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   Parece ter sido ontem, porém, já se foram pouco mais 
de quatro meses, desde o dia da posse da Diretoria do 
Lions Clube Brodowski, e já estamos chegando ao final 
do 1º semestre do AL 2019/2020. Como diz o ditado, o 
que é bom, passa rápido.
 Ser Presidente do Lions Clube Brodowski exige 
muita responsabilidade, porém, é motivo de muito 
orgulho e alegria. Ouso inclusive dizer que é fácil, afinal, 
tenho ao lado Companheiros, Domadoras e Castores,  
empenhados no Servir Desinteressadamente. 
 Nesse período, participamos da XV Piazza Della 
Nonna com duas barracas de bebidas e promovemos 
duas Campanhas de Pizza, com toda renda revertida às 
atividades do Clube, e manutenção do nosso Centro 
Social Lions Clube, e em 2019 realizaremos a Campanha 
de Pizza, e a Noite do Companheirismo.
 A manutenção do Centro Social e seus bens, é 
algo primordial para as atividades, e nesse período, 
instalamos cortinas novas, consertamos as mesas, e a 
bomba d'água, pintamos os vitrôs, trocamos três portas, 
adquirimos uma máquina de moer frios, adquirimos 
novos andaimes para o Clube do Livro e Consertamos o 
veículo Kombi, além de pequenas outras benfeitorias. 
Nesse período ainda, cedemos o Centro Social  para a 
ACAM Portinari realizar o Treinamento da Brigada de 
Incêncio, e à CEMEI Carmo Euripedes B. da Costa, para 
a realização de um Sarau Cultural, além de acomodar 
nossas reuniões semanais e ter recepcionado 1º Comitê 
Assessor da Divisão D-3. Ate o fim do ano, cederemos à 
EMEF Nair Duarte do Pateo Franzoni e EMEF de Tempo 
Integral José da Silva Passos para realização formaturas 
dos seus alunos, e a APAE, para a confraternização de 
final de seus alunos, pais e funcionários.
  C l u b e  d o  L i v r o ,  v e m  e s t a n d o 
periodicamente em algum local da cidade, aos domingos, 
onde, aproximadamente 15 livros são emprestados.
Participamos da Coordenação da Pintura Mural, 
promovido pelo Museu Casa de Portinari, fato que ocorre 
desde agosto/77, meses após nossa fundação.
Promovemos pelo 32º ano Consecutivo o Concurso 
Cartaz sobre a Paz, cujo tema foi: A Jornada da Paz. 
Participaram cerca de 500 alunos de 11 a 13 anos, de 5 
escolas do município.
 Iniciamos uma parceria com a OAB Subseção 
Brodowski, no programa OAB Vai à Escola, onde nossa 
primeira proposta de trabalho, voltada ao Meio Ambiente 
já está em andamento. Outra parceria foi com a Ordem 
dos Músicos do Brasil, visando implantar aulas de 
Instrumentos Musicais no E.E. José Aleixo da Silva 
Passos.
Ainda sobre Meio Ambiente, firmamos parceria com 
estabelecimentos comerciais e escolas, o que já nos 
rendeu a coleta de 1.500 litros de óleo usado e 300 kg de 

