mais ao Lions. Mas como? Então comparei o Lions com nossas refeições:
 Café da manhã - simples apenas um cafezinho,o que para o Lions seria apenas um 
cafezinho? Abrir nossa agenda todos os dias e dar importância a aniversariantes, não deixar 
passar despercebido, um telefonema, uma mensagem escrita, um e-mail e assim o fiz. 
 Almoço – uma refeição importante no dia, mais para muitos como eu, com a correria 
do dia-a-dia, não se faz essa refeição, mas não é por isso que vou esquecer dela, então fiz meu 
almoço do Lions, mesmo com o tempo corrido não deixava de ler boletinhos, instruções, 
tentando me alimentar dessa grande energia chamada Lions.
 Jantar – com a família unida em volta da refeição, também fiz como nossa grande 
família Leonística.
 Lendo e repassando e-mails, passando para conversar com companheiros, fazendo 
visitas, trabalhando no centro social, tentando incentivar promoções

Os dias passaram e aprendi muito com companheiros mais experientes e junto me 
aperfeiçoei com os Leões.
Com pouco mais de 3 meses de Diretor Social, estava eu,tomando café da manhã, o lanchinho 
das 9:00h, almoçando, café das 3:00, jantar, e ainda um chazinho para dormir,para mim estava 
maravilhoso. 

Mas veio os conflitos com a esposa, pois estava reclamando minha presença em 
casa, e eu não entendia como se eu estava trabalhando para o próximo, eu poderia estar 
fazendo algo de errado, mas, minha domadora, mulher com sua infinita sabedoria fez com que 
eu entendesse e aprendesse com  meu erro. 

E explico assim: 
Você esta com sede, doido para tomar um copo de água fresquinha, bom se um copo 

ainda te deixasse com sede, beba 2 ou 3, até se saciar,mas a água está boa, e você toma mais 
1, e mais 1, e mais 1, até você não aguentar mais , e sente-se enjoado.

Mas como? Água fazendo mal, o líquido mais saudável e indispensável 
para a existência humana. 

Claro, tudo em excesso é prejudicial, temos que ter limite para 
podermos aproveitar tudo de bom que a vida coloca no nosso caminho.

Água, muito saudável, na medida certa.
 Lions, na medida certa, uma lição de vida.

CL Secretário 2010/2011 - José Luis Suarez Pugnoli
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UMA QUESTÃO DE SOBREVIVÊNCIA
 

As perdas e ou recrutamento de associados nos clubes e as dificuldades 
em manter um quadro social ativo, talvez seja um assunto que todos nós estamos 
cansados de  ouvir falar e que tem sido tratado em vários boletins de clubes. 
preocupações com as despesas e obrigações para com os seus clubes, o arroxo 
financeiro e a perda do poder aquisitivo, além do corre-corre diário na busca de 
alternativas para reforçar o orçamento doméstico e o  compromisso da freqüência 
100%  nas reuniões e ou Assembléias do clube.
 Aí vem a pergunta: de quem é a culpa? o que estamos fazendo para 
amenizar esta situação ?  Será que também não estamos, nos omitindo ou mesmo  
nos transformando em escravos do hábito, de repetir todos os dias as mesmas 
coisas, preocupando apenas com a burocracia e outros assuntos internos de nossa 
instituição? Será que não estamos deixando em segundo plano um dos nossos 
principais  objetivos de Lions : interessar-se ativamente pelo bem estar cívico, 
cultural, social e moral de nossa comunidade?

Será que não fomos muito rígidos obedecendo ao que está escrito em 
nosso regimento interno, indicando este ou aquele candidato que muito embora 
tenham  ficha limpa nos cartórios, mas com nenhum espírito de solidariedade 
humana, e mal esquentam a cadeira já se evadem?  Será que a evasão desses 
associados, não foi porque não atendeu às suas expectativas, não tendo a 
oportunidade de ocupar algum cargo de diretoria ou comissão, ou a falta de 
envolvimento nas atividades do clube, cujo propósito era manter algum status 
perante a comunidade visando benefício próprio ? Será que estão sendo atraídos 
por outros clubes, entidades e ou associações, que além de status, bom 
companheirismo, boa amizade, encontros cordiais,  e jantares, estão lhes 
proporcionando aquilo que não encontraram no Lions? Além destas,  outras 
indagações.
 Se quisermos olhar com mais otimismo o futuro de nossa instituição, 
devemos aceitar a modernidade, conviver com os novos tempos, mudar de trajeto, 
virar a mesa, vestir uma camisa nova e arregaçar as mangas, partindo para um plano 
de ação, não apenas de assistencialismo, servindo a comunidade carente com 
doações de cadeiras de rodas, de banho, lentes e óculos, remédios e cestas básicas 
etc, mas sim,  na elaboração e execução de projetos sociais e programas de 
políticas públicas que contemplem os interesses comunitários, divulgando em nossa 
comunidade e publicando em nossos boletins, as atividades por nós desenvolvidas, 
quem sabe por menor que sejam,  seremos mais reconhecidos, deixando de sermos 
tratados como clubes de jantares, facilitando ainda mais na conquista de novos 
sócios.

É obvio que o crescimento do quadro social de um clube, é  um assunto 
muito importante, porém não é uma questão só administrativa, nem de tempo, é uma 
questão de sobrevivência, devemos nos pactuar sempre à espreita de pessoas  em 
nossa comunidade, com  disposição para a prática do bem e dos serviços 
humanitários, apresentando seus nomes para aprovação em nossas reuniões.

 Porque não repensarmos  no recrutamento de mulheres de nossa 
comunidade, fazendo prevalecer a força feminina no conceito social? Porque não 
incentivarmos às nossas  Domadoras que são às  nossos baluartes,  lideres por 
natureza e já possuem um profundo conhecimento de nosso movimento.?  A 
princípio, e a força jovem,  os antigos Leos; que além de  conhecerem um pouco de 
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nosso movimento, ainda poderão atrair  outros jovens casais de nossa comunidade 
que  poderão ser uma grande fonte de investimento, tanto no  presente, quanto no  
futuro de nosso movimento.

Porque não reativarmos os Clubes de Leos, incentivados pêlos jovens 
companheiros de ideais de outros clubes de serviços como: Demolais e Rotaracts, 
de igrejas etc.

Nunca devemos concordar que foram esgotados todos os meios, os 
associados mais velhos, são com certeza, dedicados e têm um bom conhecimento 
de nossa associação e das carências humanitária, mas terão que lembrar sempre 
que não são eternos, devem aceitar as mudanças, e deixar de lado o saudosismo, e 
conviver com os novos tempos, porque tudo na vida passa, tudo envelhece e morre, 
só não passam os bons exemplos que você planta e o amor que você reparte
 Pergunta-se: O que será do nosso movimento no futuro?  Falência ?
 Acreditamos que ainda não, o caminho não está bloqueado, não existe 
beco sem saída, não podemos mais ficar como elefante de  circo, esperando o circo 
pegar fogo para começarmos a movimentar, as ferramentas estão aí, evitemos a 
morte em doses suaves, acreditando sempre que estar vivo exige um esforço muito 
maior que o simples fato de “Respirar”!!!  

Auto estima

 Conhecimento que se tem de si mesmo,  conceito que se tem das suas 
próprias qualidades. Não conhecia muito bem isso, sempre trabalhei muito, mas 
nunca me sentia com valor, sempre tímido, falava pouco, talvez tivesse vergonha de 
mim mesmo, por achar que não seria capaz de fazer muitas coisas. Um dia fui 
convidado para conhecer o LIONS foi aí que minha vida mudou. Sempre gostei de 
ajudar as pessoas, mas do meu jeito. A partir do momento que me tornei um leão, me 
senti forte, valorizado e comecei a conhecer os meus verdadeiros valores, um lugar 
onde as amizades são verdadeiras e todas as pessoas são iguais, valorizadas pelo 
que são como seres humanos, não pelo que apresentam. Me soltei, comecei a 
participar da saciedade de forma ativa, ajudando em campanhas onde pude colocar 
em prática tudo aquilo que meu velho e amado pai me ensinou. Daí veio a 
participação da minha família me apoiando estando comigo e acreditando em mim. 
Hoje sou um homem feliz, um leão atuante, e o meu lema é SERVIR.

 Depois que me tornei  Leão, aprendi o verdadeiro  valor do outro e 
principalmente de mim mesmo, aprendi que não existe diferenças, que quando nos 
unimos para servir nos tornamos seres únicos, é assim que me sinto hoje forte, um 
verdadeiro LEÃO.

 Obrigado a todos que acreditaram e acreditam em mim.

CL José Emilio Reatto
12/11/2013

CLMJ ANTONIO OLIMPIO DIAS
Fevereiro/2006
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 Nos dias atuais, quando muito se fala em desemprego, em crise, em falta de 
orientação, em degradação dos valores morais, em desvirtuação de nossa juventude, 
na falta de ética dos nossos políticos e governantes, na crise de nossa educação, de 
nossa saúde pública, surge a importância de um clube de serviço desinteressado 
dentro de nossa sociedade.
 E o que é um clube de serviço ?
 Nada mais que uma associação de homens esclarecidos e dotados de uma 
filosofia que procura o bem comum, trabalhando desinteressadamente para 
solucionar, ou pelo menos, minimizar os problemas que afligem uma comunidade e 
que são alicerçados no companheirismo sadio.
 Por isso mesmo, faz parte do Código de Ética desses clubes, a isenção política, 
religiosa ou de cor. É um grupo homogêneo trabalhando com uma única finalidade: 
PRESTAR SERVIÇO.
 E isto é uma das qualidades essenciais de qualquer clube de serviço. Não se 
ter cor política, religiosa ou racial, importando-se apenas e unicamente com o nosso 
semelhante na busca de soluções de seus males.
 Em nossa cidade de Brodowski-SP, a exemplo da grande maioria das cidades 
de nosso pais, existe o ROTARY CLUBE, fundado em 1.976 e o LIONS CLUBE, 
fundado em 1977, ambos com uma grande gama de serviços prestados ao longo 
desses 30 anos de existência.
 O Rotary Clube com a sua campanha de poliomielite, onde é o líder mundial 
no atendimento dessa doença, com os seus atendimentos à APAE, à Creche, ao Asilo, 
com campanhas e que são fatores para a sobrevivência destes entidades, com seus 
atendimentos aos carentes, aos necessitados, com suas campanhas culturais em 
nossas escolas, com as campanhas de orientação aos nossos jovens, tem mostrado a 
sua importância na cidade.
 O LIONS CLUBE também mostrado o seu trabalho. Com a construção e 
manutenção do VELÓRIO LIONS CLUBE, e que após ser totalmente remodelado e 
reformado no inicio do segundo semestre de 1.997, com a ajuda de nossa comunidade 
e da municipalidade, hoje é administrado pela Prefeitura Municipal, que oferece 
gratuitamente o seu uso.
 Com o CENTRO SOCIAL LIONS CLUBE, que desde 1.986, e cuja construção 
iniciou-se em 1.982, vem sendo usado constantemente, pela Casa da Agricultora que 
ministra diversos cursos de utilidade pública, pela COONAI, pelas nossas igrejas, 
comunidades evangélicas, , servindo também como um ponto social para casamentos, 
aniversários e eventos, e tantas outras utilidades sociais e comunitárias, além de servir 
como sede para o clube, que ali já sediou reuniões e convenções distritais.
 Estas duas obras já traduzem a importância desse clube na cidade. E 
também a atuação comunitária com a campanha quase trimestral de doação de 
sangue para o HC de Ribeirão Preto, que tantos pacientes de Brodowski atende, com 
as campanhas de prevenção do diabetes, com a realização de feiras de saúde, com 
sua luta contra a cegueira , marca tradicional da Associação Internacional de Lions 
Clubes, com a campanha Sighfirst III em andamento e que a luta maior contra cegueira 
evitável no mundo. . Saliente-se que o LC Brodowski sempre colaborou com esta 
campanha e só neste ano de 2.007 foram doados U$ 1.000, e quemantem hospitais, 
milhares de operações visuais. As campanhas de doação de cadeiras de rodas, de 
medicamentos, de atendimentos vários. Enfim uma gama de serviços prestados a 
nível local, nacional e mundial. Clube que já manteve o LEO CLUBE, que é grupo de 
jovens que recebem orientação sadia, que luta contra s drogas e os vícios, que mostra 

A IMPORTÂNCIA DE UM CLUBE DE SERVIÇO
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um caminho decente para a juventude e que presta também inúmeros serviços 
comunitários, a exemplo do que faz a OrdemDeMolay, que é mantida pela Loja 
Maçônica Luz de Brodowski. E ainda temos a Loja Maçônica Compromisso de União, 
temos a juventude Vicentina, temos o A.A., temos a Associação Ecológica Vida Verde, 

Atemos a Sociedade Amigos do MUSEU PORTINARI, temos o CLUBE DA 3 . IDADE 
aVIVENCIA FELIZ, temos o Clube da 3 . Idade Vivencia Feliz, temos a comunidade 

metodista, temos as associações de Bairros, temos os grupos evangélicos da Igreja 
Católica, e tantos outros.
 São entidades que mostram realmente o que representam para a sociedade, 
que não aceita as desculpas de falhas dos governos municipal, estadual e federal, e 
fazem a sua parte na cidadania, no atendimento, na prestação de serviço, na 
solidariedade.
 Se olharmos as atividades diárias, semanais, mensais, anuais destas 
entidades todas, que são constantes, poderemos avaliar a verdadeira importância 
para todos na comunidade, seja autoridades, entidades ou a coletividade. Seja para os 
carentes, doentes, necessitados, seja também para as entidadades filantrópicas, 
como a APAE, a Creche, o Asilo e todas. Alem do caráter assistencial, que não é o 
prioritário nestes atendimentos, já que atualmente a linha mestra vem sendo também o 
caráter educativo, instrutivo, esclarecedor, não podemos negar o valor que todas 
representam.
 A participação do LIONS e do ROTARY em todos os eventos municipais 
também são de grande importância. Seja na Semana de Portinari, seja agora na 
PIAZZA DELLA NONNA, nos festejos de aniversários da cidade, seja em campanhas 
sociais e de esclarecimentos, em palestras, todas mostram o potencial de trabalho e 
estão sempre prontas a trabalharem em prol das causas justas, independente de 
partidos políticos, de religião ou de cor.
 Temos o exemplo atual do LIONS CLUBE DE BRODOWSKI que em parceria 
com a ASSOCIAÇÃO ECOLÓGICA VIDA VERDE, estão preocupados com o meio 
ambiente, especialmente local, e já iniciaram um trabalho de reposição de arvores e 
manutenção dos locais de captação de água potável que abastece a cidade. E já estão, 
nesta luta e divulgação, conseguindo a adesão de outras entidades, das Lojas 
Maçônicas, para que este trabalho atinja o seu intento final, ou seja, lutar pela melhoria 
do meio ambiente, defender as nascentes de água potável da cidade, e do 
reflorestamento onde ele se fizer necessário.
 Outro lado deste trabalho é a divulgação da nossa terra, da cidade onde os 
clubes estão estabelecidos, da nossa cultura e do trabalho do nosso povo. São clubes 
que mantém, a exemplo do LIONS CLUBE, membros na Governadoria desta 
associação Internacional, onde Brodowski já teve vice governador, presidentes de 
região, presidentes de divisão, editores de boletins distritais e tantos outros cargos 
relevantes. Neste ano de 2.007, Brodowski possue 3 membros dentro do staff da 
Governadoria, o que por si só, mostra a sua de seu trabalho e o ideal de seus 
associados. E o LIONS CLUBE DE BRODOWSKI também já levou o nome de 
BRODOWSKI a nível nacional, vencendo em 1.982, concurso de boletins leonisticos, 
que teve a participação de clubes de todo o Brasil.
 Estes são alguns pontos da atuação de um clube de serviço que passa 
desapercebido pela comunidade, pois não é pratica constante dos mesmos fazer uma 
divulgação mais intensa de seus trabalhos, porque para eles o mais importante é estar 
sempre praticando os seus objetivos e suas campanhas em prol do bem comum, da 
comunidade.
 Por tudo isso, pode-se  dizer que Brodowski é uma cidade privilegiada, assim 
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 LIONS CLUBE é uma associação de pessoas com uma grande vontade de 
administrar, para alcançar objetivos importantes e construir um mundo muito melhor.
 Sabemos quanto é difícil atingir esses objetivos. Planos de metas são 
indispensáveis para direcionar nossas ações.
 Já ouvi alguém dizer que para administrar bem é necessário prever o 
futuro. E não é difícil ver essa necessidade quando estamos cuidando de nossa 
família e de nossa profissão.
 Para administrar bem o LIONS CLUBE devemos estar atentos às 
transformações da nossa sociedade, que vivemos a cada dia e que são cada vez 
maiores.
 Diante desse cenário de constantes mudanças, estamos nos deparando 
com novos desafios a cada dia.
 Dar oportunidade às pessoas, principalmente aos jovens, e não somente 
dar alguma coisa material de que necessitem, é um bom exemplo de desafio para o 
Lions e também para a nossa sociedade.
 E como bons administradores que somos, e provamos isso a cada dia, 
sabedores de todas as dificuldades de conduzir uma administração, não podemos 
nunca deixar de agradecer aos nossos dirigentes leonísticos que tanto se 
empenham para que novas idéias sejam apresentadas e que nossas metas sejam 
cumpridas à risca.

