
 

 

MENSAGEM AOS  

CCLL DOUGLAS/TARCÍLIA; NELSON/SANDRA e PIOLA/ERCILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Sou Leão e logo não envelheço! 
Diante do texto da instrução Leonística do saudoso CL Paulo Silvestre, elaborei 

uma pequena narrativa para reflexão.  Iniciando com algumas frases escritas 

pelo pensador “Facundo Cabral” que nos diz o seguinte: - 

 

- Não faça o bem a alguém por obrigação ou por compromisso. Faça por amor; 

- Ajude uma criança que precisa de ti, ajude os idosos e os jovens que te 

ajudarão quando for sua vez; 

- O bem que você pratica, pode ser a maioria, quase ninguém percebe porque é 

silencioso; 

- Uma bomba faz mais barulho que uma carícia, porém para cada bomba que 

destrói, há milhões de carícias que alimentam a vida; 

- Quando a vida te trouxer mil razões para chorar, mostre que tens mil e uma 

razões para sorrir 

 

 
 

- No entanto CLMJP DOUGLAS/TARCÍLIA, CLMJ NELSON/SANDRA e CL 

PIOLA/ERCILIA, ficar velho e cheio de rugas é natural; pra que se preocupar 

com as rugas se demoramos tanto tempo para te-las!  Envelhecer é a melhor 

alternativa do que morrer jovem. 



 

 

- Não importa a nossa idade, estamos envelhecendo, não adianta nossa 

preocupação, isso faz parte do processo natural da vida, 

- A partir de agora CCLL vocês terão mais tempo, aceitando ou não o processo 

vai continuar, por isso aproveitem essa disponibilidade que o tempo lhes oferece 

para desfrutar com dignidade e nobreza o ideal do “servir”. 

- Todos nós sabemos dos seus conhecimentos inestimáveis sobre as coisas do 

leonismo e o discernimento desses quarenta anos dedicados à perpetuação dos 

padrões da imagem de nossa associação, em pró dos serviços humanitários no 

mundo com o idealismo de servir desinteressadamente. 

- Todos nós sabemos CLMJP DOUGLAS/TARCÍLIA, CLMJ 

NELSON/SANDRA e CL PIOLA/ERCILIA, que vocês são detentores de todos 

predicados os quais relata o Companheiro “Paulo Silvestre” na instrução lonística 

que vocês acabaram de ouvir, todos nós sabemos da relevância dos cargos que 

vocês ocuparam dirigindo os destinos de nosso glorioso Lions Clube de Bodowski 

e de nosso Distrito; desde sua fundação. 

 

- Não há palavras que possam descrever a grande satisfação em te-los como 

amigos, irmãos e companheiros, porque “irmão é um amigo que Deus nos deu, 

amigo é um irmão que nosso coração escolheu; e vocês estão do lado esquerdo de 

nosso peito, só nos resta agradecê-los por tudo que vocês fizeram e fazem na luta 

pelo companheirismo, pelo amor ao próximo e pela boa amizade conquistada ao 

longo desse período. 

 

 No final de minha fala, costumo deixar uma mensagem: 

“Os Homens são como os vinhos, a idade azeda os maus e apura os bons “ 

 

Para abrilhantar ainda mais, nossa festiva de aniversário de nosso glorioso Lions 

Clube de Brodowski, e apagando mais uma velinha, vocês receberão das mãos de 

nosso presidente CL CESAR GULLO,  um certificado de Mérito Leonístico 

enviado pelo Governador do Distrito LC-6, CLMJ José Mário Bazan, que é 

dedicado aos associados fundadores as quais vocês fazem jus. 

 

Recebam a nossa homenagem, o nosso carinho e uma calorosa salva de palmas. 

 

                      02 de fevereiro/2016  

CLMJ ANTONIO OLÍMPIO DIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoje, os leões e domadoras do Lions Clube de 

Brodowski e também a Governadoria do Distrito 

LC-6 vem prestar justíssima homenagem aos seus 

fundadores. 

 A Associação Internacional de Lions Clubes foi fundada 

em 1917, portanto, há 99 anos e foi uma semente que deu certo, somente tendo 

produzido bons frutos. 

 

E tanto assim é que, em recente pesquisa feita pela ONU, foi eleita a Organização 

Não Governamental mais respeitada do mundo. Notem que isto tem uma 

relevância enorme, sobretudo nos dias atuais, em que inúmeras ONGs existem, 

muitas delas, especialmente no Brasil, constituídas para desviarem dinheiro 

público, como noticiam com frequência nossos jornais. 

 

O LIONS é um clube de serviços, mas de serviços desinteressados, sem jamais visar 

benefício próprio. Pratica a solidariedade e vive para o companheirismo, não 

esquecendo a boa cidadania, o bem comum. 

 

Nem seria necessário mencionar as inúmeras campanhas realizadas, todas com 

sucesso, bastando, como exemplo, citar a atualmente em vigor, lançada por nosso 

Presidente Internacional JITSUHIRO YAMADA, que tem como meta, durante seu 

mandato, a valorização da DIGNIDADE , da HARMONIA e da HUMANIDADE, 

principalmente levando dignidade ao próximo.  

 

 

Por isso o LIONS, sempre se desenvolveu de uma maneira invejável, tanto que 

segundo as últimas informações, hoje possui 1.355.599 associados, distribuídos em 

46.355 Clubes, espalhados em 206 países. 



 

 

 
E entre esses Clubes, como muita honra destacamos o querido LC Brodowski, com 

39 anos de existência que com muita honra pertence ao Distrito LC-6 (antigo L-

17). 

