Setembro: MÊS DAS DOMADORAS

A capacidade de liderar sempre foi dita ser própria do homem. Isto se deve
porque, desde tempos imemoriais, o homem era o caçador, aquele que trazia
para o meio familiar a alimentação e provia a segurança também do grupo,
combatendo e guerreando, afastando o perigo de sua célula.
Hoje tudo mudou... Homem e mulher são iguais, e ambos são importantes
dentro de nossa sociedade, com direitos e deveres iguais.
Nesta mudança, já temos VEREADOR, PREFEITO, GOVERNADOR,
PRESIDENTE DA REPUBLICA, CHEFES DE EMPRESAS,
EMPRESARIOS, e tantos cargos já ocupados por MULHERES ! Até
JOGADORAS DE FUTEBOL !
Em maio de 1987,a Corte Suprema dos EE.UU já havia decidido pela punição
de determinadas entidades cujo regulamento configurava discriminação sexual.
Até então, Lions Internacional que não havia sido atingido por nenhuma
sentença, durante a 70a Convenção Internacional, em Taipei, Taiwan, em julho
de 1987, com quorum de 77% dos votos dos delegados, decidiu pela alteração
dos estatutos da Associação, aprovando o ingresso da mulher no Lions.
No leonismo a mudança é sentida com a mudança das primeiras palavras ditas
pelo Presidente do Clube, ao iniciar a reunião:
"Invocando a Deus pela grandeza da Pátria, e pela harmonia entre as pessoas,
declaro aberta a presente Assembléia Festiva do Lions Clube..."
Já começa a fazer parte do passado a direção dos Clubes e outros cargos
superiores no leonismo apenas dos homens.

Hoje a mulher é dirigente competente, eficiente, capaz e laborativa, com
iniciativas próprias, muitas vezes superando qualquer expectativa, por motivo
de outros afazeres.
Hoje a mulher é pessoa. O homem é pessoa. Em sociedade evoluída não se faz
mais distinção. Temos no leonismo exemplos marcantes da direção
de pessoas altamente competentes do sexo feminino, sendo pessoas de
exemplar capacidade de liderança, desprendimento e louvor laboral, com idéias
evoluídas, não dirigidas, não orientadas apenas para suas companheiras, mas
para o todo do grupo.
Hoje no Distrito LC-6, temos 62 clubes, sendo que 18 são presididos por
MULHERES.
Entre os principais assessores distritais, temos 25 cargos ocupados por
mulheres.
Já tivemos uma Governadora e hoje temos a 2ª. Vice Governadora. Tivemos
uma Diretora Internacional, ROSANE VAILATTI . Temos uma Editora da
Revista Lion Sudeste, CL DENISE RODRIGUES.
Como se vê, a MULHER é peça fundamental no LEONISMO.
Por isso, nada mais justo que a ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE
LIONS CLUBES dedicar um MÊS para as MULHERES.
E mais justo ainda, ser SETEMBRO este mês. Setembro um dos mais bonitos
mês do nosso calendário.

As mulheres hoje são o coração do movimento leonístico. Não apenas pela
graça e encantamento da sua presença, mas também pelo dinamismo e
dedicação que demonstram, participando das atividades e das promoções que
são realizadas pelo clube em benefício dos menos favorecidos e da
comunidade.
A companheira que temos é a asa que permite nosso voo equilibrado e seguro e
por elas damos graças a Deus. Sem nossas DOMADORAS seríamos pássaros
de asa partida e, seguramente, se conseguíssemos algum voo, este seria incerto
e sofrido.
O Lions Clube de Brodowski é um Clube privilegiado, apesar de ainda não ter
nenhuma mulher como COMPANHEIRA. Em todas as suas atividades o
sucesso é marcante e marcado pela presença feminina, dando aquele toque
especial, de participação, de alegria, culminando com o amor que deve ser a

base de todos os nossos propósitos. E contando ainda, depois de 40 anos de
existencia, com 2 fundadoras sempre ativas e participadoras :
TARCILIA E SANDRA e uma quase fundadora : ROSA MEIRE.
Não podemos prescindir do
trabalho delas e das nossas
DOMADORAS ,
ornamentos preciosos das
nossas reuniões e
atividades. Se nos atiramos
a grandes empreitadas é por
termos certeza, de que elas
estarão sempre ao nosso
lado. E só ver como são
importantes em nossas atividades, e só para ilustrar, na PIAZZA DELLA
NONNA e outras promoções. Ainda hoje, estavam no APAE levando
solidariedade, carinho humano, alegria e um sorriso a tantas crianças. E isso é
feito todos os anos, assim como comparecerem também na CRECHE , como já
foram e certamente irão outras vezes, no ASILO, levando amor, que talvez
muitos não tenham dos proprios familiares.