CL JOSÉ MARIO ZANON
Brodowski-SP, 24-Setembro-2013

Instruções Leonísticas Brodowskianas

COMO ADMINISTRAR

como são todas as cidades que possuem clubes como Lions e Rotary e todos os 
demais, seja Loja Maçônica, ONG ou comunidades, que formados por pessoas 
diferenciadas, que individualmente podem ter cor partidária ou religiosa, mas colocam 
sempre acima de tudo, o seus códigos de estica, os seus objetivos e lutam pelo 
semelhante, pela melhora do nosso mundo, do nosso meio ambiente, da nossa cultura, 
da nossa cidadania, que clama pela honestidade de nossos governantes, que 
deploram a corrupção. Que contribuem também para o fortalecimento da amizade, do 
companheirismo que reina entre os seus associados, e que usam dessa força para 
aumentarem a união dos seus membros, dos membros da comunidade, pela amizade 
coletiva de um povo e principalmente que lutam pela ética, pela moral, pela decência, 
pela liberdade, pela igualdade e pela fraternidade.
         Que bom se todos assimilassem o que prega o Código de Ética, os Objetivos, os 
Estatutos, os Regimentos e tudo que prega estas entidades, que bom seria se todos 
tivessem no coração o que de mais puro e sublime pregou o nosso Meste maior JESUS 
CRISTO : o AMOR FRATERNO.

CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA
LIONS CLUBE DE BRODOWSKI – LC-6
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 Muito se fala no crescimento da violencia em nossa região e no pais 
inteiro. Diariamente vemos em jornais de grande circulação, nos noticiários 
de TV, nas emissoras de rádio, manchetes e noticias que abordam tudo de 
ruim que acontece em suas cidades.
 Crimes, corrupção, desmandos de politicos, CPIs, desvio de verbas, 
assassinatos, roubos, falta de segurança, falta de educação, falta disso e 
daquilo, enfim, assuntos que só abordam o lado negativo de uma sociedade e 
de um pais.
 É comum se ver um jornais como o ESTADO, a FOLHA, edições 
inteiras serem dedicadas somente a crimes, corrupção e investigação de 
desvio de verbas e roubos. Como diria Boris Casoy, esse Brasil " É UMA 
V E R G O N H A "  !  
Enfim ... uma verdadeira lavagem cerebral que leva os cidadãos a só verem 
coisas ruins, que acreditamos, condiciona o espirito das pessoas para o lado 
negativo de todos. E outra coisa que acreditamos, contribuir ainda mais para 
o aumento da violencia e da criminalidade.
 Muitas mentes perturbadas, pessoas com pouco discernimento do 
que é certo e errado, às vezes se servem destas manchetes para terem o seu " 
momento de glória " e de " fama ". Aparecer em todas as manchetes, aparecer 
na TV, ser o assunto do dia em toda a mídia, ser entrevistado por todas as 
grandes redes, leva pessoas a praticarem crimes e desmandos somente para 
serem entrevistadas, fotografadas, comentadas. Sem falar o mal que causa 
para as crianças e para os adolescentes que passam a banalizar o crime, o 
roubo, o estrupo e a corrupção, pois crescem vendo isto todos os dias como 
uma coisa normal. E sabemos o quanto é dificil para as familias controlarem 
a TV, especialmente e selecionarem o que seus filhos podem e não podem 
assistir.
 No entanto, neste universo de 150 milhões de pessoas, temos a 
certeza que não acontecem somente coisas ruins e negativas. Quantos 
LIONS CLUBES, ROTARYS, LOJAS MAÇONICAS, CRECHES, APAEs, 
ASILOS, ONGs, pessoas de boa indole e sensibilidade, promovem coisas 
boas, valorizando o que é bom e honesto, ajudando pessoas necessitadas, 
pobres, doentes, e no entanto, nada disso é divulgado, nada é mostrado na 
midia, e quando são mostrados, o espaço é o menor possivel, o tempo 
dedicado nas TVs é de segundos.
 Não podemos constestar o quanto a TV, especialmente, é influente e 
formadora de opinião, até de carater, o quanto ela decide e leva as pessoas a 
fazerem e acharem o que elas querem, e visando unicamente o consumismo, 

BOLETIM LEONISTICO VS JORNAL / TV ! 
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o ganho fácil.
 Será que , se um pouco desse espaço dos programas de TV ( vejam o 
CIDADE ALERTA, o RATINHO e outros programas regionais ), fosse 
usado para divulgar e mostrar que temos também pessoas de bem, pessoas 
honestas que se preocupam com seus semelhantes, que não roubam o 
dinheiro público que é dedicado a programas sociais e humanitários, que não 
pensam somente em si mesmos, será que a influencia não seria mais benéfica 
? Será que não serviria de exemplo, de motivação para que outras pessoas 
também procurassem praticar sempre o bem ? Será que , se não houvesse 
tantas noticias ruins e tragicas, a influencia não seria menor e a violencia 
poderia diminuir ?
 Infelizmente, os homens que decidem nas grandes redes de TV e 
jornais acham que somente desgraças e violencia vendem jornais e dão 
audiencia, e não se importam com as consequencias. 
 Por isso, acreditamos que um boletim de LIONS e de outros clubes 
de serviços, de entidades, devem ser elaborados realmente e circularem, não 
só dentro de seus proprios ambientes, mas que devem ser distribuidos na 
comunidade, enviados para autoridades, para jornalistas profissionais, para 
as TVs, numa maneira de mostrar para um universo de pessoas cada vez 
maior, que temos também pessoas boas, honestas e dignas.
 BOLETINEIROS, vamos fazer de nossos boletins, uma arma 
poderosa para ajudar a combater a chama imprensa marron, sensacionalista, 
desumana e cruel. Vamos fazer com que as nossas comunidades, o nosso 
Estado, o nosso Pais, acreditem que o mundo também é formado, e até por 
uma grande maioria, de pessoas boas e dotadas de sensibilidade, de amor ao 
próximo, de respeito às leis, de consideração com o ser humano.
 Se cada um fizer a sua parte, usando os seus boletins, tentando usar 
isso nas suas profissões (quantos jornalistas e pessoas de TV não temos em 
nossos clubes de serviços ?), no seu trabalho, no seu cotidiano, servindo de 
exemplo para crianças e adolescentes, ai sim, acreditamos que um dia 
poderemos mudar este estado de coisas, contribuindo para a formação de 
pessoas de bem, de caráter e de integridade. CCLL, pensemos nisso !!! 

NEM TUDO ESTÁ PERDIDO !!!

 
CL ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA

SECRETÁRIO e EDITOR DO BOLETIM 

Boletim LEÃO DE BRODOWSKI, nº 102, julho/1997
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MOTIVAÇÃO VINDA DO PENSAMENTO 

 Quando se fala de motivação, logo de início pensamos que é: "Faça aos 

outros aquilo que eles querem que lhes seja feito" ou " aquilo que fazemos e 

esperamos receber em troca". 

 A variedade de interesses percebida entre os indivíduos permite aceitar, 

de forma que segundo as pessoas não fazem as mesmas coisas pelas mesmas 

razões. É dentro dessa variedade que se encontra a mais importante fonte de 

compreensão a respeito da motivação humana. 

 Não é tão fácil compreender o outro e valorizar de forma justa suas 

intenções e seus motivos. 

 Eles dizem que não pode ser feito? Então teremos que encontrar uma 

maneira de ser feito. Qualquer coisa que é considerada impossível é uma 

oportunidade esperando para ser superada. Imagine que fantástico dizer "Eu 

posso" quando todos estão dizendo "Eu não posso". Seja a pessoa que irá fazer, 

e o mundo ira te dar grandes chances . É fácil dizer "não", para evitar o desafio e 

o esforço. Vitoria vem para aqueles que dizem "sim", e em seguida começam a 

fazer algo. Seja conhecido como uma pessoa que faz a coisas acontecerem e 

que aceita desafios e dificuldade. Tenha coragem e inteligência para dizer "Eu 

consigo fazer". Quantos obstáculos em sua vida vem do seu própria pensamento 

? O que te diz que não ira realizar seus sonhos? Que barreiras você se 

convenceu que possui? 

 Nossa mente é muito poderosa e nos prega peças que nos limita. 

 Para qualquer pensamento existem desafios. Não há necessidade de 

criarmos obstáculos novos.

 Liberte-se das correntes do seu próprio pensamento. 

 Não há limite para o que você pode imaginar.

 Com comprometimento e esforço, você pode tornar realidade o que 

imagina. Coloque sua cabeça para trabalhar a seu favor. O mundo vai dizer que 

você não é capaz. Mesmo assim, você achará as forças e competência para 

fazer do mesmo jeito. 

 Quando fizer algo e der errado, nunca para de tentar, recomece e corrija 

os erros que aconteceu para que não possa atrapalhar novamente e faze - lo 

desanimar, porque só tentando ira conseguir saber se deu certo ou não. 

CL Guilherme Adami Brodowski

06 de agosto de 2.013
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          Chegou a época de voltar aos trabalhos do Lions, e o pouco 

tempo que ficamos de férias do nosso clube, pudemos perceber a 

diferença que o Lions faz e o quão importante é essa diferença em 

nossas vidas.

           Todos no começo de um novo ano criam novas expectativas, 

lutam por uma nova qualidade de vida, pensam em novos projetos, 

em novas ideias, tendo sempre como objetivo mudar pra melhor o 

ano que chegou, mas muitas vezes o ano vai passando e nos 

esquecemos de cumprir as metas planejadas.

            Por isso não adianta continuarmos com nossas mesmas 

atitudes. Trago essa mensagem para que nesse começo do ano 

leonístico, e na continuação do mesmo, todos os companheiros 

tentem mudar suas atitudes, pois são elas que vão fazer a diferença 

nesse ano.

           Devemos comparecer em mais reuniões, participar de todas 

as campanhas, trabalhar na vinda de novos sócios e na permanência 

dos nossos  companheiros e acima de tudo viver o Leonismo, pois o 

ano será cheio de desafios e teremos que nos empenhar ao máximo 

para vencê-los e alcançar as  metas do nosso clube, das nossas 

famílias e de nossa vida.

         Não se vive o Lions como última opção, seu comprometimento 

com o movimento deve ser vivido em sua totalidade, portanto, 

somente com muita dedicação e força de vontade é que vamos 

conseguir fazer a diferença e buscar a vitória nesse ano de 2013.

Leonisticamente,

                                                                          CL Raul Suarez

                    15/janeiro/2013

Recomeço dos nossos trabalhos:
Como Viver o Lions
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 No começo deste ano comecei minha graduação em administração e 
por isso estive ausente nas reuniões, procurei participar de campanhas e 
eventos sempre que pude para evitar o distanciamento, pois percebi que os 
ensinamentos do Lions muito ajudou nas minhas decisões.
Desde quando eu estava no ensino médio, prestava concurso publico para o 
ingresso na Policia Militar, ao mesmo tempo estudava, trabalhava meio 
período na empresa de meu pai e já frequentava as reuniões como um 
Companheiro Leão, mas nunca desisti do sonho de ser policial.
 Em várias tentativas no concurso eu reprovava na etapa dos testes 
psicológicos, infelizmente não tinha motivo, apenas era publicado no diário 
oficial a lista dos classificados, e eu nunca estava nela.
 No começo deste ano eu me inscrevi no concurso novamente, como 
todo ano faço, e paralelo o curso de nível superior, que com ele eu poderia 
estagiar em vários lugares, em Brodowski tinha uma vaga para estágio na 
delegacia. Mesmo eu não cursando direito, o delegado da cidade que foi 
Companheiro Leão me aceitou e eu então comecei o estágio na delegacia, 
onde é um ambiente que eu gosto. 
 O que contarei sobre mim é em decorrência desses fatos, em uma 
delegacia mesmo na minha cidade que é pequena, tem várias ocorrências, e 
pessoas desamparadas precisando da ajuda de alguém. Muitas vezes os 
policias com muito serviço acumulado ou sem dormir por puxar plantão na 
noite anterior, deixam de atender as pessoas, foi onde eu comecei a dar o 
máximo de mim.
 Com experiência nas reuniões, campanhas e demais eventos, 
comecei a atender o público com o máximo de atenção e dedicação possível, 
me baseando na missão “nós servimos”, sempre que uma pessoa chega e eu 
vejo que está muito nervosa, por um roubo ou uma briga familiar, que muito 
ocorre, eu tento acalmar a pessoa, conversar com ela, tentar fazer com que 
ela esqueça o seu problema por uns instantes, pois muitas vezes as pessoas 
agem de cabeça quente e acabam fazendo o que não gostariam de fazer.
 Percebi que todos esses atos me deixou uma pessoa mais leve, uma 
pessoa mais tranquila, não deixo de declarar que o Lions influenciou e 
influencia em minha vida pessoal e profissional. Nunca imaginei que o Lions 
poderia interferir tanto na minha vida, deixo essa mensagem como exemplo 
que o que aprendi dentro do Lions uso no meu cotidiano e vejo que essas 
atitudes apenas me beneficiam, fico feliz em saber que em decorrência do 
leonismo posso não estar mudando o mundo, mas estou fazendo minha parte 
para melhorar.

                                                           

A Influência do Lions

  CL Raul Suarez Mantovani
39ª Reunião Geral AL 2013/2014

Lions Clube de Brodowski -  27/05/2014

Leonisticamente,    
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 Neste ano leonístico 2003/2004, com o grande apoio recebido de todos os 
nossos companheiros e domadoras, estamos assumindo novamente, 
depois de 24 anos, a Presidência do nosso querido Lions Clube de 

Brodowski, o que procuraremos fazer com o mesmo amor e 
responsabilidade que demonstramos quando do nosso ingresso no 

movimento, como casal fundador, em 09 de fevereiro de 1.977 e como 
Casal Presidente do AL 1978/179. 

 Acreditamos que ainda temos muito a oferecer ao leonismo e acreditamos 
também que os desafios são feitos para serem enfrentados com 

tenacidade e dedicação, já que não existem barreiras intransponíveis. 
 Apesar de haver uma corrente dentro do nosso movimento que acredita 

que estamos entrando em crise, pois o número de companheiros e 
domadoras tem decrescido, ainda acreditamos que isto não é verdade. 

Podemos estar perdendo em quantidade, mas a nossa qualidade e a gama 
de serviços prestados por todos os clubes, inclusive o nosso, ainda é muito 

grande. E isto é o que importa. 
 Sabemos também da dificuldade que todos enfrentamos, especialmente 
em nosso clube, formado por grandes companheiros da classe média de 
nossa comunidade, mas temos a convicção de que todos possuem um 
potencial que pode ser colocado à disposição do leonismo, se agirmos 

verdadeiramente dentro dos nossos objetivos e do nosso código de ética, 
sabendo entender a importância do serviço voluntário alicerçado num 

companheirismo sadio e sincero, e saber que estas dificuldades, 
especialmente financeiras e de tempo disponível, podem ser facilmente 

vencidas, se entendermos o quanto o leonismo nos oferece. 
 Saber entender que nada mais é importante do que o SERVIR 

SERVINDO, agradecendo a DEUS o que ele nos oferece, permitindo que 
sejamos pessoas integras, trabalhadoras, possuidoras de famílias bem 

constituídas, e que esta doação que fazemos em prol do nosso 
semelhante, trabalhando pelo necessitado, pela comunidade, 

arregimentando grandes amigos e companheiros em qualquer cidade onde 
exista um LIONS CLUBE, é uma dádiva que devemos saber retribuir. 

 Assim fazendo, temos a certeza de que continuaremos recebendo esta 
benção e tudo aquilo que dedicarmos à nossa causa, receberemos em 

dobro, tanto espiritualmente como pessoas humanas que somos. 
 Conclamamos a todos os COMPANHEIROS e DOMADORAS que, junto 

conosco, continuemos esta luta iniciada pelo nosso padrinho , o Lions 
Clube de Batatais, antes mesmo do dia 09 de fevereiro de 1.977, e que 

continuemos fazendo do LIONS CLUBE DE BRODOWSKI a nossa 
segunda família, preocupada com seus membros na busca de um mundo 

melhor e que possamos realmente, acreditando no valor e no prestígio 
deste ideal sagrado, continuarmos trilhando esse caminho e fortalecendo 

cada vez mais o nosso clube e a nossa associação. 