lacres de alumínio. Parte desde óleo já foi entregue ao 
Programa Reviva Óleo, onde recebemos 60 litros de óleo 
novo, que foram doados à Associação São Vicente de 
Paula (Vicentinos). Outra parte do óleo coletado terá o 
mesmo destino, e os lacres serão utilizados na aquisição 
de aparelhos ortopédicos. Destaca-se ainda, a ida 
periódica de casa em casa, em algum bairro pré 
estabelecidos e doadores espontâneos que nos trazem 
esses produtos. Aliado a isso, iniciamos a coleta de 
tampinhas plásticas, e cartelas de remédios.
Nesse período, emprestamos 18 aparelhos ortopédicos 
(cadeiras de rodas, de banho, andadores, muletas, 
bengalas e botinas), e ainda a doação de um óculos para 
aluno da rede publica de ensino.
 Quanto a saúde, realizamos o Mutirão da Saúde, 
em parceria com o Rotary Clube Brodowski, onde foram 
realizados 132 exames (Glicemia, Triglicérides, PSA e 
Acuidade Visual.
Coletamos 180 kg de ração com a realização da 2ª 
Cãominhada, que foram doadas ao Canil Anjos de Patas. 
Iniciamos a coleta de roupas em prol do bazar que será 
promovido pela CEMEITI Marcus Orlando Arantes 
Carvalho.
 Buscamos colaborar nos eventos promovidos por 
outras entidades da nossa cidade, como APAE, Lar da 
Fraternidade, Loja Maçônica Compromisso de União, 
Loja Maçônica Luz de Brodowski e Museu Casa de 
Portinari. 
Visitamos o Lar da Fraternidade em um Chá da Tarde em 
homenagem ao Dia dos Pais, e a APAE, em homenagem 
à Semana das Crianças.
 No período realizamos 17 reuniões ordinárias, 3 
administrativas, e 3 Festivas (Posse, Dia dos Pais e Mês 
das Domadoras), além da participação em eventos 
leonisticos e visitas à outros clubes, visando o 
aprendizado e o fortalecimento leonistico.
 Essas atividades, mais uma outra que porventura 
tenham passadas despercebidas, e as que ainda 
iniciaremos nesta AL 2019/2020, nos preenche de 
alegria, tornando ainda mais vivo o desejo de Servir 
Desinteressadamente, fato que o Lions Clube Brodowski 
realizada a mais de 42 anos. Obrigado Companheiros, 
Domadoras e Castores, por estarem a 42 anos 
praticando A ARTE DE SERVIR. 

 CLMJ César Gullo / DM Regina Célia / 
Castor Augusto

Presidente AL 2019/2020
              

  

MENSAGEM DA FAMILIA PRESIDENTE AL 2019/2020
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   Concurso Cartaz sobre a Paz 2019/2020 – A JORNADA DA PAZ

A mais de 30 anos, Lions Clube Internacional, através dos 
clubes locais, realiza o Concurso Cartaz sobre a Paz, onde a 
cada ano, um tema é sugerido para que os participantes 
expressem seus sentimentos e transmitam uma mensagem 
de paz a todos que os rodeiam. Este ano, o tema sugerido 
foi: A Jornada da Paz.

Desde sua criação, em 1988, aproximadamente 5 milhões de 
jovens de 11 a 13 anos completados em 15 de novembro, em 
mais de 200 países tiveram a oportunidade de participarem.

Sempre ativo, o Lions Clube Brodowski, anualmente promove o Concurso em sua cidade, e esse ano contou 
com aproximadamente 500 alunos de 5 escolas do município: CEB-Objetivo Brodowski, Colégio Antonio 
Frata, EE José Aleixo da Silva Passos (JASP), EMEF Professora Elza Leite da Costa e EMEF Professora 
Nair Duarte do Pateo Franzoni, sob a coordenação do CLMJ Nelson Agostinho e apoio do Museu Casa de 
Portinari, que promoveu ampla divulgação, e sediou o evento, tendo seu Julgamento realizado no dia 09 de 
outubro de 2019, sendo julgado pelos artistas: Antonio Ailton Rufato, Rita de Cassia Luciano, Ana Cristina 
Meneghelo, Ézio Marcolla e Clarice Cavalheiro, que chegaram ao seguinte resultado:

                             lº Lugar – DANILO JOSÉ DE AGUIAR – CEB – Objetivo Brodowski.

                              2ºLugar – LETICICIA AP. DOS SANTOS OLIVEIRA – EE José Aleixo da Silva Passos

                              3ºLugar – RAMON MUNHOZ SANCHES – EMEF Professora Elza Leite da Costa.

Os cartazes vencedores permanecerão expostos no Museu Casa de Portinari até o dia 18 de Outubro de 
2019, onde serão apresentado a todos os visitantes do local, e também ocorrerá a premiação às 10 horas, 
sendo Certificados aos 3 vencedores, e um tablet ao 1º colocado.