Relembremos o mês de setembro de 1.985, conforme nota no LEÃO DE
BRODOWSKI, nº 76 :
As domadoras continuam promovendo com sucesso absoluto, as suas
atividades e promoções. Nos dias 14 e 15 ultimo, no Centro Comunitário Ana
Valente, gentilmente cedido pela Prefeitura, aconteceu um concorrido BAZAR
DA PECHINCHA. Desde o inicio da semana, as domadoras, lideradas pela
Presidente Vera Lucia Fernandes da Silva, preparavam todo o material a ser

vendido no bazar, com roupas doadas conseguidas na comunidade, tudo
devidamente separado, etiquetado com preço irrizórios.
A finalidade foi dupla: proporcionar à população carente adquirir roupas,
sapatos, brinquedos e outros, a preço simbolico ao alcance de todos; e
arrecadar fundos para a construção do CENTRO SOCIAL LIONS CLUBE.
Os objetivos foram alcançados e além de oferecer artigos de boa qualidade, foi
arrecadado Cr$ 1.877,00, destinados à construção.
Realmente estão de parabéns as domadoras brodowskianas que desde o inicio
de 1985/1986, vem fazendo um belo traballho de entrosamento, com reuniões
quase semanais e com promoções, com a participação da maioria das
domadoras, o que ocorre desde a fundação do clube.
0BS.: No boletim 84, dezembro de 1.986, consta outra nota sobre novo
BAZAR DA PECHINCHA, desta feita sob a coordenação da Presidente
CLEIRE SCOZZAFAVE CARVALHO, que rendeu Cr$ 4.300,00 , também
destinados à construção do CENTRO SOCIAL.
( ilustrar com mensagens das Domadoras Sandra e Mariza )

Como vemos, e talvez muitos de nós, até o fundadores, não se apercebem de
como as domadoras foram importantes para a construção deste nosso CENTRO
SOCIAL. E como são imporantes também para a manutenção deles.

Qual é o sentido deste MÊS DAS DOMADORAS / COMPANHEIRAS /
MULHERES / numa época em que, cada vez mais, ingressam como
companheiras-leão, como associadas de Lions Clubes?

Só quem participa do
movimento leonístico há
muitos anos, conhece
profundamente o significado.
Quando apenas os homens
eram associados do Lions, suas
esposas, as domadoras,
participavam exaustivamente
de todas as atividades sociais,
comunitárias (promoviam chás, quermesses e rifas para angariar fundos de
campanha; teciam enxovais infantis, visitavam creches, asilos, hospitais;

organizavam jantares para as reuniões do Clube – dos homens). Enfim,
dedicavam muito do seu tempo ao trabalho voluntário para acompanhar o seu
leão. Muito justo e merecido que, em reconhecimento a toda essa dedicação, os
leões instituíssem um período para homenagear as domadoras.

Mudou a forma de trabalhar da domadora que se tornou associada? É claro que
sim: agora ela faz tudo que fazia antes e ainda ocupa cargos no Clube.
Portanto, aumentaram suas atribuições. E por quê? Porque a mulher acredita
nas suas potencialidades; acredita que deva dividir seus talentos; acredita que
somando forças com os homens pode melhorar sua comunidade; acredita que
pode melhorar o ser humano e a humanidade. E nesta crença ganha forças para
fazer tudo com amor e dedicação.

Parabéns a todas as domadoras, não só porque é setembro, mês dedicado às
domadoras, mas pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pela sua doação e pelo
amor que dedica ao ser humano, através do leonismo.

Voltando ao questionamento
colocado: hoje temos no Lions
domadoras, companheiras-leão e
companheiras–leão/domadoras.
Aqui, no LC Brodowski ainda não
temos uma Companheira LEÃO,
mas as domadoras, atualmente
lideradas pela Dom. Rafaela, são
imprescindiveis na vida do clube.
E certamente em breve, terá COMPANHEIRA e até quem sabe, uma
PRESIDENTE e a quem em nome de todos os nossos companheiros,
entregamos um poster onde está registrada toda essa nossa familia deste ano
leonistico 201-/2017

Assim como nosso Governador e o Presidente Internacional, o LC Brodowski
acredita na capacidade da mulher, seja ela domadora ou companheira-leão e
rende, aqui, agora e sempre, as mais sincera homenagem a todas as
nossas domadoras:
TARCILIA – SANDRA E ERCILIA –
09/02/1977 –
40 anos - fundadora

CARMEM - 01/03/2008 – 9 anos
EDILEIA – 2012 (4 anos)
( CL Emilio 01/06/2009 – 7 anos)

ROSA MEIRE – 01/05/1978 – 38 anos
REGINA – 20/03/2013 – 4 anos
MARIZA ELIANA – 01/10/1987 – 30 anos
RAFAELA – 24/06/2013 – 4 anos
MARIA APARECIDA – 01/08/1994
23 anos

TABATA – 01/10/2013 – 3 anos

ANA ELISA – 01/06/1995 – 22 anos

ROSELI – 13/01/2015 – 2 anos

IVONI – 2005 (11 ANOS)
CL Dias(01/08/1996 – 20 anos)

