FÓRUM LEONÍSTICO DA REGIÃO E – AL 2015/2016

Foi realizado na manhã do dia 06 de março de 2.016, um lindo domingo ensolarado,
o FÓRUM LEONÍSTICO da Região E, em SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP, na bela sede
social do clube local, sob a supervisão e responsabilidade do CLMJ Washyngton Augusto
Fernandes, Coordenador da Região E.
Logo pela manhã, os companheiros visitantes eram recebidos com um sorriso e um
abraço especial, característico do companheirismo são-joaquinense, e todos recepcionados
com um gostoso café da manhã.
Iniciando o protocolo, a formação da mesa dirigente foi feita pelo CLMJ Carlos
Contim, e dela fizeram parte : CLMJ Washington Augusto Fernandes, Coordenador Região
E; CLMJ José Mário Bazan, Governador do Distrito LC-6; CL Carlos Roberto Marçal da
Silveira, Presidente do LC São Joaquim da Barra; CLMJP Antonio Douglas Zapolla,
assessor distrital revista BIG e revista LION SUDESTE e Orador do Fórum; CLMJ José
Luís Suarez Pugnoli, Coordenador da Região D; CaLMJ Maria Aparecida Destito Pelizzon,
Assistente Distrital do Desenvolvimento e Participação da Mulher no leonismo Região E;
CL Nelson Guiroto, Coordenador da Divisão E-1; CLMJ Adair Vieira Arnoni, Coordenador
da Divisão E-2; CLMJ Roberto Luíz de Freitas, Coordenador da Divisão E-3; CLMJ José
Vasco, Coordenador Distrital da Equipe Global de Liderança-GLT; CLMj André Luiz
Viveiros Corona, Assessor Distrital de subsídios de LCIF e os presidentes representantes
dos clubes presentes.
Depois foram nomeados, CL Anderson Guedes como secretário deste Fórum e
também o CLMJ Luís Augusto Contim Silva, como redator da Carta de São Joaquim. Antes
da abertura protocolar, o CLMJ Washyngton solicitou a todos um minuto de silencio em
memória do saudoso associado do clube, CL DEVARLEI ALVES BOMFIM, falecido no
dia 24 de Fevereiro de 2.016, e logo após, a Invocação a Deus foi proferida pelo CLMJ
Carlos Roberto Marçal de Oliveira e feita a entoação da 1ª. estrofe e estribilho do Hino à
Bandeira.
Dentro do protocolo a palavra foi concedida aos Presidentes dos clubes da Região E,
tendo tido a justificativa de alguns que não puderam comparecer, e estes Presidentes tiveram
então a oportunidade de apresentar um resumo das atividades de cada um, mostrando que
são clubes atuantes e participativos:

DIVISÃO E1
GUAÍRA – CL CECÍLIO JOSE PRATES
GUAÍRA – AGUAS CORRENTES – CL JOSÉ ALENCAR MUZA
IGARAPAVA – CL NATALINO BAZILIO DE AZEVEDO - AUSENTE
ITUVERAVA – CL MATEUS SCAPIM CARDOSO - AUSENTE
MIGUELOPOLIS - CL VICENTE DE PAULA SANTOS
DIVISÃO E2
GUARÁ – CaL MARIA AP. DE FREITAS SOUZA - AUSENTE
IPUÃ – CL CLAUDIONICE DE JUSTI E SOUZA - AUSENTE
ORLÂNDIA – CL JOÃO CARLOS BARBIN
SÃO JOAQUIM DA BARRA – CL CARLOS ROB. MARÇAL DA SILVEIRA
DIVISÃO E3
FRANCA - CENTRO – CaL MJ ÂNGELA GALL ALONSO BORGES
FRANCA – CIDADE NOVA – CL ADRIANO MIGANI TEIXEIRA - AUSENTE
FRANCA - IMPERADOR – CL JUFAR RIBEIRO - AUSENTE
FRANCA – INOVAÇÃO – CaL SONIA MARIA GERA - AUSENTE
FRANCA - SOBRAL – CaL SONIA REGINA SILVEIRA - AUSENTE
PASSOS – CL JOSNEI DOS SANTOS - AUSENTE
PEDREGULHO – USINA ESTREITO – CaL ELENITA M. OLIVEIRA - AUSENTE
SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO – CL CLAUDIO R. MEZENCIO – AUSENTE

Logo após a palavra foi concedida aos Coordenadores de Divisão

Coordenador da Divisão E1 – CL NELSON GUIROTO
Coordenador da Divisão E2 – CLMJ ADAIR VIEIRA ARNONI
Coordenador da Divisão E3 – CLMJ ROBERTO LUIZ DE FREITAS
e também ao Coordenador da Região D, CLMJ José Luis Suarez Pugnoli, e todos fizeram
um completa explanação da experiência que estão vivendo nestes cargos, e resumindo como
tem sido a atuação à frente de cada Divisão, mostrando ao Governador que tudo caminha na
mais perfeita e justa normalidade.
Encerrando esta parte protocolar, o CLMJ Washyngton assim se pronunciou: ¨Nas
reuniões que tenho participado digo sempre que durante este Ano Leonístico estou
sendo um Coordenador de Região privilegiado, pois o Governador Bazan fez ótimas
escolhas nos Coordenadores de Divisão, colocou digamos só “feras” para trabalhar
comigo. Não estou tendo trabalho nenhum, estou aprendendo muito com vocês, tenha
a certeza este ano é um ano que ficará gravado na minha vida, pois além de aprender
com vocês passei a conhecer melhor cada clube de nossa região e aumentei muito meu
círculo de amizade. Quero continuar a disposição dos clubes, pretendo continuar
participando aprendendo com vocês cada dia mais, pois gosto do que faço.¨

Passando para a 2ª. parte do protocolo, o CL Carlos Roberto Marçal da Silveira,
Presidente LC SJBarra, fez a leitura do currículo do CLMJP Antonio Douglas Zapolla,
Orador oficial deste fórum (http://www.lionsclubedebrodowski.com.br/curricululeon.htm)
e a palavra concedida ao mesmo.