Neste período, as escolas promoverão visitas ao Museu, com o objetivo de dar visibilidade ao Museu e 
conhecerem o concurso, além de prestigiarem os trabalhos.

O próximo passo, será a participação do 1º Colocado em julgamento do Distrito LC-6 juntamente com outros 
63 cartazes, posteriormente a nível de Distrito Multiplo, e depois internacional.

Em âmbito internacional, juízes das comunidades de arte, paz, juventude, educação e mídia, selecionam um 
vencedor do grande prémio e 23 vencedores do prémio de honra ao mérito.

O vencedor do grande prémio internacional receberá US$ 5.000 e uma viagem para a cerimónia de entrega 
na Convenção Internacional, acompanhado de dois familiares e o Presidente ou representante do clube 
patrocinador.

Cada um dos 23 vencedores do prémio de honra ao mérito receberá um prémio no valor de US$ 500 e um 
certificado.

Não sendo a descoberta de um grande talento, mesmo isso sendo possível, o principal legado do Concurso 
sobre a Paz, é difundir uma mensagem altruísta, e que possa transformar nossos semelhantes e plantar uma 
semente de amor e paz no coração de cada um.
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Dando continuidade ao Programa OAB na 
Escola, no dia de hoje, 17/10, o Lions Clube 
Brodowski esteve na Escola Jasp, onde foi iniciado o 

primeiro projeto dos vários apresentados pelo Lions.

T
rata-se do projeto intitulado "Preservando o Meio 
Ambiente... Auxiliando o Próximo". Na ocasião foram 
visitadas 23 classes, com aproximadamente 500 

alunos. O projeto consiste na coleta e destinação correta de 
recicláveis, entre eles: lacres de latinhas, tampinhas plásticas, 

óleo usado e cartelas de remédios. Os lacres e tampinhas serão destinados à aquisição de aparelhos 
ortopédicos; o óleo trocado por alimentos e destinados à instituições do município, e as cartelas de 
remédios ao Hospital do Amor de Barretos.

PROJETO OAB NA ESCOLA

 No dia 07 de Outubro de 2019, o Lions Clube Brodowski esteve 
presente na EMEF Tiradentes, e na ocasião, recebeu 
aproximadamente 20 kg de lacres, fruto de uma atividade 
desenvolvida em parceria entre o Clube e a Escola, onde, no 
primeiro momento envolveu duas classes, das professoras 
Cristiane Maria Patrici e Fabiana Cristina Valsichi, e um total de 70 
alunos. Como agradecimento e incentivo, foi entregue um 
Certificado de Reconhecimento a cada um deles.

Durante o evento, foi realizado uma explanação sobre a atividade, 
que envolve a preservação do meio ambiente e o auxilio aos mais 
mais necessitados. Nos últimos 5 anos, com a colaboração da 

comunidade brodowskiana, foram coletados centenas de quilos, e com eles, adquirido 5 cadeiras de rodas, 
e 8 de banho. Destacou-se, que o Lions Clube Brodowski possui um acervo de aparelhos ortopédicos, e que 
atualmente, aproximadamente uma centena estão emprestados a cidadãos das mais diversas idades, 
sendo, cadeiras de roda, de banho, andadores, muletas e bengalas.

 Feliz com a atividade, o Sr Bruno Rogerio Ferron Ferraz, diretor da escola, manifestou a intenção de 
novas atividades serem realizadas. O ponto alto do evento foi a emoção sentida pelos alunos, onde alguns 
sentiram o coração acelerado, e outros lagrimas brotando de olhinhos repletos de alegria e desejo de Servir.

 Mais uma sementinha de amor ao próximo e ao meio ambiente fora plantada, e em pouco tempo, já 
está dando seus frutos. Belissimos frutos...

