
 

 

Saudações iniciais....  

 

Inicialmente, agradeço esta deferência tão especial, e 

confesso que falar em nome dos clubes visitantes nesta quase 
Distrital LC-6, reunindo os clubes de AURIFLAMA, 

BRODOWSKI – FERNANDOPOLIS CENTRO – 

FERNANDOPOLIS CIDADE PROGRESSO – JALES - JOSÉ 

BONIFÁCIO - MONTE ALTO – NEVES PAULISTA – ORLANDIA – 

PALMEIRA D´OESTE – POTIRENDABA – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

SUL – SERTÃOZINHO – TANABI - TAQUARITINGA – 

VOTUPORANGA ABILIO CALILE - VOTUPORANGA BRISAS SUAVES 

- VOTUPORANGA CENTRO, tendo aqui vários dirigentes leonísticos e 

companheiros mais capacitados que nós, certamente, é de grande emoção. 

 

Assumo esta grande responsabilidade, em nome do 

COMPANHEIRISMO, daquele leonismo verdadeiro que me liga a este 

querido clube de Nhandeara e mais especificamente ao casal/família 

GLAUBER – ALESSANDRA – ARTHUR - . 

 

Senão 

vejamos... temos 

aqui o casal que irá 

assumir, como parte 

integrante de nossa 

própria família... 

Afinal, o Arthur é “nosso filho adotivo” ! 

Foi aqui que viemos na posse da 

Governadoria em 2012/2013;  foi na gestão do 

CL José Gueia Mas / Feliscindra, que Brodowski 

sediou a 2ª. Distrital do LC-6, em novembro de 
2.013; foi aqui que em 13 e 14 de março de 2.014 

passamos 2 dias maravilhosos, onde tanto os 

CCLL como as domadoras nos  receberam, eu e a 

minha domadora Tarcilia, na 6ª. Peixada Sertaneja, e 

permitiram que além de 

participarmos daquela festa, 

também ajudássemos no 

trabalho de preparação, nos 

recebendo como se 

fossemos membros do próprio clube.  



 

 

E além disso, o LC NHANDEARA, nos últimos anos,  efetuou 17 visitas 

ao LC BRODOWSKI. E também foi em Votuporanga, quando da posse do 

LC Votuporanga Brisas Suaves, em 24/10/2012, estivemos participando com 

o CL José Luiz Pugnoli, com o então futuro Leão Raul, hoje aqui presentes e a 
Castora Taciana, fomos recebidos fraternalmente, tanto pelo Brisas e 

especialmente pelo casal hoje presidente.  

 

Se não bastasse tudo isso, este casal tem 

prestigiado constantemente o LC Brodowski, 

participando, nos anos 2012, 2013, 2014 e 2015,  

de posses, de visitas de Governador, da 9ª. e 

10ª. Piazza della Nonna, em visitas que 

emocionaram todos os associados, além de 

algumas visitas pessoais em nossa residência, e 

conquistando também a amizade e a simpatia do nosso GUGA.  Em 2013, o 

CL Glauber estava em FRANCA 

em visita administrativa do 

Governador, e após cumprir a sua 

missão na mensagem que levava, 

enfrentando frio, deixou Franca e 

foi a Brodowski. Em 2014, na 

10ª. Piazza, juntamente o CL 

Marinho e DM Kriscia, deixaram 

suas empresas por volta das 18 

horas, retornando de madrugada, 

levando e recebendo um abraço amigo. 

 

 Como se vê, a ligação BRODOWSKI – NHANDEARA – 

VOTUPORANGA, a ligação DOUGLAS / TARCILIA com GLAUBER / 

ALESSANDRA e ARTHUR é imensa.  

 

Isto é uma realidade demonstrada em 

cada gesto, em cada palavra, em cada atitude 

que tomamos quando estamos juntos, até em 

nossas casas, nos contatos diários via 

Whatsapp, celular, telefone, sinal de fumaça e 

outros meios de comunicação, tudo aquecido 

pelo calor humano com o sabor típico do amor 

fraterno o qual faz parte integrante desse 

companheirismo autêntico e verdadeiro, no qual as arestas e os espinhos são 



 

 

aparados e ajustados de modo a proporcionar um mútuo relacionamento,  

imperando a verdadeira amizade que o leonismo nos permitiu cultuar, e 

certamente iremos cultuar e preservar até quando o Grande Arquiteto nos 

permitir.  
 

 

Se os CCLL permitem, gostaria de relembrar um pouco 

desta ligação com o CL Glauber, o qual conheci na 12ª. 