Iniciando a sua parte, o CLMJ Douglas afirmou
que acima de qualquer cargo ou título que faz parte
de seu currículo, o mais marcante e significante era
o de ser COMPANHEIRO LEÃO, e que tudo faz,
em sua vida Leonística, para honrar ser um CL.
Depois, em uma emotiva parte, neste momento
de imensa tristeza que o LC SJBarra passa,
apresentou um poema de Vinicius de Moraes, em
vídeo, gravado pelo artista ROLANDO BOLDRIN,
que é natural de São Joaquim da Barra, em
homenagem ao CL DEVARLEI ALVES BOMFIM, como como aos saudosos CCLL Osmar
Marcon, Gov. 1984/1985 e CLMJ ABNER PARADA, e tantos outros onde as palavras
poderiam ser interpretadas como ditas por eles para de alguma forma, oferecer conforto e
lenitivo para aceitar estas perdas tão sentidas. Veja o poema visitando :

https://www.youtube.com/watch?v=9XUXvkgPn0s
Em seu pronunciamento, o CLMJP Douglas abordou de uma maneira
pratica e direta a sua maneira de ver e vivenciar o leonismo, onde tem como mola
mestra a pratica do COMPANHEIRISMO salutar e primordial e como vê O
QUE O LIONS REPRESENTA PARA VOCE ? pedindo depoimento de
associado com menos de 6 meses de filiação ( CL Edison Manoel Ribeiro, do
LC Brodowski), com 1 ano de filiação ( CL Márcio Bomfim, do LC São Joaquim
da Barra), com mais de 20 anos de filiação (CLMJ Washyngton Augusto
Fernandes, do LC SJBarra) e todos deram um testemunho vivo de como o
LIONS e o COMPANHEIRISMO ajudaram a mudar positivamente a vida de
cada um.
Para aqueles com mais de 40 anos, mudou a pergunta para O QUE EU
REPRESENTO PARA O LIONS ??) e pediu permissão para ele próprio, em
sua visão, responder e mostrar como vê a realidade, e todo esse pronunciamento
poder ser lido em

http://www.lionsclubedebrodowski.com.br/forumesjb.pdf

Encerrando a sua participação, ofereceu ao CLMJ Washyngton Augusto
Fernandes e ao LC São Joaquim da Barra um documentário contendo um
documentário da XI Convenção LC-6, realizada em abril/2010, em SJBarra, e
também várias mensagens de motivação e pedir a apresentação de um vídeo
elaborado especialmente com registros de sua ligação com o clube, e também
um exemplar do livro de sua autoria : INSTRUÇÕES LEONÍSTICAS
BRODOWSKIANAS), que podem ser vistos em
https://www.youtube.com/watch?v=dVpTsd1OBok
http://www.lionsclubedebrodowski.com.br/livro1.pdf
A seguir, o CLMJ Washyngton
ofereceu um lindo cartão de prata ao
Orador e solicitou ao CLMJ Antônio
Fernandes de Oliveira, associado
fundador do Lions Clube de São
Joaquim da Barra ( 24/08/1969) que
presenteasse o CMJP Douglas com um
mimo e um flamula alusiva ao AL
1984/1985, do saudoso CL Osmar
Marcon, Governador, o que deixou
emoção e saudado muito grande em
todos, especialmente no Orador, que foi amigo/companheiro pessoal deste querido CL, bem
como artesanato de sua autoria, já que é um exímio marceneiro e artesão.

Continuando o protocolo, solicitou ao CL Elias pelo dia 08 de Março onde
é celebrado o dia Internacional da Mulher, data que acabou sendo símbolo das
conquistas que as mulheres efetivaram no século XX, que fizesse uma
homenagem a todas as mulheres que com sua flexibilidade para viver e lidar com
as obrigações do cotidiano, faz dela uma verdadeira heroína.
A palavra foi concedida então ao CLMJ JOSÉ MARIO BAZAN,
Governador do Distrito LC-6, AL 2015/2016, que também saudou as
companheiras pela dia Internacional da Mulher; fez a entrega, em nome do
CLMJ Sebastião José de Oliveira Carvalho, PDG 2014/2015, do prêmio de
CLUBE EXCELÊNCIA ao LC SJBarra e Presidente 100% do AL 2014/2015,
ao CL Sérgio Luiz Flora Baptistucci/DM Eliana, Presidente deste AL; fez vários
comunicados de sua governadoria, convidando a todos para participarem
também do FÓRUM LEONÍSTICO REGIÃO D dia 10 de abril, no LC
Brodowski, e da XVII Convenção Distrital LC-6, dias 30 de abril e 01 de maio,
em Guaíra, que será patrocinado pelo LC GUAÍRA AGUAS CORRENTES.
O CL Márcio Bomfim foi o mediador do Fórum, onde apenas o CL João
Carlos Barbin, Presidente do LC Orlândia se pronunciou e o CLMJ Luís Augusto
Contim Silva fez a leitura da Carta de São Joaquim aprovada com louvor e o
CLMJ Washyngton Augusto Fernandes encerrou o FÓRUM LEONÍSTICO DA
REGIÃO E e foi oferecido a todos um gostoso almoço onde todos puderam se
confraternizar e solidificar os elos de companheirismo e amizade.