LACRES EMEF TIRADENTES 2019

http://www.distritolc6.com.br/index.php/distrito_clubes/2763-lcbrodowskiemeflacr19.html
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 No domingo, dia 10 de novembro, o LIONS CLUBE DE 
BRODOWSKI promoveu a 2a. CÃOMINHADA LIONS / 
MAGNUS, contando com a importante colaboração 
desta empresa MAGNUS RAÇÃO, lider no segmento 
Brasil, e com o apoio do ISKE PESCA, DROGARIA 
POUPE JÁ, DUBOM PRESENTES e a LOJA MAÇONICA 
LUZ DE BRODOWSKI. Outros importantes apoios foram 
recebidos de SOM JAIR RINALDI, PERLA PROPAGANDA 
VOLANTE, TRENZINHO MAXIMUS, animador JOÃO 
PAULO GARDUCCI,  e principalmente do MUSEU CASA 
DE BRODOWSKI, que cedeu a explanada defronte à 
CASA DE PORTINARI, energia, água, banheiros.

 A finalidade principal foi colaborar com o CANIL ANJOS DE PATAS que cuida e trata 
dos nossos cães e abandonados com muito amor e carinho. A participação de cada dono de 
um animal ( e como teve cães lindos, de todas as raças), foi a doação de ração para o canil. E o 
resultado final foi excelente. A demonstração de carinho para com nossos "melhores 
amigos" certamente serviu também para dar à todos a importancia, não só de 
ajudar o canil, como mostrar o que representa na vida de nós todos, a amizade 
e a presença de um cão, de um gato ou qualquer outro animal 

2a, CÃOMINHADA LIONS CLUBE / MAGNUS

h t tp : / /www.d i s t r i t o l c6 .com.b r / i ndex .php /d i s t r i t o_c lubes /2830-
l cb rodowsk i caominhada2 .h tm l
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No sábado, dia 09 de novembro, no CENTRO SOCIAL LIONS CLUBE, foi 
realizada mais uma tradicional FEIRA DA SAÚDE, onde foi oferecido 

exames de TRIGLICÉRIDES, GLICEMIA, PSA e VISÃO, com 132 exames 
realizados, tudo dentro dos padrões de higiene. 

A campanha contou com a importante colaboração da ÓTICAS PAULISTA, de 
Ribeirão Preto (do ex-CL JOEL VASCONCELOS ) e do Laboratório 

MULTICLINICAS, de Ribeirão Preto, representado pela Srta. MIRIAN BORGES 
DE OLIVEIRA. 

MUTIRÃO DA SAÚDE

Na manhã  domingo, dia  27/10, o Lions Clube Brodowski esteve 
presente no Museu Casa de Portinari, onde ocorreu a Cerimonia de 
Assinatura do Patto di Gemellaggio (Cidades Irmãs), entre 
Chiampo, terra natal de Giovanni Batista Portinari, e Brodowski, 
terra natal de Candido Portinari.
        A Cerimonia contou com a presença do filho de Candido 
Portinari, Sr. João Candido Portinari, do Prefeito de Chiampo 
Sr.Matteo Macilotti, da Vereadora de Chiampo Sra. Sara Mettifogo, 

da Assessora de Cultura e Educação de Chiampo, Sra Sofia Bertoli, do Assessor do Trabalho de 
Chiampo, Sr Felippo Negro, do Pároco de Chiampo, Vittorio Montagna, do Vice Consul da Italia 
Sr.Vicenzo Spedicato, do Presidente da Funart Sr.Miguel Proença, do Prefeito Local Sr. Jose Luiz 
Peres, alem de varias autoridades locais e do Estado.de São Paulo. (vários CCLL e domadoras 
estiveram presentes, especialmente convidados pela direção do MUSEU PORTINARI. 
       Uma grata surpresa, foi o encontro com o CL Ferruccio Zecchin, associado do Lions Club di 
Arzignano, e também Presidente da Associação Vicentina no Mundo.
Na ocasião, tivemos a oportunidade de dar as boas vindas à comitiva 
Italiana, e ainda manifestar nossa mensagem de carinho e alegria com o 
pacto assinado. Brodowski, apesar do nome de origem polonesa, nasceu e 
cresceu através do trabalho de inúmeros italianos que aqui chegaram em 
busca de trabalho nas lavouras de café, e foi em uma dessas lavouras, que 
nasceu Portinari, o filho mais ilustre de Brodowski e nosso Pintor maior, 
que tão bem, através de suas cores e sua arte, soube pintar seu terra e seu 
povo. Hoje, os nossos laços de amizade e ajuda mutua estão ainda mais  fortes.
Que possamos crescer juntos, e escrever mais uma linda historia desses povos tão queridos, 
brasileiros e italianos.
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 A palavra “Servir” me levou a pensar em tantas coisas até chegar no que significa para mim essa 

palavra: primeiro a letra “ ” do (servir) me fez refletir que quando faço alguma coisa como leão sinto uma S
satisfação muito boa em fazer algo por alguém.