LUCI MARA – 02/06/2015 – 2 anos
LEANDRA – 15/10/2015 – 1 ano

Um grande abraço a todas.
CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA
Brodowski, 07 de outubro de 2.016
Assessor do Centenário AL 2016/2017
Editor LC-6
Proferido na reunião de homenagem ao MÊS DAS DOMADORAS

VEJAM FOTOS DESTA REUNIÃO EM

https://photos.google.com/share/AF1QipNY1miZ3bCFKikveWiE9pUlFBO17FxshLlP7kSnlH754FBbs2VxfHKwTvWJVoOvg?key=Ni0tMThtSnVLb2JENXFITFFzWDFIX1UtWG5fSnRB

CÓDIGO DE ÉTICA DAS DOMADORAS
LUTAR pelos princípios que norteiam a Filosofia Leonística.
ATER-ME às responsabilidades e os deveres que me cabem como mulher, domadora e mãe.
SABER que a amizade deve ser praticada como um fim e não como um meio, procurando
sempre tornar mais sólida a amizade que une membros do Lions Clube.
DESEMPENHAR as tarefas que me forem confiadas, com ardor e desprendimento, sem jamais
pleitear remuneração ou recompensa visando aperfeiçoamento.
JAMAIS fazer julgamentos precipitados ou críticas injustas as quais venham alterar a
harmonia, amizade e união que deve reinar entre companheiros do Clube.
INCENTIVAR meu Leão em todas as ocasiões, colaborando em seus trabalhos e nos seus
empreendimentos.
EDUCAR meus filhos nos princípios de altruísmo, lealdade e amor pátrio, ensinando-lhes que o
trabalho e a honradez constituem o mais seguro amparo para o homem.
NUNCA fazer prevalecer a minha própria opinião, mas procurar entrar em entendimento com
as demais domadoras, pra melhorar entrosamento e aperfeiçoamento.
SERVIR com dedicação e amor a grande PAZ UNIVERSAL, contribuindo com meu trabalho
desinteressado para aliviar a dor alheia, irmanando-nos sempre mais para chegarmos mais
perto de Deus.
REUNIR-ME com os grupos para juntos acharmos soluções aos problemas que afligem os
elementos necessitados da comunidade que nos cerca.

Estamos em setembro de 2.016... E com ele chegou o MÊS DAS DOMADORAS, tempo de alegria, festa e
confraternização.
É nesse tempo que devemos parar um pouco e refletir sobre tudo que fizemos durante estes quase 40 anos do
LC Brodowski. É o mês em que somos convocadas a ajudar mais as pessoas a viverem felizes.
Devemos perguntar a nós mesmas se estamos fazendo o melhor para dar conforto e ajuda aos necessitados de
nossa comunidade.
Se estamos vivendo dentro do nosso clube com o espirito de verdadeiros companheiros e domadoras, sempre
dispostos a servir com amor...
Setembro é uma data que nos anima e nos dá esperança e entusiasmo em servir cada vez mais.
Esperamos que neste 2016 e nos anos subsequentes, o espirito do NÓS SERVIMOS esteja todos os dias em
cada companheiro leão e em cada domadora, em todas as campanhas e realizações do nosso clube.
Que neste mês e em todos os demais, estejamos novamente presentes na grande tarefa que é servir
desinteressadamente.
Desejo a todos, leões, domadoras e juventude Leonística, que possamos ter sempre SETEMBROS e MUITOS
ANOS cheios de alegria em nossos lares e em nossa grande família Leonística.

DOMADORA SANDRA BORELA AGOSTINHO
Dezembro de 1.979

MENSAGEM DA DOMADORA
Gostaria de deixar registrado aqui nossas por palavras por ocasião do inicio do ano Leonistico
1991/1992, e que tem balizado o traballho e as iniciativas das nossas domadoras.
Estamos conscientes que o papel da MULHER, nos dias de hoje, assume cada vez mais
importancia, e não apenas pela integração no sistema produtivo e decisório, mas
principalmente com sensibilidade, presença de espirito e amor de mãe, trabalhando por um
mundo mais humano e menos indivualista.
Não são as palavras que vão mudar a situação das coisas, mas nosso exemplo no cultivo
diário do verdadeiro AMOR, no estimulo ao comportamente ético dos nossos esposos e na
educação dos nossos filhos.
Apoiamos e participamos ativamente de todas as campanhas do LIONS CLUBE, além de
nossas proprias, com visitas e doações ao Asilo Lar da Fraternidade, venda de livros de
receitas, confecção e venda de panos de prato e outras mais.
Meu agradecimento a todas as domadoras e o meu convite a um segundo semestre de
grandes realizações.
Dom. MARIZA ELIANA CARREIRA JORGE
Presidente AL 1991/1992

Nós Servimos