LEONISMO COM MOTIVAÇÃO E COMPANHEIRISMO
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 O respeito e a consideração da Associação Internacional de Lions Clubes 
e da Governadoria do Distrito LC-6 nós já temos, conquistados com muita 
luta e serviço ao longo destes 26, quase 27 anos de existência, e cabe a 

nós, neste Ano Leonístico 2003/2004, continuar tudo fazendo para sermos 
merecedores daquilo que o nosso clube padrinho, o LC BATATAIS, 

esperava de nós, quando nos batizaram de MENINOS DE BRODOWSKI, 
graças à dedicação e responsabilidade que alguns jovens fundadores 
demonstraram nos primeiros passos do clube, e que se tornou uma 
realidade no contexto do nosso movimento ao longo destes anos. 

 Temos a certeza de que todos, fundadores que ainda continuam no clube 
como PRIVILEGIADOS, e também o FORÂNEO, certamente estarão não 
só ao lado deste casal presidente, mas junto com todos que hoje integram 

o nosso clube, e irmanados, numa só corrente de esperança, estarão 
principalmente ao lado do LEONISMO, e irão dar a este casal Presidente a 
certeza de que mesmo após 27 anos de participação ativa e intensa , vale 

a pena continuar sendo um casal fundador ativo e participativo e que 
acredita em nosso movimento e que acredita principalmente em todos 
estes companheiros valorosos que hoje formam o LIONS CLUBE DE 

BRODOWSKI, que poder ser considerado "pequeno" sob o ponto de vista 
de quantidade, mas que é grande demais na qualidade e no potencial que 

todos demonstrar possuir.  
 Que 2003/2004 seja um ano leonístico que na história do leonismo local e 
distrital seja marcado e lembrado como um ano de grandes realizações e 
de desafios vencidos, pois tendo o ideal fortalecido, o coração enobrecido 

com muito amor e carinho, o nosso ideal de serviço desinteressado foi 
praticado, como antes e como certamente o será também depois nos 

próximos anos, com muito amor, tolerância, espírito de renuncia, 
dedicação, colaboração, responsabilidade, companheirismo, amor ao 

próximo, respeito às leis e às autoridades, o que nos possibilitará 
certamente alcançar a vitória final que todos almejam, ou seja, a vitória do 

leonismo, a vitória de um ideal nobre. 

LIONS CLUBE DE BRODOWSKI, companheiros e domadoras dos clubes 
do nosso Distrito, Governadoria do Distrito LC-6 e Associação Internacional 

de Lions Clubes, acreditamos em todos vocês para que tudo isto, 
alcancemos através de um LEONISMO COM MOTIVAÇÃO E 

COMPANHEIRISMO. 

CL ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA / TARCÍLIA 
Casal Presidente AL. 2003/2004 

Julho/2003
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 Em mais uma data que merece realmente ser comemorada, 

estamos vivendo neste 9 de fevereiro de 2.006, a data que marca a 

comemoração do 29º aniversário de fundação do LC Brodowski. Um 

pouco da história do clube está sendo revivida neste boletim, mas 

precisamos viver o presente e pensar no futuro.

 Todos sabemos que o nosso mundo de hoje é totalmente 

diferente de poucos anos atrás. Tudo mudou em todos os sentidos. As 

dificuldades são muitas e vem crescendo para todos, seja na parte 

profissional, familiar, até de saúde,  e precisamos ver as coisas com 

outros olhos. A globalização está presente em todos os segmentos e 

mesmo proporcionando um avanço em nossas vidas, ao mesmo tempo, 

nos traz muitas preocupações e problemas.

 A disponibilidade dos associados de Lions com o decorrer do 

tempo, em virtude de sua luta pela sobrevivência, pela necessidade de 

reciclagem em seus trabalhos, pelo acumulo de problemas, está sendo 

tolhida nesta luta do dia a dia.

 Por isso, se não pararmos para pensar e deixar que a vida nos 

arraste neste turbilhão de problemas, se não conseguirmos entender a 

importância de continuar a lutar por um ideal, se nos deixarmos levar 

pela individualidade que não nos deixa ver os problemas que existem ao 

nosso lado, com nossos semelhantes menos afortunados, se não 

entendermos que devemos saber dividir o que recebemos, graças a 

Deus, com os nossos semelhantes e com nossas comunidades, se não 

enxergarmos a necessidade que o ser humano tem de viver ao lado de 

outras pessoas, tentando ser útil e prestativo, a necessidade que temos 

de um companheirismo, de uma mão amiga, se não vermos o quanto 

nos é prejudicial priorizar o dinheiro, a televisão, as nossas 

necessidades apenas, estaremos sem duvida, caminhando para um 

final triste.

 O que podemos pensar nesta data, depois de 29 anos de serviço 

desinteressado, de muito companheirismo, de muito trabalho em prol de 

nossa comunidade (haja visto  a construção do Velório Lions Clube, do 

Centro Social, das dezenas de  Semanas de Portinari, das 3 distritais 

aqui realizadas, das milhares de visitas a outros clubes, do trabalho que 
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muitos companheiros deram à Governadoria nos mais variados cargos 

ao longo dos anos ), é que não podemos esmorecer em virtude dos 

problemas de cada um. Esta filosofia de vida não pode morrer. Não 

podemos deixar ela morrer. Precisamos, cada um  de nós do LC 

Brodowski, olhar o que já foi feito para entender o que precisa ser feito 

para o bem do leonismo e tenham a certeza também, para o bem de 

cada um de nós individualmente.

            Sozinho não somos ninguém. Precisamos do outro. Precisamos 

dar a nossa parcela para que a vida seja digna para todos os nossos 

semelhantes. Não podemos continuar pensando que somos uma ilha, 

que podemos continuar nossas vidas de uma maneira isolada, egoísta e 

individualizada.

            Problemas todos nós temos. Precisamos saber vence-los. E 

muitas vezes, precisamos de uma mão amiga ao nosso lado.

E é vencendo estes problemas, é enfrentando estas dificuldades 

todas, é praticando a tolerância, a humildade, o respeito e dando amor 

naquilo em que acreditamos, que aqui estamos comemorando estes 29 

anos do LC Brodowski, que aqui estamos com mais uma edição do 

LEÃO DE BRODOWSKI que também não pode morrer. A nossa parte 

estamos fazendo.

            Que todos nós possamos ficar felizes com mais esta data e 

através da mensagem do nosso Governador Mauricio/Mercedes que 

aqui está conosco dividindo esta alegria e trazendo motivação para o 

prosseguimento de nossa missão, com muita fraternidade e serviço, e  

continuar fazendo o que é necessário para não esmorecermos, para não 

perdemos o entusiasmo na luta pela sobrevivência do serviço 

desinteressado, do companheirismo, do amor solidário, enfim, para a 

continuidade do LEONISMO e conseqüentemente do LIONS CLUBE 

DE BRODOWSKI.

 Parabéns a todos, fundadores, domadoras, atuais associados, à 

Governadoria, aos clubes que sempre nos visitam e nos acolhem 

também. Todos somos responsáveis para que o ideal de Melvin Jones 

continue sobrevivendo e sendo fundamental na 

vida do ser humano, nas nossas vidas. 

CLMJP Antonio Douglas Zapolla

02/2006
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Dia da Imprensa Leonística

 01 de novembro Dia da Imprensa Leonística Em mais um dia primeiro de 
novembro, dedicado à Imprensa Leonística, aqui estamos “escrevendo”,. 
Editor de um modesto boletim Leonístico de um “pequeno grande clube” 
de uma “grande pequena cidade”, Brodowski, terra natal de Portinari, ao 
longo destes 32 anos dedicados à causa do serviço desinteressado e da 
edição de boletins, estamos acompanhando, com certa tristeza até, as 
mudanças impostas pela “modernidade” no que se refere à divulgação 
leonística. Boletim LEÃO DE BRODOWSKI que no AL 1982/1983 foi 
eleito o melhor boletim do Brasil, no 9º Concurso Nacional, que era 

editado mensalmente, passou a bimestral, a trimestral, a “semestral”, e 
caminha agora a passos lentos, teimando em sobreviver, mesmo que 

seja, em pequenas gotas. 
 A globalização, a internet, a facilidade dos boletins virtuais vem 

dominando este setor do leonismo. Hoje, poucos clubes ainda mantém 
os seus boletins impressos e divulgados em suas comunidades. 

 Vários fatores contribuem para este arrefecimento da divulgação do 
Lions. Além das condições oferecidas pela internet, com sites, blogs, ppt, 

pdf, e não sei quantos arquivos mais, o custo financeiro da impressão, 
aliado às despesas de correio, que não são poucas, vem ocasionando a 
diminuição dos boletins impressos. Acreditamos que este novo modo de 
comunicação é importante pois oferece condições para uma divulgação 

ampla, irrestrita, que atinge praticamente o mundo todo em poucos 
segundos, e que leva o nome de nosso clube, de nossa cidade a todos 

os pontos do planeta. 
 Mas, se analisarmos profundamente o custo/beneficio destes boletins, 

veremos que ele não atinge a sua verdadeira finalidade. Ou seja, a 
valorização do LIONS CLUBE, do movimento leonístico em nossas 
comunidades de um modo mais abrangente. A distribuição para as 

autoridades locais, para o comércio e indústria, para os profissionais 
liberais, que de certa maneira são o alvo principal para a divulgação 

leonística, para que a comunidade local acompanhe, valorize, colabore 
com o Lions Clube Na divulgação virtual acreditamos que poucos 

segmentos de uma comunidade acompanham este trabalho leonístico. 
 Afinal de contas, é em um escritório, um consultório, um gabinete, uma 
loja, uma indústria, em nossas casas nos momentos de descanso, que é 

um dos momentos primordiais para uma leitura “de espera”, de 
conhecimento. Por isso, a importância da nossa imprensa leonística 
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continuar a editar os seus boletins, por mais simples que sejam, e que 
seja divulgado e distribuído nas comunidades. No mundo virtual, e isso, 
falamos com experiência própria, a divulgação dos boletins virtuais fica 
praticamente restrito entre trocas de mensagens por intermédio de um 
companheiro que goste da “internet”. Ai, estamos divulgando, apenas 

entre clube e companheiros o trabalho leonístico, que pode até servir de 
motivação, de exemplo, pela gama de atividades diversas desenvolvidas 

pelos clubes, mas a nível local, deixa a desejar. 
 É preciso que a nossa comunidade saiba o que o LIONS faz, o que o 

LIONS pratica, o quanto o LIONS é importante em uma sociedade, para 
que através destas atividades consigamos novos associados que 

venham garantir a continuidade do movimento leonístico. Outro ponto é a 
conscientização dos editores em elaborar bons boletins, com conteúdo 

leonístico. 
 Alguns estão banalizando o movimento com artigos que nada somam ao 

leonismo, a ponto do responsável pelo 37º Concurso Nacional de 
Publicações Leonísticas, LC Paranhos, através de circular, pedir aos 

editores que tenham mais cuidado com o conteúdo, principalmente com 
piadas de gosto duvidoso, que nada acrescentam ao leonismo. 

 Com a devida permissão dos editores leonísticos do nosso Brasil e do 
LC-6, não posso deixar de registrar o trabalho do CL Rodini, do LC 
Ribeirão Preto/Centro (A VOZ DO LEÃO), do CL José Gomes das 

Chagas (DUBA), (NA BOCA DO LEÃO, do LC Pedregulho/Usina de 
Estreito), que trabalham dentro desta minha visão de divulgação 

leonística. Boletins premiados, distribuídos nas comunidades e enviados 
pela internet e que tanto retornam ao movimento leonístico. Editores 

leonísticos, façamos de nossas dificuldades, seja de tempo, de dinheiro, 
de decepção com aqueles companheiros ou amigos que não valorizam 
nossos boletins, a força maior para continuar divulgando o movimento 

leonístico, hoje, podemos dizer, imprescindível em nossas comunidades 
para a melhoria do nível de vida, seja social ou cultural. 

 Parabéns a todos, indistintamente, que contribuem para não deixarmos 
os nossos boletins, impressos ou virtuais, morrerem. 

Continuemos com nossa missão. 

CL ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA
AL 2010/2011
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A DIFERENÇA QUE O LIONS CLUBE MOSTRA

 As pessoas hoje em dia vive uma vida corrida, estressante e cheia de 
preocupações, mas se preocupando sempre com o bem estar de si mesmo. Ficam 
sempre reclamando da sua vida, não param para pensar um pouco que outras 
pessoas podem estar em condições piores que ele, sendo individualista. Desse 
modo nunca vão achar o estilo certo de se viver.
E cada vez mais jovens estão entrando nesse estilo de vida. Alguns por pensar só 
em estudos, outros por pensar em dinheiro e vários outros motivos. A questão é que 
cada jovem se foca em um plano de vida, pois está em uma idade de se tomar 
escolhas, e acabam esquecendo que não é dinheiro, ou uma vida boa que trará a 
felicidade real.
 Ai que entra o papel do Lions Clube na vida de jovem e pessoas mais 
experientes. O Lions abre o olho da pessoa para ver que a verdadeira felicidade não 
precisa ser o pensamento em si mesmo e sim no companheirismo de cada um com 
cada um, e isso gera mais e mais ações para a comunidade, para o clube e 
principalmente para cada participante dessa família.
 Mesmo o Lions Clube sendo visto por muitos como perca de tempo, não é a 
prioridade passar uma imagem bonita para os demais e sim estar com a consciência 
limpa e feliz por estar participando do clube e fazendo sua parte para a comunidade. 
Pois um pequeno esforço que ás vezes não fará mal a você, pode mudar para melhor 
ou completamente a vida de outros.
 Eu como jovem e com pouco tempo de Lions na minha vida, vi que mostra, 
não só para mim, mas para muitos, o caminho certo a seguir. Mostra que o tempo 
que você podia estar perdendo em casa fazendo nada, você pode estar ajudando 
alguém, mostrando que uma pessoa pode fazer a diferença e muitos 
companheiros podem fazer muito mais. 

Raul Suarez ( futuro CL )
Brodowski, 25 de Outubro de 2011

Lions Clube de Brodowski-SP

OBS.: Esta instrução Leonística foi elaborada pelo jovem Raul Suarez, de 16 anos, 
que há tempos vem participando das reuniões do clube, inclusive participando das 
atividades do clube e acompanhando os CCLL em visitas a outros Lions. Participou 
inclusive da I Reunião Distrital do LC-6, José Bonifácio-SP.Participou inclusive da I 
Reunião Distrital do LC-6, José Bonifácio-SP.
 Como se percebe, trata-se de um jovem de um grande potencial leonístico, 
de caráter social e filantrópico, que enxerga a realidade do mundo de uma maneira 
altruísta, e que vê no Lions Clube a possibilidade de também dar a sua contribuição 
para uma sociedade melhor, para o aperfeiçoamento do ser humano. 
 Como vemos, apesar do pessimismo de alguns poucos CCLL, o Lions 
ainda é uma associação que tem muito a oferecer aos seus associados, contribuindo 
para que cada vez mais pessoas de boa índole, pessoas do bem, possam 
demonstrar como ainda temos pessoas/jovens que nos provam que vale a pena 
viver, que vale a pena ser LEÃO.
 Obrigado, Raul, por essa demonstração de “leonismo”. Aguardamos 
ansiosamente o dia em que irás ser um COMPANHEIRO LEÃO, para alegria da 
família leonística do LC-6 e de Brodowski.
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 A Instrução Leonística do CL César Gullo conseguiu mostrar a 

seriedade e a serenidade como são abordados assuntos dentro de nossas 

reuniões. A Instrução Leonística do CL Antônio Olímpio Dias conseguiu nos 

mostrar toda capacidade que o Lions proporciona a seus associados, 

quando se aborda temas polêmicos como religião e politica, ensinando 

como separar o partidarismo, a disputa e o poder, mostrando que apenas o 

lado saudável que nos conduz a viver diariamente deve ser seguido.

 A primeira Instrução leonística lida pelo CL José Emilio Reato foi a 

do CL Iroito, do CL Aracaju-SE, de titulo “ EU QUASE ACREDITEI” e nos 

mostrou toda realidade vivida por CCLL novos nos clubes de Lions. A 

2ª.instrução (www.lionsclubedebrodowskki.,com.br/autoestima.html) , feita 

pelo próprio companheiro Reato nos mostrou toda a importância que o 

Lions pode representar diretamente na vida de um CL, no seu 

comportamento, na sociedade, na forma de pensar e na maneira com que 

consegue demonstrar o lado humano na solidariedade pelo nosso 

semelhante. 

 Eu já havia feito uma instrução, mas devido à ultima reunião, optei 

por fazer outra e escrever um pouco sobre a importância da família LIONS. 

Quando falo em família, penso logo em duas formas: a família tradicional 

(pai, mãe, filhos, etc...) e a família leonística (CCLL, CCaLL, DDMM e 

castores, et...).

A família tradicional tem um papel fundamental na permanência de 

um CL no clube, mas a família leonística também é importante, pois mostra 

aos CCLL a sua importância no LIONS, e quando falta em uma reunião 

notam sua ausência e procura saber a causa, mostrar companheirismo e 

solidariedade.