Convenção distrital do LC-6 realizada em VOTUPORANGA 

em 8 de abril de 2.011, na gestão do CL MAURICIO DE 

SOUZA, de Batatais,  e após uma breve conversa inicial, e 

sentindo a aptidão e vontade de servir que percebi nele, o 

apresentei ao CL Mendes, do LC FRANCA CENTRO que 

estava implantando a TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO no 

distrito. O CL Glauber imediatamente aceitou o convite e aos 

poucos, foi se tornando imprescindível e necessário ao distrito, e hoje é um 

dos responsáveis diretos pelo quase perfeito funcionamento da Mutua Distrital 

e demais segmentos necessários da Governadoria, tanto em cadastro, 

tesouraria e outros, sendo já modelo para outros distritos.  

 

Hoje, o CLMJ Glauber / ALESSANDRA realizam 

um sonho assumindo a presidência deste pujante clube, 

tendo todo o carinho, colaboração de todos os 

associados, bem como deste grande numero de clubes 

aqui presentes, e certamente daqueles mais que aqui 

não estão fisicamente, mas que estão, certamente, 

emanando força e determinação para que possam continuar fazendo do LC 

NHANDEARA o clube que é um verdadeiro exemplo de trabalho e de 

companheirismo, facilmente comprovado por quem acompanha tudo que aqui 

é feito. 

 

E a maior prova desse amor ao leonismo que nos 

dão está resumido em seu lema para este ano : 

SERVIR COM COMPROMETIMENTO. 

Comprometimento que nunca lhe faltou em todos os 

encargos assumidos em nome do leonismo, tanto em seu clube como no 

Distrito. E também comprometimento com a FAMILIA, sendo citado sempre 

em todos os clubes que passa pelo LC-6 e outros distritos, como um casal 

feliz, carismático, e todos tendo no ARTHUR, o filho adotivo do leonismo, e 



 

 

que para nossa alegria, desde quando o conhecemos, me chama de “meu 

segundo pai” e a Tarcilia, de “minha segunda mãe”. 

 

Teríamos muito mais para falar deste elo, mas nem precisamos, pois o 
que nos impulsiona e nos motiva, é sabermos que temos aqui, não só no casal 

presidente, como em todos, COMPANHEIROS DE LIONS, temos aqui 

AMIGOS.  

 

 

Tudo isto é ou não motivo para termos aceitado falar em nomes dos 

clubes visitantes ??? 

 

 

Aos queridos associados do LC NHANDEARA, ao casal Waldemar / 

Rosana, ao Marinho / Kriscia,  CL Renato, com os quais também temos uma 

grande afinidade, a todos enfim, agradecemos também e queremos deixar uma 

homenagem especial. Afinal, um clube que tem entre os seus projetos, os 

DOUTORES DA ALEGRIA e um LEO CLUBE dos mais atuantes, merece. 

 

Muito se diz que no leonismo devemos combater os privilégios, mas 

aqui temos um privilegio que devemos agradecer.  

 

Companheiros, privilégio é sentar ao lado de um desconhecido que, por 

força de nossos ideais leonísticos, é nosso companheiro na luta pelo SERVIR. 

Privilégio é conversar com este companheiro e saber de seu clube, de suas 

atividades, de seu contentamento ou descontentamento. Privilégio é dizermos 

a este companheiro que nos recebe, da nossa alegria em estarmos aqui, 

participando de um evento que dignifica o seu clube e que traz, em seu bojo, a 

motivação perfeita para exercitarmos o COMPANHEIRISMO e fazermos 

novas amizades. É isto que hoje estamos fazendo. Revendo companheiros e 

conhecendo outros tantos e reforçando a amizade que já nos une. 

 

E também, ao CL Rosin e toda sua 

diretoria do AL 2014/2015, deve ser mostrado 

que os cargos passam e que a maior honra que 

todos devem se orgulhar, (e esta nunca 

passará) é de serem Companheiros-Leões e 

que este é o maior orgulho que devem ter, 

pois fazem parte de um grupo diferenciado da 

sociedade que valoriza o companheirismo e o serviço desinteressado. 



 

 

Finalizando, CL Glauber, Alessandra e Arthur, 

trago um abraço especial do nosso pequeno GUGA, 

que queria estar aqui também ao lado de vocês, e 

quero deixar ao casal que hoje assume a direção do 
LC Nhandeara, não só em nome do LC 

BRODOWSKI, como de todos que permitiram que 

eu os representasse, um mimo marcando esta noite 

histórica não só para este clube e para o Distrito LC-6, e para nós também, a 

qual jamais esqueceremos, e que, se algum momento, após estes 39 anos de 

leonismo que já praticamos, tivermos algum momento de fraqueza, tudo isto 

que aqui vivemos, será motivo de reafirmação, de motivação para 

continuarmos nesta trilha do LEONISMO, do SERVIÇO 

DESINTERESSADO, do COMPANHEIRISMO, o qual procuramos sempre, 

assim como o casal GLAUBER / ALESSANDRA,  

 

SERVIR COM COMPROMETIMENTO   
 

tendo 
 

SERENIDADE AO SERVIR ! 
 

 

CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA / DM TARCILIA 

LC BRODOWSKI – SP .´. D-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