 Indo para letra “ ” do (servir) analisando seu sentido dentro do contesto me levou a sentir o E
engrandecimento como ser humano com as realizações através das campanhas.

 Chegando na letra “ ” do (Servir) notei que ao prestar um serviço à comunidade me sentia R
revigorado, forte para enfrentar qualquer atividade.

 Ai vem a letra “ ” do (servir). Haja o que houver em toda empreitada no final você se sentesempre V
um vencedor e sua jornada tem sempre um êxito maravilhoso.

 A letra  do servir nos mostra o instinto que o leão tem no exercício do servir durante a campanha “I”
que está executando sempre seguindo os rumos certos .

 No final a letra  do servir nos leva a recomeçar fazendo com que uma auto analise de todo o “R”
servir dentro da campanha busquemos os erros para serem corrigidos e não se repitam numa nova 
campanha
Assim sendo dentro da minha modesta visão posso dizer que a palavra  é o “S” da satisfação; o SERVIR
“E” do engrandecimento; “R” do Revigorar; “V” do vencer; o “I” do instinto e o “R” do recomeçar.

“                                             Juntos Servimos Mais e Melhor”

CLMJ NELSON AGOSTINHO – Presidente AL 1977/1978 e 2018/2019

18 DE MAIO DE 2.019  LIONS CLUBE DE BRODOWSKI
Assoc iado Fuundados AL 1976/1977

S E R V I R 

DIA (22/10) pela manhã, o Lions Clube Brodowski esteve visitando o  
Colégio Objetivo, onde recebeu dos alunos, professores e diretores, 
23 kg de lacres. Essa colaboração foi possível graças a Gincana 
promovida pelo Colégio, onde, além do lado recreativo, focou 
também o civismo, o meio-ambiente o social. Na ocasião, o Colégio 
se colocou a disposição para novas atividades.

 No dia 01 de novembro/19, 6a. feira, uniram-se pelos laços sagrados do 
matrimonio, o CL GUILHERME BARTOLOMEU ADAMI / DM RAFAELA 
CEREJA ADAMI, em cerimônia religiosa realizada em Batatais, e todos 
recepcionados em Brodowski, no salão da Velha Guarda com muita 
alegria e felicidade. 
 Guilherme, Presid. AL 2016/2017 filho do CLMJP Caetano Adami 
Neto/Rosa Meire, Presid. AALL 1994/1995 e 2009/2010, dois casais dos 
mais dedicados e queridos no leonismo e em Brodowski.
 Deixamos os mais sinceros votos de felicidades aos noivos.

Os pais CLMJP Caetano/Meire presentando o 
filho Guilherme / Rafaela, quando de sua 

posse como Presidente, o casal presidente 
mais novo do LC-6 no AL 2016/2017

INSTRUÇÃO LEONÍSTICA
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Há pessoas que nos 
faz sentir-se bem... 
Outras, muito bem... 
J á  a l g u m a s . . . . 
a h h h h ,  e s s a s 
algumas. Além de 
fazer  nos  sent i r 