As funções assumidas, muitas vezes prematuramente, acabam 

assustando o  CL a assumir cargo como Tesoureiro, Secretário e 

Presidência. Com os afazeres profissionais e problemas pessoais, os 

cargos assumidos no clube, acabam sobrecarregando, o CL pode não 

conseguir realizar um trabalho de boa qualidade nas suas funções. Então, 

entra a família LIONS que entende o pedido de ajuda de um CL quando 

solicitada.

Fiz questão de escrever essas palavras para agradecer aos CCLL, 

em especial, o CL Antônio Douglas Zapolla, Presidente, que quando na 

A FAMÍLIA E O LIONS
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ultima reunião comentei com ele sobre o meu afastamento da secretaria até 

o final de 2.013 e pedi ao CL César Gullo,2º Secretário, para que assumisse 

minhas funções pois não estava conseguindo realizar os trabalhos do Lions 

na altura que ele merece, achei que deveria fazer algo a mais, porém por 

falta de tempo meu e da minha filha Taciana por motivos universitários, 

estava deixando a desejar nos trabalhos como secretário do clube. 

O CL Douglas pareceu não ter dado muito importância, e fui 

embora, acreditem, até um pouco decepcionado. No entanto, no dia 

seguinte à noite, comecei a fazer a ata da reunião e quando abri meu email 

para retirar dados para a confecção da ata, me deparei com uma mensagem 

do CL Douglas, que me enviou um esboço da ata e se colocou à disposição 

para o que eu precisasse. Naquele momento, mesmo sem palavras, o CL 

Douglas me mostrou a importância da família LIONS e além disso, se 

mostrou um CL que anima e incentiva a enfrentar obstáculos que parecem 

grandes, mas que com as mãos estendidas de CCLL como ele, se tornam 

insignificantes. 

 E com a satisfação dos CCLL quando apresentamos nossos 

informes, mesmo que tenham algumas falhas, ainda recebemos elogios 

pelos trabalhos realizados.

 Hoje me sinto realizado no LIONS pelas amizades conquistadas, 

pelos trabalhos realizados e por aprender uma forma diferente de fazer o 

leonismo, mudando alguns pensamentos e unindo a experiência e a 

juventude. 

 No entanto, tudo isso só foi possível porque vocês, CCLL, família 

leonística, acreditaram em mim. 

 Obrigado e só posso retribuir com minha amizade e com meus 

esforços para continuar a fazer do LIONS essa entidade séria e respeitada 

na sociedade. Enquanto tiver forças, estarei sempre nas reuniões e 

campanhas, carregando o pin na minha lapela e levantando a bandeira do 

LIONS.

  Abraços a todos os companheiros.

CLMJ JOSÉ LUIS SUAREZ PUGNOLI
Lions Clube de Brodowski –SP,

19 de novembro de 2.012
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A vinda de um Novo Sócio

Uma das metas que o clube deseja alcançar é a vinda de novos sócios, não 
só o LC Brodowski, mas é também a meta de todos os outros clubes que buscam 
com muita força e garra trazer sempre novos integrantes para essa grande Família.

O novo companheiro chega ao clube sem saber muito sobre o que é o Lions 
Clube, mas se tiver preparado e com força de vontade para ajudar nesse trabalho 
que vem sido realizado há muitos anos pelo Lions aprenderá tudo com o passar do 
tempo, aprenderá a ser um sócio servidor.

 A vinda de um novo sócio é sempre uma conquista, e não será apenas para 
a contagem de membros, mas para se juntar ao companheirismo e fazer acontecer 
os princípios do Lions, buscando sempre fazer o bem para a sociedade, família e 
amigos.

O clube lhe dá a oportunidade de servir, e o novo sócio se estiver motivado 
e preparado para trabalhar, sem duvida se encaixará perfeitamente como 
companheiro Leão.

 E com o passar do tempo verá que todo o trabalho, idéias, pensamentos e 
fundamentos que o Lions Clube apoia valem a pena, e muda completamente a vida 
do novo companheiro, pois de inúmeros benefícios que o Lions Clube lhe 
proporciona, um que lhe traz mudanças positivas é a boa qualidade de vida e o 
prazer em servir o próximo, mas que apenas CCLL empenhados entendem de 
verdade essa mudança!

CL Raul Suarez 
LC Brodowski 19/06/12

          Chegou a época de voltar aos trabalhos do Lions, e o pouco tempo que 
ficamos de férias do nosso clube, pudemos perceber a diferença que o Lions 
faz e o quão importante é essa diferença em nossas vidas.
           Todos no começo de um novo ano criam novas expectativas, lutam por 
uma nova qualidade de vida, pensam em novos projetos, em novas ideias, 
tendo sempre como objetivo mudar pra melhor o ano que chegou, mas muitas 
vezes o ano vai passando e nos esquecemos de cumprir as metas 
planejadas.
            Por isso não adianta continuarmos com nossas mesmas atitudes. 
Trago essa mensagem para que nesse começo do ano leonístico, e na 
continuação do mesmo, todos os companheiros tentem mudar suas atitudes, 
pois são elas que vão fazer a diferença nesse ano.
           Devemos comparecer em mais reuniões, participar de todas as 

“Como viver o Lions”
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campanhas, trabalhar na vinda de novos sócios e na permanência dos nossos  
companheiros e acima de tudo viver o Leonismo, pois o ano será cheio de 
desafios e teremos que nos empenhar ao máximo para vencê-los e alcançar 
as  metas do nosso clube, das nossas famílias e de nossa vida.
         Não se vive o Lions como última opção, seu comprometimento com o 
movimento deve ser vivido em sua totalidade, portanto, somente com muita 
dedicação e força de vontade é que vamos conseguir fazer a diferença e 
buscar a vitória nesse ano de 2013.

Leonisticamente,

CL Raul Suarez
Lions Clube de Brodowski

                                                                         15/01/2012

 Umas das mensagens que o Lions passa é o companheirismo, também 
mostrando que a pratica de solidariedade, do próprio companheirismo deve ser 
feita dentro de seu clube e ir além, sair de dentro e partir para sociedade, para 
sua família e amigos que convivem com você.  Assim fazendo com que o 
companheirismo faça parte de sua vida e de sua rotina, fica fácil tornar-se cada 
vez mais um digno Leão.
 O companheirismo também faz com que aquele conhecido, se torne 
dentro do Lions um grande amigo, que com alegria e vontade de servir torna-se 
real a pratica do serviço desinteressado do Lions Clube. Serviço esse que tem 
que ser feito com a união dos CCLL muita atitude e dedicação, totalmente de 
boa vontade, e que marque em sua vida mais uma boa ação.
 O que uma pessoa conquista em sua vida, sendo dentro do Lions, da 
família ou da vida profissional são alcançadas por decisões corretas de atitude, 
seguindo sempre esse caminho não há erro, você não será apenas bem 
sucedido na sua área profissional, mas também na vida pessoal, concretizando 
então que trabalhar em prol do bem, tomando sempre as atitudes corretas lhe 
trará apenas benefícios.
 Por isso CCLL pensem antes de seus atos, pois eles que vão te 
diferenciar dos demais. Afinal palavras ficam temporariamente na 
memória, mas atitudes marcam para sempre sua vida, pois suas 
atitudes são pequenos atos mais que fazem uma enorme diferença.

Leonisticamente,
Raul Suarez (futuro CL) - 14/02/2012

Companheirismo e Atitude
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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,
                                                                        CL José Luis Suarez Pugnoli

LC Brodowski – 07 de Maio de 2013 - 36ª Reunião – Presidente/ AL 2012/2013
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A Força da União

Você CL, sendo um membro do Lions, pode fazer a diferença na vida de seu 
semelhante, na vida do seu clube, na sua vida, já parou para pensar o quanto nós 
CCLL unidos podemos fazer juntos. 

Somos formadores de opinião, temos que ser exemplo a ser seguido na 
comunidade e no Lions, vamos galgar nossos atos, nossos pensamentos nossas 
atitudes, sempre visando a ética, o respeito e o companheirismo.

Que dessa forma possamos alcançar alegria na convivência com os CCLL, 
fazer um clube forte e atuante dentro da comunidade, sendo referencia a ser seguido 
no movimento LIONS e com toda certeza a nossa missão de “Nós Servimos” 
acontecerá de forma involuntária, fazendo o que os nossos corações pedem, nossas 
vontades e desejos de servir, apenas floresça como um botão rosa.

Um botão de rosa, que nasce como um broto desabrocha como uma linda 
rosa, exalando seu perfume simplesmente para todos aqueles que conseguem 
enxergar a sua beleza e o sentir o seu perfume. Sejamos hoje CCLL como uma rosa, 
irradiando ternura e solidariedade e exalando o perfume que contagia quem os 
sente, e que nessa nossa jornada possamos juntos ser um grande buque, um buque 
de CCLL para mostrar a todos a beleza que o Lions nos proporciona.

Vamos todos a cada dia, regar nossos corações de bondade, os 
pensamentos de sensatez e nossos atos de ética, somente assim seremos 
exemplos e continuaremos sendo forte e acreditando no nosso sonho de um mundo 
melhor e prosseguir com a nossa missão de “Nós Servimos”.

CL José Luis Suarez Pugnoli
Secretario do LC Brodowski

Presidente da Divisão D-3
01/02/2014

 Acreditar

 “Nunca deixe que lhe digam: Não vale a pena acreditar no sonho que
se tem, ou que seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai
ser alguém”.
 Essas palavras são do grande Renato Russo, propícias a variadas
reflexões, desde política à família. São muito bem elaboradas e nos fazem
pensar e interpretar conforme nossos princípios. Além disso, refletir conforme
nossas experiências de vida, aplicando a nós mesmos as histórias e lições.
Da mesma forma que Renato expressa seus pensamentos nas musicas,
o Lions Clube mostra no ato de realizar atitudes, na demonstração de bem
querer da grande família leonistíca em ajudar uma sociedade onde se encontra
grandes feridas.
 Por isso que no Lions aprendemos grandes lições que podemos usar
como curativos. Como exaltou Renato Russo, “nunca deixem que lhe digam
que acreditar não vale a pena” são essas palavras que fazem os leões se
tornarem vencedores.
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 Podemos acreditar, que a toda hora, acontecerá coisas boas que
mudará o rumo das nossas vidas. Temos que ter sonhos pequenos para que
rápido se realizem e os grandes para que planejamos perfeitamente, por isso
sempre temos que dizer: Vou conseguir, vou realizar o meu sonho e vou
vencer. Se cada leão vencer na sua vida ajudara o próximo a vencer a sua.

CL Guilherme Bartolomeu Adami
Lions Clube de Brodowski

04/06/2013

Acredite em sua capacidade! 

Ao passar do tempo cada companheiro começa a ver o quanto é bom poder 
servir no Lions em prol da comunidade, e o que o mesmo proporciona na vida de cada um. 
Essa sensação boa que nós sentimos, vem depois de uma festiva, de uma campanha, de 
qualquer trabalho que cada um de nós participa em grupo e em nome do Lions, e se esse 
“trabalho” é tão gratificante e faz tão bem não tem motivo parar de realizá-lo.

Em minha opinião esse “trabalho” jamais pode acabar, e para que isso ocorra, é 
necessáriaà dedicação de cada um de nós para que o nosso clube melhore cada vez 
mais. 

Portanto,só vai depender de cada um se empenhar. Muitos podem ter 
problemas em sua vida pessoal e podem achar que irá atrapalharno serviço no Lions, 
mas quem hoje em dia não tem um problema?Como citou Charles Chaplin “Nada é 
permanente nesse mundo cruel. Nem mesmo os nossos problemas”.Basta querer vencer 
pois nenhum obstáculo é tão grande se sua vontade de vencer for maior.

Vença seus medos, suas inseguranças, seus problemas que isso só tende a 
fazer bem na sua vida profissional, pessoal e dentro do Lions. Não fique parado nesse 
momento de sua vida, não se acomode do jeito que esta, se tem um problema vença-o, se 
tem uma meta vá atrás, siga seu sonho e acredite em você mesmo. Você não faz ideia do 
que é capaz.

Leonisticamente,
                                                                          CL Raul Suarez

07/05/2013
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Ao tomarmos uma decisão, ou dizermos um sim, é sabido que tenhamos 
regras a serem cumpridas, trabalhos a serem executados e metas a serem 
alcançadas e quando você se dedica no que faz com responsabilidade e 
principalmente companheirismo, as tarefas antes achadas impossíveis de serem 
realizadas vem fluindo de maneira simples, de modo a parecer que já fazia tais 
tarefas a muito tempo. Devemos desenvolver trabalhos na presença de CCLL que 
estão aí para servir de exemplo para quem quer realmente assumir o Lions em sua 
vida.

“Ser comedido na crítica e generoso no elogio; construir e não destruir”, 
frase esta que está no código de ética do Leão, e eu sou testemunha da 
grandiosidade de Lions na vida de CCLL, CCLL estes que sempre estão marcando 
presença em grandes eventos Leonísticos, como Distritais e Convenções e que 
quase sempre compõe a mesa principal, dividindo com os CCLL suas experiências, 
ainda tem a humildade de reconhecer o trabalho de um CL que está apenas 
engatinhando no movimento Lions, nos motivam com palavras de incentivo, de 
apoio e que cada dia possa valer a pena o Urro de Leão dado na minha posse e quem 
sabe um dia possa alcançar a grata satisfação de sermos como CCLL de 
nosso clube e espelho de Lions na comunidade, e se olharmos em seu 
rosto e fixarmos em seus olhos poderemos enxergar leõezinhos 
tatuados na íris dos seus olhos.  

 
CLMJ José Luis Suarez Pugnoli                                                                           

Secretário AL 2010/2011 - 15/02/11

Aprendendo como ser um Leão melhor

 Em minhas viagens profissionais, comecei a observar a importância do LIONS para várias 
lideranças. Em cada cidade, com cada pessoa que estive mantendo meus contatos profissionais, ao notarem 
a identificação de LEÃO, logo perguntavam sobre o leonismo. Observei o respeito e o carinho pela nossa 
instituição, independente se eram maçons, rotarianos ou vicentinos.  
 Em algumas cidades, encontrei ex-companheiros que já freqüentaram LIONS. Ao verem o pin 
estampado na gola de minha camisa, observei o olhar da saudade. Saudade essa que senti por estar um 
pouco ausente, onde sinto a falta de nossos diálogos e discussões saudáveis cercado de amigos leões.  
 O leonismo para mim ainda esta aflorando, mas o aprendizado, a lição de vida e a troca de 
companheirismo no clube, me fortalecem a cada dia para lutar sempre por dias melhores em prol dos mais 
desamparados.  
 Desamparados esses, que o LIONS CLUBE nunca mediu esforços para sempre ampará-los nos 
momentos mais difíceis de suas vidas, seja em catástrofes ou em um simples problema. Pode ter certeza que 
o LIONS já está presente. 
 Em meus dias ausentes, companheiros, todos podem ter a certeza que meu coração estava 
presente em nossa reunião, e em minhas orações de todos os dias, sempre pedindo a paz entre as pessoas e 
a proteção em nossa família leonística. 
 Hoje, estou feliz por conseguir me fazer presente em nossa casa, rever os companheiros e dizer 
que a cada dia que passa, o leonismo continua a crescer não só dentro de mim, mas em todas 
as comunidades por ele apresentada.  

Brodowski, 08 de outubro de 2.013
CL MÁRIO ARANTES FERREIRA NETO 

DIA A DIA E O LEONISMO 
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Quando ingressamos no Lions o sentimento que temos é que somos como 
uma ilha, cercado de CCLL por todos os lados, abraçados, acolhidos, incentivados, 
motivados e elogiados por todos.

  Com o passar dos anos os CCLLantigos tambémnecessitamde ”, um tanto a 
mais de atenção, um tanto a mais de companheirismo, um tanto a mais de 
motivação, pois muitas vezes  CCLLque deixam o nosso movimento são julgados e 
criticados por não ser um verdadeiro leão, mas quantos de nós os procurou  para 
perguntar a esse CL o que estáacontecendo, quantos ligam para incentivar “um 
tanto a mais” esse CL no movimento, esse CL precisa um tanto a mais  de carinho, 
um tanto a mais de reconhecimento por tudo aquilo que realizou para o Lions, .

Tenhamos todos nós, Leões, um tanto a mais de zelo por nós mesmos, vamos 
procurar dentro dessa sociedade que nos consome mais a cada dia, deixar um tanto 
a mais de tempo para a família Lions.

Vamos nos esforçar um tanto a mais e trazer nossos filhos para o 
Lions,vamos incentivar um tanto a mais as nossas DDMM a se interessarem pelo 
movimento Leonístico,vamos fazer um esforço a maispara fazer do Lions e dos 
CCLLuma extensão de nossa casa, umaextensão de nosso ciclo de amizades, um 
tanto a mais de tempo para nós mesmos,são esses momentos que nos dão forças 
para continuarmos a missão de “nos servimos”. 

Vamosfazer um tanto a mais de esforço para que nossas reuniõessejam 
dinâmicas, e que aqui dentro do Lions não tragam o descontentamentopolítico, , 
saibamos separar as diferentes opiniões de cada CL, para que prevaleça aqui dentro 
do Lions o espirito de servir, e que ele invada os nossos corações e seja foco nos 
nossos pensamentos.

Hoje o Lions perto dos seu centenário, é, e será um exemplo a ser seguido 
pelos CCLL que virão,mas para que isso possa se perpetuar é necessário que 
valores sejam respeitados,e que vocês CCLL LEÕES DE JUBAS LARGAS estejam 
aqui conosco para servir de exemplo e passar para nos toda a sua experiência e 
sabedoria de Lions, e de vida para os que estão chegando.  

Que a forçada juventude sirva de incentivo para que nobres juba larga 
continuem dando um tanto a mais de tempo para nós e para o Lions. Quando nos 
sentirmos sozinhos, achando já ter dado tudo de si,pense que você possa dar um 
tanto a mais, mesmo que você ache pouco, porque esse pouco para nós é muito, é 
mostrar o caminho a percorrer, é usar de sua experiência para motivar os CCLL no 
nosso Lions e no movimento. 

Um tanto a mais de sua presença entre nós, é nos mostrar a realização Do 
trabalho de um grande leão, um tanto a mais de seus pensamentos, é nos dar a 
certeza que estamos no caminho certo, é cercado de grandes amigos e grandes 
leões é que continuaremos com nosso lema nos servimos e orgulhosos de ser um 
leão como vocês. E quando nós CCLL pensarmos em desistir, nos de a chance de 
refletir um pouco a mais sobre nossas decisões e nos de a alegria de 
conviermos um tanto a mais, um tanto a mais, um tanto a mais da sua 
companhia, amigos Leão.

Abraços a todos os Companheiros,

CL José Luis Suarez Pugnoli
20/05/14

Um tanto a mais
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Vamos também ser titular desse time!

CCLL nós que fazemos parte de um grande time, um time no 

qual a cada partida não corremos o risco de perder, pois a cada 

campanha ganhamos experiência no aprendizado e no 

companheirismo, então um time de vencedores.

Nós CCLL somos um grande time que “joga” em prol dos 

necessitados, você quando disseram SIM para o Lions já foram 

escalados para jogar neste grande time, podemos fazer um paralelo 

com um jogador de futebol que começa sua carreira e passa por 

vários estágios, desde reserva até o auge de titular da seleção 

brasileira, e o que vocês almejam? Ficar sempre no banco de 

reservas, sendo apenas mais um CL no time, que vê seu time 

campeão sem ter participado, ajudado, sem ser de fato um membro 

na equipe ou ser o “titular” que corre atrás dos objetivos do clube, que 

está sempre disponível para ajudar nas campanhas, que está 

sempre presente nas reuniões e cumpre com suas obrigações.

A escolha é inteiramente de vocês em querer alcançar um 

lugar na seleção, ser um líder, um presidente de clube, um 

governador, e não ficar apenas assistindo seu time ganhar e sim 

ajudar para que isso aconteça, então CCLL vamos buscar nos 

aperfeiçoar, melhorar, aprender, sendo um exemplo para aqueles 

novos CCLL que virão a fazer parte desse nosso grande time.

Nos já fazemos parte desse time vitorioso, então faça sua 

parte para que ele permaneça com esse título ou então melhore, 

mostre suas ideias, mostre que tem garra para auxiliar, e verá a 

diferença que este time trará em sua vida!

CL José Luis Suarez Pugnoli

LC Brodowski – 27 de Março de 2012

Presidente/AL 2011/2012
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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.

Presente, 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 garraum 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,

   CL Presidente José Luis Suarez Pugnoli
  Lions Clube de Brodowski 
 AL 2012/2013– 05/02/2013

Instruções Leonísticas Brodowskianas

Comprometimento
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CONVIVÊNCIA LEONÍSTICA

 Quando somos convidados para ingressar no LIONS, passa 
diversas coisas pela nossa cabeça.
 Por exemplo:   o que é isso? O que faz o LIONS? Quem faz parte? O 
que eu posso fazer no LIONS? Será que vou ou não vou?
 E tantas outra perguntas ficamos questionando por vários dias; até 
que resolvemos entrar e começamos a participar.  Uma reunião, outra 
reunião, mais outra reunião. Ai vem uma campanha. Todos  os 
companheiros juntos em busca da realização da mesma. No final vêm os 
resultados; objetivo atingido. Essa convivência com reuniões, campanhas, 
atividades, nos proporcionam muitos contatos com os companheiros, 
domadoras, castores e com a sociedade em geral. Isso em constante 
atuação, vai mostrando e respondendo, para nós mesmo, todas aquelas 
perguntas e indagações  que fazíamos no inicio ,quando começamos a 
fazer parte do LIONS.
 Na minha ótica; a convivência é na verdade a maior instrução 
leonística.

É  nela que passamos a conhecer a fundo a filosofia do LIONS.
 Onde nós podemos ver na pratica aplicação do código de ética:

DEMONSTRAR :  muita fé nos nossos serviços prestados.

LUTAR : sempre pelo êxito, com dignidade e justiça.

LEMBRAR : que para vencer não precisa prejudicar ninguém.

DECIDIR : contra si ,em caso de duvida.

PRATICAR : a amizade sincera e honesta.

TER : sempre o dever de cidadão com a sua localidade.

AJUDAR : sempre o próximo.

SER : elegante nas criticas e não poupar elogios, sempre construindo 
mais, nunca destruir.

É com essa filosofia e doutrina leonística que devemos 
continuar sempre servindo nossa comunidade.

CLMJ Nelson Agostinho (Fundador)
Brodowski, 11de junho de 2013
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Dons e D.N.A.

         Energia, dedicação, união, respeito ao espaço dos companheiros, com seus 
dons, idéias e opiniões diversas, constroem essa organização que trabalha para 
SERVIR comunidades, Estado, Pais e consequentemente, o MUNDO.
         Oportunidades para realizações de objetivos nobres nos são oferecidos para 
que pessoas tenham um futuro brilhante em suas comunidades, com bem estar 
social e construindo um mundo cada vez MELHOR.
         O serviço desinteressado de lucros, favorecimentos políticos e sem doutrinas 
religiosas está no DNA das pessoas que fazem parte dos clubes de LIONS.
         Usar nossos dons para fortalecer e engrandecer o LIONS CLUBE, ajudando 
pessoas e instituições, revigora nossa promessa de SERVIR.
         Essa visão de NOVO ASSOCIADO do Lions Clube de Brodowski me coloca em 
condições de utilizar meus dons e meu DNA leonístico para apoiar Governadores, 
Presidentes e Presidente Internacional, para que sejam iluminados com idéias que 
virão reestruturar e revolucionar nossas organizações sociais.

CL JOSÉ MÁRIO ZANON
LC Brodowski

Brodowski, 28 de fevereiro de 2.012

        Mudança

As mudanças na nossa vida assim como dentro do Lions acontecem 
diariamente, surpresas boas ou então notícias ruins, porém o fato é que estamos em 
constante mudança.

Quando parei para refletir como estaria o Lions daqui a 10 anos, 
certamente meu pensamento de um jovem foi diferente do pensamento de muitos. 
Perguntei-me isso e fico em duvida já que as coisas hoje se transformam em 
velocidade da luz.

Enfim será que o Lions do mundo inteiro terá um aumento de sócios? Será 
que os companheiros vão ter a mesma motivação? Será que a tecnologia vai ajudar 
mais ainda os clubes? Será que as ideias e metas pensadas nos dias de hoje vão 
estar cumpridas?

Dez anos parece estar longe, mas em um piscar de olhos será 2023. E 
então minhas perguntas desaparecerão, não porque terei as respostas, mas porque 
em 2023 o Lions poderá ter caminho e se tornado um clube melhor, com seus 
valores, sua ética, mantendo a solidariedade, caridade e companheirismo de 
sempre.

E toda essa mudança não acontecerá por acaso, só irá 
melhorar se hoje nos fizermos à diferença que desejamos e tenho plena 
convicção que se todos trabalharmos juntos, o amanhã poderá ser cada 
vez melhor.

CL Raul Suarez Mantovani
01/10/2013 
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Na reunião do dia 05 de março de 2.013, o CL Presidente em suas 

colocações fez uma alusão ao equilíbrio que está ocorrendo atualmente em 
nosso clube, com uma divisão de faixa etária bem dividida e que vem ao 
encontro de sua lema deste ano leonistico : A UNIÃO DA EXPERIENCIA 
DE UM JUBA LARGA COM A GARRA DE UM JOVEM LEÃO.

Assim dos 15 associados, 7 podem ser considerados de juba larga, 
entre eles, os 3 fundadores ainda remanescentes, e 8 da ala jovem leão.

Disse também de seu orgulho e satisfação, em er comprovado mais 
uma vez, nesta mesma reunião, que o bom senso, o respeito mutuo, o 
equilíbrio emocional é fator predominante na ação e reação dos 
companheiros e que  tudo isto faz realmente o LIONS CLUBE DE 
BRODOWSKI ser um grupo que visa exclusivamente o bem do leonismo, do 
companheirismo, e onde não há nada que não seja resolvido com um abraço 
amigo e fraterno ao final de qualquer discussão, seja qual tema for, sem 
vencidos ou vencedores, mas apenas COMPANHEIROS que se respeitam e 
procuram a igualdade e a fraternidade, para que tudo seja direcionado no 
cumprimento da missão do NÓS SERVIMOS. 

Como responsável nomeado pelo CL Presidente para fazer a 
INSTRUÇÃO LEONISTICA da reunião deste dia 12 de março de 2.013, 
aproveito para usar como tema, este comentário do nosso presidente. 

Uma colocação que a principio pode ser até considerada um simples 
comentário sobre uma determinada situação, mas que se analisada, dentro 
da nossa atual conjuntura, é muito profunda e merece uma reflexão maior. 

Neste nosso mundo moderno, onde a linguagem dos jovens está 
ficando cada vez mais distante da linguagem da experiência, do 
discernimento, do respeito mútuo, enfim, neste difícil entendimento entre 
gerações, esta mescla de direcionamento contido no lema atual do nosso 
clube, é de suma importância no relacionamento atual. 

Felizmente, no Lions Clube de Brodowski, está sendo possível, 
graças ao bom relacionamento, graças aos objetivos que são procurados, 
visando sempre a vitória do LEONISMO,  esta mescla ser levada a bom 
termo, e não termos problemas com diferenças por causa da faixa etária e 
também por divergências de opiniões, sejam elas de qualquer natureza. 

Neste ano, e até 2016, o LC Brodowski vive e viverá uma situação 
atípica, já que temos em nosso quadro associativo, o PREFEITO 
MUNICIPAL. 

É preciso que haja, e felizmente o há,  o devido respeito a toda e 
qualquer opinião pessoal. Temos  um companheiro que é o atual PREFEITO 
MUNICIPAL DE BRODOWSKI, e que certamente é membro de um partido 
político pelo qual foi eleito, onde os associados não o são.  E isto não pode 
influenciar na opinião de um companheiro. Todos  sabemos que os 

IGUALDADE .´. RESPEITO E ÉTICA
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governantes, e um prefeito não foge à regra, é sempre alvo de criticas, muitas 
vezes, infundadas, onde se procura atingir este político apenas para defender 
uma posição partidária, e não a defesa da causa publica, do bem comum. Por 
isso, há de se continuar adotando a postura do equilíbrio, da imparcialidade, 
onde estas possíveis colocações e criticas, quando surgirem, estejam voltadas 
para a procura da solução de problemas que tenham como objetivo final, 
sempre o bem estar da nossa população, do nosso clube, do nosso 
relacionamento. 

Lógico que criticas existe, existiram e sempre existirão, e devem 
existir em qualquer segmento de nossa sociedade, e o LIONS CLUBE não 
foge à regra. Mas que elas sejam sempre pautadas na ética, no respeito, na 
imparcialidade, no desinteresse pessoal e sempre com o espírito construtivo.  
E que sejam sempre resolvidas, aceitas e definidas em nome do 
COMPANHEIRISMO, DA AMIZADE. 

Outro ponto que estamos vivendo e vendo que felizmente, nesta 
mescla de idade, de posições pessoais políticas, futebolísticas, musicais, e 
tantas outras, o LIONS CLUBE DE BRODOWSKI tem sempre um ponto de 
equilíbrio positivo. Que saibamos continuar cultivando este ideal, este ponto 
de vista de relacionamento heterogêneo, e sabendo se posicionar 
imparcialmente, procurando manter sempre o companheirismo sadio e a 
amizade sincera. 

Se assim não for, corremos o risco de ir minando o nosso 
relacionamento, de ir diminuindo a nossa amizade, de irmos nos isolando, de 
ver que podemos até perder companheiros, que podem  no futuro, (e 
rogamos para que não aconteça nunca), chegar a um ponto de total 
desencontro onde não seja mais possível conviver uns com os outros. 

Por isso, Companheiro Presidente, a sua colocação é de suma 
importância para esta reflexão que deixo a todos.  

Lembro-me de um artigo que escrevi no AL 2009/2010. abordando 
este mesmo tema :

“Portanto, já posso dizer que tenho experiência, não sei se de um Juba Larga, 
mas que aprendi muito ao longo destes 34 (hoje com 36) anos de Lions, como 
superar diferenças de opiniões, de interpretações, tentando com isso, manter 
sempre a união do clube, para que os resultados sejam sempre traduzidos em 
serviços à comunidade, aos companheiros, ao nosso distrito, à nossa associação.

     Temos aqui, no LC Brodowski, outros Leões de Juba Larga, como o CL Nelson 
Agostinho, fundador também, os CCLL Caetano Adami Neto, já com 33 (hoje 
com 35) anos de clube, José Mário Jorge, com 25 anos, que sabem unir esta 
experiência com a garra dos leões intermediários, E contando também com as 
nossas domadoras que sempre estão ao lado de seus leões, dando exemplos de 
dedicação, de simpatia, de amor ao clube e aos ideais de Lions.

      E isso aqui no LC Brodowski, vem fazendo a diferença. Vem provando que 
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somos realmente um grupo, pequeno sim na quantidade, mas muito grande na 
qualidade. Pois todos aqueles que sabem conviver com esta diferença,  e aceitar 
seja por parte dos mais experientes como por parte dos mais novos, estes sim, 
fazem a diferença verdadeira. Não no sentido da diferenciação, mas no sentido 
do exemplo.
        O exemplo que todos dão quando é exigido em nosso dia-a-dia, que coloca 
em primeiro lugar, não a diferença de idade, de tempo, de interpretação de uma 
coisa que hoje poder ser encarada diferente de há alguns anos atrás. Mas a 
vontade de acertar, de fazer um leonismo sadio com companheirismo, onde todos 
sejam olhados de uma mesma maneira, de um mesmo horizonte, onde ninguém 
está por cima por ser mais novo ou por baixo, por ser mais velho, ou querer fazer 
prevalecer a sua opinião própria. Pois infelizmente ainda hoje, em muitos setores 
da vida e até no Lions, temos aqueles que não aceitam a idade como experiência e 
acham que são ultrapassados e até se julgam donos da verdade.

       Por isso, dentro deste prisma, conclamo os companheiros a continuarem 
fazendo a diferença para saber SUPERAR DIFERENÇAS, a continuarem 
sabendo unir a experiência de um Juba Larga com a garra de um Jovem Leão, o 
que pode ser, e deve ser também, a tônica em nossa vida pessoal, onde devemos 
também saber aceitar o que tempo nos impõe. Mas o fazendo de uma maneira 
respeitosa e digna, entendendo que a experiência muitas vezes é necessária para 
que um jovem leão, um jovem cidadão, saiba equilibrar as ações de suas e de 
nossas vidas. E a que juventude de um jovem leão é extremamente importante 
para que um JUBA LARGA se revitalize, se atualize, se motive.

Finalmente,  que possamos, todos nós, indistintamente, viver em harmonia, com 
igualdade, com fraternidade, com liberdade. Que saibamos compreender e 
aceitar, como o estamos fazendo até, hoje, conviver com estas diferenças.  
Permitam-me terminar com a Oração de mim mesmo, de Osvaldo Antonio 
Bigiat:

“Senhor, que eu faça de mim um homem sereno dentro de
minha própria turbulência"."Que eu saiba perder meus caminhos ,

Mas saiba recuperar meus destinos com dignidade".
"Que eu jamais fique só, mesmo quando eu me queira só".

"Permita-me, Senhor, ensinar o pouco que sei e
Aprender o muito que não sei”

.