muito bem, ainda nos cobre de imensa luz, 
paz, e de amor pleno. Foi assim que nos 
sentimos na tarde do dia 10 de outubro de 
2019, quando o Lions Clube Brodowski 
visitou a APAE local para realizar uma 
comemoração em homenagem a Semana da 
Criança.
 Com início às 13 horas, o evento contou 
com distribuição de pipoca, cachorro quente, 
refrigerante e brincadeiras com a querida 
Neusinha Palhaça, e animação dos alunos.
Fundada em 21 de março de 1992, a APAE 
BRODOWSKI, presidida pelo Sr. Luis Carlos 
L e i t e  d a  C o s t a ,  c o n t a  h o j e  c o m 
aproximadamente 100 alunos e uma equipe de 
profissionais altamente qualificada e repletos 
d e  d e d i c a ç ã o  e  c a r i n h o ,  c o m o 
testemunhamos no local.
 Muito mais que as guloseimas e 
brincadeiras, o ponto alto do evento foi a 
interação com essas crianças, verdadeiros 
archotes, tamanha a luz que emanam a todos 
nós que lá visitamos.

 o que podemos chamar de uma 
“bagunça” organizada... E que bagunça 
fizeram!  ‘ 
 Foram mais de duas horas de muitas 
Extremamente educados e gentis, os alunos 
demonstraram a todo instante o cuidado com 
o local e com seus amiguinhos, fazendo 
brincadeiras... Com bola, corda, trenzinhos, 
fitas, e muita... Muita dança.
 Destaque-se ainda o carinho. Um 
abraço mais gostoso que o outro, e o que não 
faltou foram abraços, e muitos sorrisos.
 Ao final, ficou a vontade de quero mais. 
Que possamos em breve retornar ao local, e 
viver de novo aquelas horas de encanto.
 O b r i g a d o  a l u n o s ,  d i r e t o r e s , 
professores e funcionários da APAE 
BRODOWSKI. Vocês são demais.

VISITA NA APAE

 Caríssimos Companheiros... Dulcíssimas 
Domadoras e adoráveis castores(as), parece 

que foi ontem, mas
já se passaram pouco mais de um mês daquele 

maravilhoso dia que tomamos posse como 
Presidente

desse Valoroso Clube, o Nosso querido Lions 
Clube de Brodowski. Talvez isso se dê em 

virtude do clima
harmônico... Da energia positiva... E do carinho 
recebido por parte de todos os presentes, fato 

esse, que
nos preencheu de disposição para trilhar o 
caminho do Servir Desinteressadamente, e 
ainda, a certeza de não estarmos sós. A 

nosso lado, a presença constante de um 
amorável grupos de homens e mulheres de

bem, que desde 09/02/1977 escrevem com 
singelas penas, uma belíssima história.

Trecho da mensagem do CLMJ 
CÉSAR GULLO, quando de sua 

posse como Presidente 2015/2016
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NOVEMBRO -  2019

01 - Cas. CL Guilherme / Rafaela
04 - DM Rafaela Adami
04 - DM LEILA (CL Gledison)
06 - Cast. Alexandre (CL Emilio)
11 - DM ROSA MEIRE B. ADAMI
11 - Cas. CL José Luis / Carmem
17 - CLMJP ANTONIO DOUGLAS
17 - Cast. Maise Emily (CL Rui)
23 - Cast. Nauitta ( CCLMJ Dias)

Lions Clube de Brodowski  SP

Utilidade Pública Lei Federal nº 5575, de 17/12/1960
Lei Municipal nº 472. de 17/4/1978
www.lionsclubedebrodowski.com.br
www.lionsclubedebrodowski.blogspot.com
Fundado em 09/fevereiro/1977
Carta Constitutiva : 23/02/1977 - C.N.P.J. nº 49.158.157/0001-39
Sede : CENTRO SOCIAL LIONS CLUBE:  Rua José Fabbri, nº 335
CEP 14340.000 - Brodowski-SP
Presidente AL 2019/20202 - CLMJ CESAR GULLO
Reuniões : 3as. Feiras  20h30min  Centro Social Lions Clube
Clube Padrinho : LIONS CLUBE DE BATATAIS
Leão Orientador : CL Sebastião Fernando Gomes (in mem)
Padrinhos Físicos : CL Idair Fantinatti e CL José Pupin Neto (in mem)
Distrito LC-6  - Região D - Divisão D-3  - Clube nº 033340

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

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

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

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

EDITOR AL 2019/2020
CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA 

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

 Cel: 99148-7497
e-mail: fotodouglas33@gmail.com 
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