* CLMJP Antônio Douglas Zapolla
Secretário AL 2012/2013

Lions Clube de Brodowski - Distrito LC-6
12 de março de 2.013

E-mail: fotodouglas33@gmail.com
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A Família e o Lions

A instrução leonística do CL Cesar Gullo conseguiu mostrar a seriedade e a serenidade de  
como são abordados assuntos  dentro das nossas reuniões. A instrução leonística do CL Antonio 
Olimpio Dias conseguiu nos mostrar toda capacidade que o Lions proporciona a seus CCLL, mesmo 
abordando temas polêmicos como religião e política sabe sempre separar o partidarismo, a disputa e o 
poder, ficando apenas o lado saudável que a política nos conduz a viver diariamente.

 A primeira instrução leonística lida pelo CL José Emilio Reato foi a do CL Iroito do LC Aracaju 
de título “Eu quase acreditei” nos mostrou toda realidade vivida por CCLL novos nos Clubes de Lions, a 
segunda instrução leonística foi feita pelo próprio CL e nos mostrou toda a importância que o Lions 
pode representar diretamente na vida de um CL, no comportamento, na sociedade, na forma de pensar 
e na maneira que consegue demonstrar todo seu lado humano na solidariedade pelo seu semelhante. 

Eu já havia feito uma instrução, mas devido à última reunião optei por fazer outra e falar um 
pouco sobre a importância da família Lions. Quando falo em família penso logo em duas formas: a 
família tradicional (pai, mãe, filhos, etc) e família leonística (CCLL, DDMM, castores, etc).

A família tradicional tem um papel fundamental na permanência de um CL no clube, mas a 
família leonística também é importante, pois mostra aos CCLL a sua importância no Lions, quando falta 
em uma reunião notam sua ausência e procuram saber a causa, mostrar companheirismo.

Nas funções assumidas muitas vezes prematuramente acaba assustando os CL a 
assumirem cargos como Tesoureiro, Secretário e Presidente. Com os afazeres profissionais e 
problemas pessoais os cargos assumidos no clube acabam sobrecarregando, e o CL pode não 
conseguir realizar um trabalho de boa qualidade nas suas funções. Então entra a família Lions que 
entende o pedido de ajuda de um CL quando solicitada.

Fiz questão de escrever essas palavras para agradecer os CCLL, em especial o CL Antonio 
Douglas Zapolla que quando na última reunião comentei com ele sobre o meu afastamento da 
secretaria até o final do ano de 2013 e  pedi para que o CL Cesar Gullo – 2º Secretário assumisse 
minhas funções, pois não estava conseguindo realizar os trabalhos do Lions na altura que ele merece, 
achei que deveria fazer algo a mais, porém por falta de tempo meu e da minha filha Taciana por motivos 
universitários estava deixando a desejar meus trabalhos como secretário.

 O CL Antonio Douglas Zapolla pareceu não ter dado muita importância, fui embora 
,acreditem, até um pouco decepcionado. No entanto no dia seguinte à noite comecei a fazer a ata da 
reunião e quando abri meu email para retirar dados para confecção da ata, me deparei com um email do 
CL Antonio Douglas Zapolla que me enviou um esboço do ata e se colocou a disposição para o que eu 
precisasse, naquele momento mesmo sem palavras o CL Antonio Douglas Zapolla me mostrou a 
importância da família Lions e, além disso, se mostrou um CL que anima e incentiva a enfrentar 
obstáculos que parecem grandes, mas que com as mão estendidas de CCLL como este, se tornam 
insignificantes.

E com a satisfação dos CCLL quando apresentamos nossos informes, mesmo que tenham 
algumas falhas ainda recebemos elogios pelos trabalhos realizados.

Hoje me sinto realizado no Lions pelas amizades conquistadas, pelos trabalhos realizados e 
por aprender uma forma diferente de fazer o leonismo, mudando alguns pensamentos e unindo a 
experiência e a juventude. No entanto tudo isso só foi possível porque vocês CCLL, família leonística 
acreditaram em mim, obrigado e só posso retribuir vocês com minha amizade e com 
meus esforços para continuar a fazer do Lions essa entidade séria e respeitada na 
sociedade, enquanto eu tiver forças estarei sempre nas reuniões e campanhas, 
carregando o pin na minha lapela e levantando a bandeiro do Lions.

Abraços a todos os Companheiros,
CLMJ José Luis Suarez Pugnoli

19/11/13
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Essa pergunta me foi feita por um amigo, em uma reunião de família, após um comentário 
meu a respeito das reuniões do Lions Clube de Brodowski. Sendo um COMPANHEIRO LEÃO há 
muito pouco tempo, oficializado em fevereiro de 2012, e com participação ainda  em poucas 
reuniões do clube, a resposta não fluiu bem, com argumentos que tivessem o poder de responder 
com detalhes a esse questionamento. E pude responder apenas que a do LIONS é ajudar e servir 
as pessoas, que é um dos fundamentos da Associação e do Leonismo. Mas, com o passar dos 
dias e tendo já uma participação melhor e mais constante, e conhecendo cada vez mais o 
verdadeiro fundamento do LIONS, percebi que a nossa visão vai abrangendo vários outras 
oportunidades que o movimento leonístico nos oferece. Percebi também, dentro do protocolo de 
uma reunião normal, que a INSTRUÇÃO LEONISTICA, é um instrumento muito importante de 
informar os associados mais recentes e atualizar os mais experientes, bem como as pessoas que 
são convidadas a participar e que se interessa em fazer parte de um LIONS CLUBE. A Instrução 
Leonística pode nos ajudar a responder uma pergunta tão abrangente quanto essa. 

“QUAL É A DO LIONS ?”, é uma pergunta que terá então inúmeras respostas, 
dependendo de cada pessoa. Dependerá de experiências, de objetivos, da profissão, da religião, 
da visão de futuro de cada um, e de vários outros inúmeros fatores e pontos de vistas. Mas, com 
certeza, a resposta de um associado de LIONS CLUBE a essa pergunta, não pode deixar de 
enfatizar o COMPANHEIRISMO como instrumento principal para organizar e atingir objetivos em 
nossas vidas. Como COMPANHEIRO LEÃO enquadrado no lema do nosso Presidente 
2011/2012, ( A união da experiência de um juba larga  com a garra de um jovem leão ! ), pude 
então responder a este amigo a pergunta a mim feita :  QUAL É A DO LIONS ? A do LIONS é nos 
oferecer a oportunidade de participar de uma associação internacional alicerçado no lema NÓS 
SERVIMOS e que através do COMPANHEIRISMO nos oferece outra visão do mundo atual. Que 
nos dá a oportunidade de convivermos com outras pessoas que também são interessadas no 
bem estar publico que nos dá a chance de termos uma “outra família”, onde todos se respeitam, 
onde todos se consideram iguais entre si. A do LIONS é nos dar a oportunidade de agradecer o 
que de bom recebemos da vida, agradecer podendo retribuir oferecendo àqueles que não tiveram 
a mesma sorte dos que fazem parte de uma família leonística. 

Agradecer por sentirmos como é gratificante poder “dar” em vez de “pedir”, como é 
gratificante ver o seu semelhante sem o sentimento de soberba, de grandeza, de poder, de 
orgulho, mas sentir o seu semelhante como uma pessoa digna de consideração, de ajuda e de 
compartilhamento. A do LIONS é nos dar a oportunidade de termos, em qualquer parte do mundo, 
amigos que levados pelo mesmo sentimento de amor ao próximo, de sentimento de serviço 
desinteressado, ficam ao nosso lado em todos os momentos, sejam bons ou maus, de nossas 
vidas. A do LIONS é nos dar a oportunidade de nos sentirmos gente, de sentirmos a importância 
da ajuda mutua, da reciprocidade, do sentimento fraterno, da amizade desinteressada, de 
mostrarmos a nossa cidadania, o nosso amor a uma instituição, a uma cidade, a um povo amigo. A 
do LIONS é podemos responder, com cabeça erguida, que somos uma sociedade civil constituída 
de homens, mulheres e jovens que se reúnem para ajudar as pessoas, prestarem serviços 
comunitários, fazer campanhas humanitárias e filantrópicas. As ações dos Lions Clubes têm 
como foco a educação e a saúde, o meio ambiente, a paz e a compreensão universal entre os 
povos e a valorização da moral e da ética entre os cidadãos. Que com toda pratica desses 
fundamentos, somos LIDERES em nossas comunidades.  Tudo isso tendo a retaguarda do 
verdadeiro COMPANHEIRISMO, de pessoas que podem dizer que todos no LIONS são amigos 
sinceros, companheiros para qualquer oportunidade. A do LIONS é mostrar para a nossa 

QUAL É A DO LIONS ???
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Nesse mês de julho, onde praticamente todos os clubes de Lions fazem a sua transmissão 
do cargo de presidente e nova diretoria, com toda certeza nessa época há uma tensão entre os novos 
CCLL, pelo fato de acharem que não estão preparados para tal cargo. 

Porém, eu ouso dizer que todos nós estamos preparados, pois dentre os requisitos que 
cada CL tem que ter para ser um leão, como a conduta na sociedade, à vontade de servir, o principal 
requesito é que para ser um CL Leão é preciso também ser líder, e se nós todos estamos aqui hoje, foi 
porque viram em nós um líder. Um verdadeiro líder, que não precisa subir num palanque, nem usar um 
microfone, nem fazer belas palestras, o verdadeiro líder é aquele que descobre a melhor forma de 
desenvolver a sua liderança.

Faça como o nosso governador Duba fez, ouse sonhar, ouse buscar, caminhe ao encontro 
de sua meta, buscando a cada dia o aprendizado; use de apoio toda a bagagem que nosso fundador CL 
Melvin Jones e outros tantos CCLL nos deixaram, ouse sempre, você se surpreenderá com você 
mesmo, fazendo coisas que jamais imaginou poder fazer.

Abuse dessa energia que o Lions nos mostra ter, e que impulsiona e incentiva a prosseguir 
em frente na busca incessante para um futuro melhor do seu semelhante. 

Deixando meus sentimentos falar através destas linhas, me veio uma felicidade, uma 
tranquilidade e tentando explicar esse sentimento que toma conta dos meus pensamentos, tenho plena 
convicção que o Lions é como um nascer do sol, onde sua claridade envolve a todos, basta a cada um 
ver a beleza que repete a cada manhã e dar real valor a tudo aquilo que é lhe é oferecido.

Então CCLL, que os raios da fraternidade, da solidariedade, da esperança de uma 
sociedade mais justa, invadam as entranhas dos seus pensamentos e nesse momento de encontro 
com vocês mesmos, possam aflorar o verdadeiro líder que existe dentro de cada um de 
vocês. 

Nunca deixem de sonhar, porque se hoje estou aqui, foi porque lá atrás 
ousei sonhar, sonhar em dar a minha contribuição para o Lions e para uma sociedade 
mais justa e fraterna.

CL José Luis Suarez Pugnoli
07/2013

Ouse 

comunidade, para as nossas autoridades, que imbuídos deste sentimento verdadeiros de 
leonismo, que somos pessoas privilegiadas, somos pessoas consideradas em nossas 
comunidades, porque NÓS SERVIMOS e não temos nenhum comprometimento político, 
religioso, fanático, interesseiro ou pessoal. A do LIONS é então poder dizer, com muito orgulho: 
EU SOU UM VERDADEIRO COMPANHEIRO LEÃO, EU SOU UMA PESSOA DE BEM, EU 
TENHO UMA SEGUNDA FAMÍLIA. 

Finalmente, então, posso responder a esta pergunta  dizendo que nós Companheiros e 
Companheiras, nós que estamos no LIONS, somos agraciados de todas as maneiras, pelo 
Criador. Somos parte de - não só uma família biológica, mas da família formada pelos membros 
de nosso Clube. Dispomos de todas as condições acima citadas, para vivermos de maneira 
plena. Que colocamos o nosso viver para praticar o bem, através das ações  que nos levem a 
atingir os objetivos do Leonismo, especialmente aqueles que congreguem mais irmãos e 
companheiros na sublime  missão de servir, no amor..., por amor... com amor... 
ESTA É A DO LIONS  !!!!

CL JOSÉ MARIO ZANON
SETEMBRO/2012
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Como está o Lions?
�

Seja nas reuniões dos clubes, nos fóruns, conselhos, convenções, e ate 

mesmo em um bate papo informal entre CCLL, com frequência essa pergunta vem a 

tona. Aliado a ela, comentários do tipo: O Lions está envelhecido. O Lions precisa se 

adequar aos novos costumes. O Lions precisa de mudanças.

 Diante de tais questões, e prestando muita atenção em CCLL jubas largas, 

cheguei a conclusão de que o Lions esta como deveria estar. Nem melhor, nem pior, 

mas sim, e acima de tudo, como um grande clube de serviços.

 Dizer que esta envelhecido, trata-se de uma inverdade, afinal, quantos 

jovens caminham ombro a ombro nesse caminho de prestação de serviço 

desinteressado. Prova disso temos diariamente quando saímos de nosso clube e 

participamos de eventos, ou mesmo quando visitamos outros clubes. O que 

encontramos e um equilíbrio entre jovens leões e jubas largas.

 Quanto as mudanças, que mudanças seriam estas, se ao analisarmos 

nossos ideais, eles ainda são fortes e altruístas.

 Quais seriam os novos costumes que devemos nos adequar? Não vejo 

nenhum, mesmo porque, a grande mudança que ocorreu foi a integração digital, e o 

Lions esta perfeitamente adequado a isso.

 A verdade, é que o Lions esta muito bem. Lógico, que, como em qualquer 

família, e nos somos uma, sempre há discordância de ideias, e ate conflito de 

relacionamentos, mas isso tudo o verdadeiro leão supera. 

 O Lions Clube não se trata de uma entidade filantrópica como muitos 

pensam, inclusive alguns leões, mas sim, um clube de serviço, e como disse o PDG 

Oswaldecir Apparecido Roque, “Temos que ter orgulho em servir”.

 Nós leões servimos desinteressadamente. O nosso prazer esta em fazer, e 

não em ter nosso nome divulgado, tampouco com interesses pessoais.

 Um verdadeiro Leão procura sempre estar atualizado em relação as 

atividades de seu clube, e suas criticas são sempre moderadas e acima de tudo com 

subsídios para tal.

 O Leão, tem orgulho em chamar seu par de companheiro, afinal, é isso que 

ele e, e jamais o difama, mesmo havendo enormes dificuldades entre eles, afinal, 

são leões.

 E aquele que não supera esses conflitos, que nos preâmbulos de suas 

ações há interesses pessoais, não e um verdadeiro leão. Trata-se de uma hiena, que 

vive à sombra, e sorrateiramente espera os leões agirem para depois saciarem seus 

anseios.

CL CÉSAR GULLO

LC  BRODOWSKI-SP

01/04/2014 
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CONHECENDO O ESTATUTO

Peço licença aos companheiros para elaborar uma instrução leonística 
que, possivelmente, acrescentará muito mais a este que a escreve, dado os poucos 
meses de clube. Pouco tempo, porém, suficiente para um tanto considerável de 
dúvidas.

E nada como a tarefa de elaborar uma instrução para buscar as respostas. 
Assim, acredito tê-las encontrado no estatuto e regulamento do clube.
 Nas reuniões, sempre ouvi falar nos caixas administrativo e atividade. O 
primeiro, o caixa administrativo, de acordo com os estatutos, se destina ao depósito 
de recursos administrativos, arrecadados internamente pelo clube, como as 
mensalidades. Já o caixa atividade, também chamado de fundo público, existe para 
lançar recursos para atividades ou fundos públicos angariados por meio de 
campanhas públicas. Devem, por isso, retornar ao uso público. As únicas deduções 
que poderão ser feitas na conta atividade deverão ser para despesas operacionais 
diretamente relacionadas às atividades de angariação.
 Nos estatutos também encontrei sobre a representação dos clubes na 
convenção distrital. A cada 10 sócios admitidos há pelo menos um ano e um dia, o 
clube poderá levar 01 delegado e 01 suplente. A fração igual ou superior a 5 sócios 
dará ao clube o direito de mais um delegado.
 Na convenção internacional, entretanto, o clube terá direito a um 
delegado e um suplente para cada 25 sócios, com possibilidade de mais um, na 
fração igual ou acima de 17.
 Ainda sobre os sócios, estes são divididos em categorias: SÓCIO ATIVO: 
Como o próprio nome diz, aquele em atividade, no exercício dos direitos e deveres 
inerentes a um sócio Lions; SÓCIO FORÂNEO: Um sócio de determinado clube que 
tenha se mudado da comunidade ou por outras razões legítimas esteja 
impossibilitado de comparecer regularmente às reuniões e deseje continuar como 
sócio do clube, e a diretoria deseje conferir esta classificação. Um sócio forâneo não 
poderá ocupar cargos no clube ou votar nas reuniões ou convenções distritais ou 
internacionais, mas deverá pagar as quotas que o clube estabelecer, que deverão 
incluir quotas distritais e internacionais. SÓCIO HONORÁRIO: Um indivíduo que 
não seja sócio do Lions clube, que tenha prestado relevantes serviços à comunidade 
de tal Lions clube e ao qual o clube deseja conferir uma distinção especial. O clube 
pagará as joias e quotas internacionais e distritais de tal sócio, que poderá assistir às 
reuniões do clube, porém, não terá direito a qualquer privilégio de sócio ativo. 
SÓCIO PRIVILEGIADO: Um sócio do clube que tenha sido Leão durante quinze 
anos ou mais e que, por motivo de saúde, enfermidade, idade avançada, ou outras 
razões legítimas, conforme decisão da diretoria do clube, tenha sido obrigado a 
renunciar a sua qualidade de sócio ativo. O sócio privilegiado deverá pagar quotas 
conforme o clube local determinar, valor que deverá incluir quotas distritais e 
internacionais. O sócio privilegiado terá direito a voto e a todos os outros privilégios 
de sócio, exceto ocupar cargos no clube, no distrito, ou cargos internacionais. 
SÓCIO VITALÍCIO: O sócio de determinado clube que tenha mantido a condição de 
sócio ativo durante 20 anos ou mais e que tenha prestado serviços relevantes ao seu 
clube, comunidade ou à associação. SÓCIO TEMPORÁRIO: Um sócio que mantém 
a sua afiliação principal em um Lions clube, mas que reside ou trabalha na 
comunidade de outro clube. Esta classificação poderá ser conferida por convite da 
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diretoria, devendo ser examinada anualmente por ela. O clube que conferir a 
classificação de sócio temporário não poderá incluir esta classificação no seu 
Informe Mensal de Movimento de Sócios. SÓCIOS AFILIADOS: Uma pessoa 
considerada como íntegra na comunidade, que no momento encontra-se 
impossibilitada de participar totalmente como sócio ativo do clube, mas que deseja 
apoiar o clube e suas iniciativas de serviço comunitário e ser afiliada ao clube. Esta 
afiliação poderá ser conferida por convite da diretoria do clube.

 Duas observações importantes: a) na contagem dos sócios para indicação 
de delegado para as convenções, não são computados os sócios honorários e 
temporários, todos os outros sim; e b) não é permitido que uma pessoa seja sócia, 
simultaneamente, de mais de um Lions Clube, a não ser nos casos do sócio 
temporário e do sócio honorário.

CL ANTONIO VALDECIR BRADÁSSIO JUNIOR
LIONS CLUBE DE BRODOWSKI

22 de abril de 2.014

EU LEÃO !!! 

 EU leão, há anos convivo com vários companheiros leões e domadoras. Já 
vivenciei várias posses e desligamentos de companheiros.
Muitos se tornam leões atuantes; até se destacam no distrito por meio de seus 
trabalhos, das amizades de companheiros conquistadas nas visitas a outros clubes, 
o convívio com a informática e outros meios de comunicação que influenciam para 
esse elo.
 Outros leões se destacam atuando na comunidade só pelo prazer em 
servir. Outros tomam posse no clube à espera de algo diferente na vida ou até 
esperando os companheiros mais experientes convidarem para trabalhos na 
sociedade.
 E muitos ingressam nos clubes de serviço para buscarem 
inapropriadamente o bem próprio; uma maneira de crescer através do LIONS em 
sua vida profissional, não sendo o que é proposto pelo nosso lema que é o servir 
desinteressadamente.
 Mas, hoje vejo meu CLUBE atuante com cara e gente nova. Como é bom 
ter novas amizades e ao mesmo tempo, lembro dos velhos companheiros e 
domadoras que partiram ou se desligaram.
 Fico triste ao saber que um clube está encerrando suas atividades, pois a 
comunidade fica sem a ajuda de um leão próximo.
 Sinto-me cansado, às vezes com problemas de saúde, problemas 
familiares e até mesmo a idade não me ajuda mais, pois não sou tão jovem, Mas sou 
leão e admiro o nosso código de ética.
Vivo do meu jeito simples e de pouco conhecimento em LIONS 
burocrático, mas mesmo assim considero-me LEÃO.

CLMJ Caetano Adami Neto
 04 de março de 2.014
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Designa-se por família o conjunto de pessoas que possuem grau de 

parentesco entre si e vive na mesma casa formando um lar.

A família é considerada uma instituição responsável por promover a 

educação dos filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. 

O papel da família no desenvolvimento de cada indivíduo é de fundamental 

importância. É no seio familiar que são transmitidos os valores morais e sociais 

que servirão de base para o processo de socialização da criança, bem como as 

tradições e os costumes perpetuados através de gerações.

O ambiente familiar é um local onde deve existir harmonia, afetos, 

proteção e todo o tipo de apoio necessário na resolução de conflitos ou 

problemas de algum dos membros. As relações de confiança, segurança, 

conforto e bem-estar proporcionam a unidade família.

Família Leonística: casais que servem de exemplo para uma 

sociedade e demonstram como valores, solidariedade, respeito, harmonia, 

confiança e amor.

Nós, do Lions Clube de Brodowski, temos buscado a cada dia 

demonstrar esses valores?  

E já que no próximo dia 15/05 comemoramos o Dia da Família, venho 

nesta reflexão levar todos nós a repensar o nosso exemplo de família para a 

comunidade Brodowskiana, já que temos a oportunidade de fazer parte de uma 

sociedade, ser exemplo, fazendo a repensar qual o papel de cada um nesta 

sociedade.

Vivemos um momento critico onde uma sociedade só valoriza o ter e 

não o ser, onde a violência e falta de amor tem tomado conta do nosso país.

Vamos como família Leonística demonstrar a nossa comunidade que 

somente o amor será capaz de transformar uma sociedade.

PARABÉNS FAMÍLIA LEONÍSTICA VAMOS CAMINHAR DE MÃOS DADAS 

PARA TRANSFORMAR A NOSSA SOCIEDADE.

CL José Emilio Reato.
LC Brodowski-SP

13 de maio de 2.014

Família Leonística 
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“LEAL EM PENSAMENTOS, PALAVRAS E OBRAS”

Nossos propósitos de Lions nos recomendam a não discussão de assuntos 
de ordem política, porém nada impede o nosso envolvimento no falar e no fazer 
política, quer seja “partidária ou pública” sendo estas fundamentais para o alcance 
de qualquer objetivo coletivo, desde que sejam em pról dos serviços humanitários, 
dentro dos princípios éticos, do bem estar comum da sociedade e da nação, bem 
como “do bom Governo e da boa cidadania”.

 Com a lei de livre expressão, onde cada um fala o que quer e ouve o que 
não quer, é comum dentro do Lions, depararmos com companheiros, 
principalmente aqueles que carregam em suas bagagens um vasto conhecimento 
das coisas do leonismo,  utilizando recursos da internet nos seus contatos virtuais, 
quer seja por e-mails, twiters, facebook e outros, repassando mensagens com 
charges, deboches, palavras de baixo calão reclamando deste ou daquele 
parlamentar, em especial de nosso Presidente (a) da República. Por uma questão 
de ética, estes companheiros não deveriam assim agir respeitando a posição 
política dos outros, evitando assim posições atritos pessoais. Estes repasses 
deveriam ser feitos apenas com outras pessoas, e não com companheiros leões.

Muito embora, diante da profunda indignação, revolta e frustração de 
todos brasileiros, por este ou aquele parlamentar ter adquirido tanto prestígio e 
força na política partidária, com o desmando para com a coisa pública, esquecemos 
que foi pelo voto da maioria de nos brasileiros, que esses políticos aí estão. 

Por outro lado, basta-nos apenas uma mudança de comportamento, não 
se justificando tais procedimentos, evitando ferir de vez o no nosso código de ética 
do Leão? “TER” sempre presente deveres de cidadão para com minha localidade, 
estado e País, sendo-lhes constantemente “leal em pensamentos, palavras e 
obras”.

Se você quer fazer política, faça parte dos conselhos comunitários da sua 
localidade, participe das audiências públicas, lá você poderá conhecer melhor as 
estruturas das políticas públicas de seu município e onde são aplicados os recursos 
destinados ao controle social, quem sabe, você estará trazendo para nossas 
reuniões, subsídios para incrementar nossos projetos de ajuda humanitária.

Fala-se tanto da necessidade em deixarmos um planeta melhor para os 
nossos filhos e esquece-se da urgência de deixarmos filhos melhores (educados, 
honestos dignos, éticos, responsáveis) para o nosso planeta através dos nossos 
exemplos.

Resta-nos o dever de darmos bons exemplos, começando dentro de 
nossas casas, em cada um de nós, examinando nossos conceitos, nossos valores, 
nossas atitudes, nossos princípios éticos, na moralidade, na cidadania, no bem-
estar da coletividade, na formação de idéias, com ou sem vinculo político-
partidário e no congraçamento universal.

Pensemos nisso!

CLMJ  Antônio Olímpio Dias - 05-11-2013
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NÓS SERVIMOS ! 

 Uma frase tão pequena, mas que possui um conteúdo enorme e que traduz 
aquilo de mais sublime que um ser humano possa ter no coração. 
 Um sentimento que lá no longínquo 1.917, há quase 100 anos atrás, 
portanto, um empreendedor chamado MELVIN JONES sentiu a necessidade de 
viver intensamente, certamente porque mesmo sendo um vencedor na vida 
empresarial, lhe faltava algo para completar a missão que tinha em seu mundo.
 E o fez de maneira humana, sensível e dotado de um amor especial, 
procurando dar ao ser humano que não tinha esta mesma oportunidade e que junto 
com seus amigos, fez a sua parte para diminuir as necessidades de seu próximo. E 
certamente o fez sem nenhuma intenção pessoal, egoísta ou interesseira, já que 
tinha tudo em sua família e em sua vida. 
 E esse desprendimento passou a ter um reconhecimento a nível 
internacional, sendo adotado não só em suas origens, como em todo o mundo, a 
exemplo do Brasil, que desde 1.952, começou a reunir homens de bons costumes 
que fizeram do NÓS SERVIMOS um lema de vida. 
 E passou a ter também uma abrangência maior, passando a ser um elo 
para, além da ajuda humanitária, ser também voltado para o crescimento moral, 
social e humano das comunidades, que praticando e vivendo os OBJETIVOS DE 
LIONS e o CÓDIGO DE ÉTICA tem neles um verdadeiro credo de amor, de 
cidadania, de ética, de respeito e de companheirismo. 
 E quantas coisas foram feitas em nome do NÓS SERVIMOS. Quantas 
famílias foram atendidas. Quanta visão foi restabelecida. Quanta ajuda humanitária 
foi prestada nas calamidades publicas. Quantos hospitais, creches, asilos, escolas 
foram fundadas, foram atendidas. Quantas pessoas se tornaram amigos e 
companheiros. 
 E quantos ainda o são até hoje. 
 Mas, o tempo muda. O progresso chega. A globalização aumenta. O 
materialismo e o individualismo crescem. O interesse pessoal, em todos os sentidos, 
com algumas exceções, felizmente, vem dominando o ser humano. 
 Hoje, com o advento cada mais massacrante das mídias sociais, da 
televisão, do futebol, percebemos que o encontro amigo, a pratica do 
companheirismo e do serviço desinteressado, vem sendo deixado de lado. As 
pessoas priorizando o individualismo, o interesse pessoal, o status social, o poder, o 
“ter” e a essência do NÓS SERVIMOS sendo deixado de lado, deixando de ser 
prioridade ou mesmo uma pratica do amor ao próximo. O importante é ter. O 
importante é estar por cima, como se diz popularmente. E para se conseguir isso, 
passa-se por cima de tudo e de todos. 
 Através da mídia, da internet, de jornais, de boletins e qualquer outra forma 
de divulgação, que passou a ser prioridade em nosso mundo, quanta injustiça 
vemos.  Quanta corrupção percebemos. Quanta insensibilidade com o próximo. 
Quanto interesse. 
 Chegamos ao absurdo de vermos amizades sólidas, de vários anos, serem 
quebradas por interesses pessoais, por falta de compreensão, por visão unilateral, 
por quebra de decoro. 
 Mas, não se pode perder a esperança. Não se pode deixar de acreditar nas 
pessoas, no ser humano. 
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 Percebe-se que ainda existem pessoas idealistas, clubes que ainda lutam 
pelo NÓS SERVIMOS, pelo companheirismo desinteressado, pelo amor ao 
próximo. E é isto que devemos valorizar. 
 Vemos clubes com mais de 50 anos de existência, que se não tem o mesmo 
número de associados, ainda tem companheiros que ajudam a manter vivo esta 
chama do NÓS SERVIMOS. E vemos ainda clubes serem fundados. E ainda vemos 
jovens aderindo ao leonismo. Vemos leões fundadores, com mais de 30, 40 anos de 
clube, dando exemplos de dedicação, de amor e de respeito, que superam aqueles 
outros exemplos maléficos e superam os aproveitadores. Estes costumam ter vida 
curta no leonismo, quando percebem que suas segundas intenções, não encontram 
guarida no leonismo. E assim o movimento vai se depurando. 
 Clubes e companheiros que fazem do leonismo uma das prioridades de 
suas vidas. Que sabem ver ainda este lado bom das pessoas. Que sentem a 
necessidade ajudar o próximo, de estender a mão amiga, que sabem viver os 
nossos OBJETIVOS e o nosso CÓDIGO DE ÉTICA. 
 Quantos exemplos podemos ver em todos os segmentos de nossa 
sociedade, de nosso mundo. Quantos homens ainda se doam em prol do próximo. 
Quanto amor ainda percebemos que existe. 
Por isso, companheiros, vamos dar mais valor às nossas amizades 
desinteressadas. Vamos praticar mais a solidariedade que é o melhor sentimento 
que expressa o respeito pela dignidade humana. Saibamos ver o lado das coisas, 
apesar da massacrante exposição da maldade, da corrupção, do interesse, do 
desamor que a mídia hoje expõe, se esquecendo de mostrar também o que de bom 
existe. 
 E como é bom ainda acreditar nisso e ver este lado que podemos vivenciar 
em nosso dia a dia, em nosso relacionamento, em nossas famílias. 
 Com isso, ainda podemos acreditar no ser humano. Acreditar que apesar 
desta crise moral que vivemos, desta individualidade que vem dominando grande 
parte dos homens, da impunidade que existe em todos os níveis de nossa 
sociedade, da corrupção que consome o pais, ainda podemos ACREDITAR. 
COMPANHEIROS, continuemos valorizando os nossos valores que nos foram 
deixados por Melvin Jones, baseados no amor ao próximo, alicerçado no verdadeiro 
espírito cristão. 
 Saibamos também praticar a tolerância, o respeito mútuo, a aceitação, a 
renúncia e continuemos fazendo a nossa parte, melhorando o nosso mundo. 
 Assim como aquele beija flor que tentava apagar um grande incêndio 
apenas com a agua de seu bico, pois mesmo sabendo que não iria resolver o 
problema, tinha a convicção plena de que estava fazendo a sua parte, façamos 
também a nossa parte. 
Continuemos a nossa luta e acreditando no NÓS SERVIMOS. 
 Assim, o nosso mundo será melhor, o mundo de nosso semelhante será 
melhor e como será gratificante continuar dizendo sempre, alto e bom som: eu ainda 
acredito no leonismo, eu ainda acredito no NÓS SERVIMOS. 

Brodowski, 17 de NOVEMBRO de 2013
 CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA 

LIONS CLUBE DE BRODOWSKI 
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PELA PORTA DA FRENTE
�

 - Estimado Companheiro/Companheira Leão, certamente você se lembra quando 
entrou para o Lions, não foi porque você pediu, e sim foi graças aos seus méritos conquistados junto 
à comunidade, tido como pessoa diferenciada, de espírito associativo, participativa, altruística, de 
condições morais, intelectuais e econômicas, e de convivência familiar fraterna., que após passar 
por um processo de avaliação, e numa reunião geral do Clube o seu nome foi indicado e aprovado 
por unanimidade, em seguida você foi convidado a participar das reuniões e assembléias, passando 
por um período de adaptação. e aceitando a sua afiliação no movimento leonístico.

A partir de então, consciente de sua responsabilidade para com os problemas sociais e 
humanitários, numa assembléia geral e festiva, você entrou pela porta da frente do Clube, e 
acompanhado de seu padrinho, revestido de toda pompa, devotado de toda atenção e respeito pelos 
convidados, à frente da mesa Diretora, você ouviu atentamente os propósitos e objetivos de Lions, 
fez o seu juramento de posse e compromisso do leão, se comprometendo a cumprir rigorosamente o 
“Código de Ética”, e propósito de Lions Clubes, recebendo das mãos de seu padrinho a sua pasta, de 
associado e o seu Pin de identificação, sendo aclamado como novo membro associado (a) da maior 
organização mundial de Clubes de serviços humanitários do mundo “Associação Internacional de 
Lions, passando a partir daquele momento a ser chamado de Companheiro (a) Leão.

�  No Lions você encontrou um ambiente perfeito para quem quer ajudar o próximo e 
atender às necessidades humanitárias, você passou a conviver com pessoas iguais a você que gosta 
da boa amizade, do bom companheirismo e compreensão mútua, você vem aumentando sua rede de 
contatos conhecendo pessoas da sua e de outras comunidades passou a conhecer a filosofia dos 
Lions Clubes, código de ética; propósito, estatutos, regimentos, símbolo, e o nosso lema “Nós 
servimos”, que é posto em prática em todo mundo através das atividades realizadas pelos Clubes de 
Lions, você vem desenvolvendo habilidades de liderança e comunicação interpessoal, pronto para 
assumir cargos de diretoria ou fazer parte das comissões. �

 Eis que vem a questão: você parou para pensar, o quanto importante você é. Indagando 
a si mesmo se vale a pena ser leão? Será que você tem notado quantas benesses o Lions Clube tem 
lhe proporcionado? ou será que o Lions não atendeu às suas expectativas, cujo propósito era manter 
algum status perante a comunidade visando benefício próprio. Se for isso que você queria você 
conseguiu, Lions prega e enaltece os mais elevados padrões de ética e da moral e graças ao nosso 
prestígio, tanto pelo que somos quanto pelo que fazemos, somos considerados os notáveis pela 
sociedade;

Por tudo isto e por muito mais, se a sua decisão é irrevogável e o Lions não lhe ofereceu 
aquilo que você esperava e pretende mesmo desfiliar-se de nosso movimento, não se acanhe peça 
logo o seu desligamento, como ninguém pede para entrar para o Lions, também ninguém é obrigado 
a permanecer nele, más antes não se esqueça; por uma questão de respeito, comunique sua decisão 
ao seu padrinho, e agradeça pelo valioso presente que um dia você recebeu e esta jogando ralo 
abaixo.  Ah/! também não se esqueça de passar pela tesouraria para quitar eventuais débitos em seu 
nome, as taxas internacionais, Distritais e mútuas, tiveram sua destinação certa, quem sabe se os 
seus débitos não são oriundos de festivas e ou jantares onde você comeu e bebeu a vontade e quer 
deixar a conta para os companheiros remanescentes�.

Assim como você companheiro (a) Leão entrou pela porta da frente, saia pela mesma 
porta de cabeça erguida, deixando boa impressão, quem sabe ao invés de você ser chamado de ex-
companheiro, ou nunca ser lembrado, obviamente será chamado de eterno companheiro e amigo e 
as portas de Lions estarão sempre abertas para recebê-lo.

CLMJ Antonio Olimpio Dias
Lions Clube de Brodowski – Distrito LC-6 

29 de abril de 2.014
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IMPORTÂNCIA DE JUVENTUDE NO LIONS 
 
A instituição LIONS sobrevive a um longo tempo graças a juventude que entra para 
os clubes. Nesses trinta e sete anos de LIONS, adquiri muita experiência, mas posso 
garantir que a participação do jovem é de fundamental importância na sub existência 
do clube. O jovem, respaldado na experiência dos mais vividos. 
 Juntos formam uma força extraordinária no “SERVIR”. 
 Nada melhor do que uma campanha Leonística preparada e projetada por 
alguém com uma larga experiência. Junto a força e a vontade do jovem na busca do 
melhor SERVIR a jornada fica mais dinâmica e alegre. 
 A juventude é contagiante e a experiência da tranquilidade, quem ganha é o 
“SERVIR”. 
 Temos que investir mais no jovem. Atrai-lo para o clube, isso é 
simplesmente, garantir a continuidade do clube, fortalecer e ter sucesso nas 
atividades. 
 O mudo esta em constantes mudanças e as gerações são sempre 
superadas pela geração futura; é por isso que temos necessidades de 
aprimoramentos. 
 Os jovens estão vivendo o mundo deles e nós mais experientes somos ou 
seremos superados por eles. Assim sendo nada melhor se juntarmos a experiência 
do juba larga com a força e vontade dos jovens na busca pelo melhor “SERVIR”. 
 E agora que sabemos da importância do jovem na vida do LIONS, é 
importante que não fiquemos só no saber; é preciso agir. 
 Prepare uma campanha voltada para o jovem. Leve a ele a motivação e o 
conhecimento, a necessidade da comunidade e dê a ele a oportunidade, inclua-o de 
alguma forma em uma campanha especifica. Quem sabe vamos despertar nele a 
vontade de participar e adentrarno nosso clube. 
 Você tem que agir agora, se não a outra geração chega e 
supera essa. Vamos nos mobilizar e mesclar a experiência e 
JUVENTUDE. 

CMJ NELSON AGOSTINHO
11 DE FEVEREIRO DE 2014

LEÕES PARA SERVIR 
LEÕES POR UMA CAUSA 

LEÕES PARA LUTAR 
LEÕES PARA IR E VIR ... 

LEÕES PELA HARMONIA 
LEÕES PARA AJUDAR 

LEÕES PELA SOCIEDADE 
LEÕES COM ALEGRIA 

LEÕES PELA NOSSA AMIZADE 
LEÕES PELA PAZ 

LEÕES PELO AMOR 
LEÕES PELA IGUALDADE 

LEÕES POR UM MUNDO MELHOR 
LEÕES PELO HOMEM 
LEÕES PELA ÉTICA 

LEÕES PELO SENHOR 

SOMOS LEÕES POR LEÕES 
SOMOS LEÕES PELAS POPULAÇÕES 

SOMOS SIMPLESMENTE LEÕES !!!

 CL CÁSSIO AUGUSTO PATRICI
18 de fevereiro de 2.014  

SOMOS LEÕES 
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 Como a maioria sabe, a raiz da palavra MOTIVAÇÃO vem de "mover para a 
ação. Cabe a cada um de nós, a responsabilidade de estar sempre motivando 
nossos companheiros, expor problemas ao grupo, ouvir o grupo, pedir idéias e 
realmente analisá-las. 
 São caminhos seguros para quem busca solucionar problemas na 
sociedade e no grupo. COM CERTEZA, o grupo responderá positivamente. 
 Objetivos claros junto ao grupo aonde se quer chegar, criar oportunidades 
iguais a todos na prática. Vivenciar no dia a dia a importância da contribuição de 
cada elemento do grupo para alcançar o objetivo em comum. Valorizar, exigir de 
cada um aquilo que seu potencial poderá oferecer, são apenas alguns pontos que, 
se bem trabalhados, farão a diferença. 
 Compartilhar com todas as mudanças, informar e pedir para que 
participem, mostrando o quanto será bom para todos. Elogiar os trabalhos bem 
feitos e ajudar a corrigir aqueles que não agradaram muito, mas sempre respeitando 
o que ali está. Afinal todos temos um dia em que nada dá certo. 
 Mostre para os companheiros que nenhum deles é tão bom quanto todos 
eles juntos! 
 E que esta motivação de mudança não falte em nosso grupo do LIONS ! 

 Todos os dias quando acordo não encontro mais aquele tempo perdido, 
mas encontro um novo dia para lutar, dar o meu melhor, fazer algo que em 
pequenos gestos possa fazer a diferença, não para que todos notem mas para 
aqueles que necessitam o levem para si, como uma lição e meditação.                                   
 Vivo a vida, sonhando com braços abertos em um ritmo que tem 
marcado o coração, com lembranças e atos feitos por prazer.                                                 
 Certo dia viajando com dois companheiros, a uma visita de governador 
em clube vizinho parei e comecei a refletir o que um deles disse sobre o 
"TEMPO":                                                                                                                                         
 - Se as pessoas demoram para tomar banho, ficam em computadores, 
vídeo games, televisões, etc., o tempo passa do mesmo jeitos para todos naquele 
instante. Enquanto ficar trancado em quatro paredes poderia estar fazendo 
exercícios, conversando com amigos, conhecendo o mundo ou melhor estar no 
Lions, criando novos vínculos de amizades e conhecimentos.                            
 Bom, isso de alguma maneira serviu a mim, que de alguma forma tento 
aproveitar mais o tempo e melhorar minhas atitudes, antes de dormir reflito o dia 
que passei e tento repostas para melhorar o que fiz de errado e quando acordo 
no outro dia, tenho todo tempo para utilizar de maneira sabia, 
lutando para que minhas expectativas e sonhos se realizem.

CL Guilherme B. Adami Lions
09/04/2013
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Brodowski-SP, 18 de março de 2.014 
 CL GUILHERME BARTOLOMEU ADAMI 

O NOSSO GRUPO ! 

O Tempo é igual a todos, basta saber aproveitá-lo
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 SEMENTE DE LICHIA

  Fundado por Melvin Jones em 1917, o Lions Clube hoje é a maior 
organização de Clubes de serviço do mundo, com aproximadamente 1,4 milhões de 
sócios, em 46.000 clubes, com o principal objetivo de “Servir”.
  E Servindo, ao longo desses anos, o Lions prestou relevantes serviços, 
participando ativamente no auxilio de vitimas em tragédias, e ainda em ações 
sociais e humanitárias, sendo, inclusive representado em importantes 
organizações, como Unesco, Fao, e Unicef.
  Tais ações, no entanto, fazem com que seja visto por alguns, como uma 
entidade assistencialista. Tal visão, no entanto, não condiz com a verdade, afinal, 
nosso maior objetivo é “... promover os princípios éticos, o bem estar da coletividade 
e o congraçamento universal.” Talvez tal visão se deva ao fato de que ao buscarmos 
“o bem estar da sociedade” trilhamos pelo interesse ativo pela melhoria das 
condições cívicas, sociais e morais da sociedade. Aliado a isso, temos por ética 
“Ajudar o próximo, consolando o aflito, fortalecendo o débil e socorrendo o 
necessitado”. Diante disso, cumprindo nossa missão, através da ética, fica a 
pergunta: Doar cadeiras de rodas, próteses, alimentos, remédios e atender aos 
mais diversos pedidos, se tratam de assistencialismo? Ouso responder: Não. 
Apenas estamos “Ajudando o próximo”. Porem, não podemos nos ater apenas a 
essa frente de trabalho, mas sim em outras, que consequentemente contribuirão 
para o atendimento desta. Nesse ponto me refiro às ações voltadas à como ganhar 
dinheiro em casa educação, saúde e esporte.
  Segundo estudos, anualmente, milhares de pessoas perdem a vida ou 
passam a ter dificuldades motoras, onde as principais causas são o transito e 
armas, sejam elas de fogo ou branca. Se não bastasse, outros tantos são 
acometidos desses males em virtude dos excessos, em especial, drogas, álcool e 
tabaco, e ainda pela falta de acompanhamento de sua saúde através de exames de 
rotina.
  Tais situações trazem sofrimento ao individuo e seus familiares, inclusive 
relacionadas ao trabalho, gerando enormes dificuldades financeiras.
  Por outro lado, estudos também apontam que, crianças bem educadas, 
tanto curricularmente como psicologicamente, e que praticam algum tipo de 
esporte, ou ainda desenvolvem alguma arte, tendem a ser adultos mais 
conscientes, e, consequentemente, menos propícios às auguras da vida.             
  Vamos então continuar sim, com o auxilio aos necessitados, porem, 
abrindo outras frentes de trabalho. Frentes estas, que, inclusive em alguns pontos já 
estão sendo realizadas. Temos como exemplo, o “Lions Quest”, presente em mais 
de 50 pais, onde mais de 12 milhões de jovens se beneficiaram com o programa. 
Temos também os “Mutirões da Saúde”, onde doenças são diagnosticadas com 
antecedência, facilitando o tratamento. Os Cursos e Palestras sobre variados 
temas, e ainda Promoções de Campeonatos e Gincanas Culturais. 
Não podemos afirmar que teremos resultados em um curto espaço de 
tempo, porem, tal qual semente de Lichia, devemos plantá-la, e no 
futuro colheremos ótimos frutos.   

CL CÉSAR GULLO LC BRODOWSKI-SP
28 de maio de 2.013
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 Todos os dias, o mar choca-se contra o rochedo. Seu objetivo não é feri-lo, tampouco se 
sente ferido o rochedo. Pelo contrario, em conjunto, protagonizam um belíssimo espetáculo, que, se 
não bastasse a beleza, se faz necessário para o equilíbrio de ambos... Da natureza... Da vida.
 Diante disso, podemos crer que, o trabalho em conjunto e a convivência, se faz através das 
afinidades e diferenças, porem, acima de tudo, com organização, disciplina, doação, serenidade e 
respeito.

 Na vida Leonística, o mesmo ocorre, afinal, mesmo Companheiros Leões, somos seres 

humanos, com características das mais diversas, mesmo que com o mesmo objetivo, SERVIR.
 Ao darmos o primeiro passo Leonístico, e também durante toda nossa caminhada, que de 
antemão sempre desejamos que seja prospera e duradoura, ela deve ser feita sobre alicerces de 
pensamentos, ações e posturas elevadas e altruístas.
 Isso se deve ao fato de ocasionalmente ocorrer choques de ideias e ideais, onde, a postura 
de todo companheiro deva ser de serenidade e respeito, buscando em comunhão o equilíbrio, para 
que, o coletivo supere o individual em busca dos objetivos comum. SERVIR.
 Partindo ainda desse principio de diferenças, pelo caminho encontraremos fogo. Mas não 
aquele fogo que aquece, mas aquele que fere e destrói, mesmo que não intencionalmente, e sim por 
motivo acidental. Nesses momentos devemos ser água e jamais lenha, pois assim conseguiremos 
controla-lo, e até compartilhar seu calor, e nossa pré-disposição ao bem.
 Assim devemos fazer nossa caminhada leonística, não apenas com ações, mas com 
postura serena diante das circunstancias a nos apresentadas. Afinal, ao SERVIR, consequentemente, 
e de forma desinteressada, acabamos por nos tornar exemplos, e devemos ter todo cuidado com os 
exemplos dados.
 De forma serena então, vamos ao final desta nos confraternizar com um 
caloroso abraço, em reconhecimento a oportunidade que nos foi dada. SERVIR.

CL César Gullo
01 de abril de 2.013

Ser Leão é ser companheiro.
Fiel à família, aos amigos e aos princípios do Leonismo.
É agir com a mente e o coração abertos.
É aprender a renunciar e entregar-se por inteiro ao trabalho e ao serviço 
desinteressado, promovendo o bem estar da comunidade.
Trabalhar com vontade, garra e afinco. Empenhar-se com dedicação e nunca 
deixar de estender a mão.
Promover alegria e união, promover a vida, transformar sonho em realidade.

Ser Leão é brilhar, é ser farol para quem precisa de luz.
É caminhar sempre pelos caminhos do bem. É não desistir nunca.
Transpor barreiras, atravessar fronteiras e vencer obstáculos.
Entender que as ações dos Leões transformam as pessoas, transformam a vida e 
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SERENIDADE AO SERVIR

SER LEÃO
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aproximam a humanidade.
Quando o Leão constrói ou reconstrói uma casa, está na verdade construindo ou 
reconstruindo um lar.
Quando constrói uma escola, está construindo educação.
Se montar uma biblioteca estará construindo cultura.
Construir um hospital é construir saúde e vida.
Assim, ser Leão é ajudar a construir um mundo mais humano e mais justo.

Ser Leão é plantar.
Plantar sementes de trabalho, de serviço e de humildade.
Plantar sementes de confiança, de paciência e de amor.
Sementes de esperança.
Plantar sementes de um futuro melhor.
Sementes que vão produzir belos e saborosos frutos: de cidadania, de sorrisos, 
de saúde, de vida, de esperança...

Ser Leão é lutar!
Lutar pela paz. Lutar pela justiça.
É lutar pelos nossos ideais de Liberdade, Igualdade, Ordem, Nacionalismo e 
Serviço.
É ter orgulho e honra de ser Leão, de ser companheiro.
De ser amigo, de ser irmão.
É promover o bem, a paz, a cidadania.
Ter coragem de perseguir os sonhos.
Cumprir nossa missão de fazer algo pelo outro, como nos ensinou Melvin Jones.
Nunca dizer “eu sou Leão, eu faço”, mas sempre dizer “nós somos Leões, nós 
fazemos”.
Jamais esquecer nosso lema: “Nós servimos”.

Ser Leão é ser líder.
É ser educador. Professor e aluno.
Mestre e aprendiz.
Ser o último e o primeiro.
O último a ser servido e o primeiro a servir.
O último a sentar e o primeiro a ceder seu lugar.
O último a falar e o primeiro a ouvir.
Ser líder e servidor.
“Ser líder servidor”.

Ser Leão é acreditar!
Acreditar em Deus acima de tudo.
Acreditar no serviço, no futuro, na humanidade e na força do Leonismo.
É acreditar sempre!

“Eu acredito!”
 CL Carlos Marcelo Fernandes
CaL Vanda Maria Menossi Fernandes
LC Brodowski – AL 2011-2012
Obs>; O CL CARLOS MARCELO FERNANDES / VANDA foi transferido para o 
LC PRESIDENTE PRUDENTE / CINQUENTENÁRIO / LB-1
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