Mas isso não aconteceu por acaso. Se hoje aqui estamos, houve necessidade de 

muito esforço, trabalho, luta e dedicação das pessoas que, com muito amor e 

carinho, fundaram o Clube em 09 de fevereiro de 1.977, e que foram durante 

muitos anos, chamados dos MENINOS DE BRODOWSKI que abraçaram com 

comprometimento, seriedade e responsabilidade tudo aquilo que o Código de Ética, 

os objetivos de Lions Internacional e a declaração de missão espera daqueles que 

lutam pelo leonismo. 

 

Inicialmente, devemos lembrar e agradecer os padrinhos físicos, o saudoso CL 

JOSÉ PUPIN NETO e o hoje ex-CL IDAIR FANTINATI, além do querido e 

saudoso Leão Orientador, CL SEBASTIÃO FERNANDO GOMES e do Presidente 

do LC Batatais, clube padrinho, CLMJ ANTONIO DE PÁDUA BARROS 

CARDOSO / CL TEREZA CRISTINA.  

 

          

Eles puseram-se a campo com o exemplo de 

suas vidas, a arma da palavra amiga, a filosofia Leonística no coração e, entre 

tantos outros, acabaram reunindo aqueles que são os nossos associados 

fundadores, dos quais, para nosso gáudio, ainda continuam como associados:  



 

 

ativo, o CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA / TARCÍLIA, e os associados 

privilegiados CLMJ NELSON AGOSTINHO / SANDRA e CL JOÃO PIOLA / 

ERCÍLIA ; e jamais poderemos esquecer dos que se foram para sempre: o saudoso 

e inesquecível CL SEBASTIÃO FURLAN  e daqueles companheiros fundadores 

que falecerem após deixarem o leonismo: 

AGNALDO JUSTINO DE LIMA, AILDO FURLAN, ANTONIO COLA, JOSÉ 

ROBERTO GARAVINI e NELSON COELHO DE SOUZA.  

 

É graças a esses Companheiros que o L.C.  BRODOWSKI nasceu, cresceu, 

renovou e hoje conta com companheiros de juba larga e de jovens leões, que 

prestam uma invejável folha de serviços prestados, no meio de um companheirismo 

sincero, leal e franco, dentro de uma verdadeira família, tendo sempre o suporte de 

nossas dedicadas domadoras que lutam com amor pelas causas do LC Brodowski.  

 

Não podemos deixar de descrever as 

incomensuráveis realizações nestes 

longos anos. Destacamos a 

construção do Velório (hoje 

Municipal), o CENTRO SOCIAL 

LIONS CLUBE, com a casa do 

Zelador; as quermesses;  a 

tradicional e anual CAMPANHA 

DAS BOLAS DO NATAL,  as 

centenas de cadeiras de rodas 

doadas, as cestas de Natal aos 

carentes, o auxílio a creches, 

hospitais, asilos, escolas e outras 

entidades, os enxovais a recém-nascidos, as campanhas cívicas e educativas, as 

palestras, as sempre bem sucedidas “Feiras de Saúde”, com exames de glicemia, 

pressão arterial, visão, audição, as coletas de sangue, o CLUBE DO  LIVRO 

LIONS CLUBE, a participação na PIAZZA DELLA NONNA e PINTURA 

MURAL, dentro da Semana de Portinari e Aniversário da cidade; e tantos outras 

campanhas, tudo sempre com o companheirismo sadio norteando estes serviços do 

NÓS SERVIMOS.  

 

Com vocês, fundadores, mais que nunca aprendemos a "ajudar o próximo, 

consolar o aflito, fortalecer o débil, socorrer o necessitado, ser comedido na crítica 

e generoso no elogio, a construir e não destruir", tal qual manda o nosso Código 

de Ética. 

Por isso tudo, este Clube sempre esteve em destaque, em nosso Distrito, superando 

em muito a média, tanto que em quase todas as gestões, tivemos Companheiros 

participando ativamente da Governadoria, bem como posição de destaque dentro 

do concurso de eficiência do Distrito.   

 



 

 

 

Meus caríssimos fundadores, vocês nos ensinaram a servir, sem ser servil; 

trabalhar, sem ser escravos; lutar e vencer, sem ser guerreiros; chorar, sem ser 

fracos; tropeçar e levantar, sem ser inseguros; doutrinar, sem ser fanáticos; ser 

otimistas, sem ser inconsequentes. Enfim, aprendemos a seguir cegamente os 

princípios Leonísticos. 

Recebam, pois, CCLL fundadores, todo o nosso reconhecimento e gratidão, hoje e 

sempre. E lhes prometemos fazer desta Casa o templo da amizade e do serviço 

desinteressado, na certeza de que jamais deixaremos fenecer os seus ideais, 

lembrando o velho adágio, que todo Leão deve cumprir: “DAR DE SI ANTES DE 

PENSAR EM SI”. 

 

Por fim, só nos resta invocar as 

bênçãos e proteção divinas e deixar 

registrada as nossas mais calorosas 

homenagens, que representa a 

infinitésima parte de nossa gratidão 

por esses 39 anos de 

gratificantes realizações contribuindo 

em muito para que a A.I.L.C. 

complete 100 anos de existência com 

louvor, graças ao trabalho de clubes 

como o de Brodowski 

 

Muitíssimo obrigado, CCLL e domadoras FUNDADORES do LC BRODOWSKI! 

 

 

 

Governadoria do Distrito LC-6 

CLMJ José Mário Bazan 

Governador AL 2015/2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O LIONS CLUBE DE BRODOWSKI : 39 ANOS 
09/02/1977   .´.   09/02/2016 

 

 
 

Graças ao trabalho incansável desenvolvido pelos Companheiros do LC de Batatais durante o 

ano de 1976, no dia 9/02/77 fundou-se o Lions Clube de Brodowski, com 20 associados, em 

cerimônia realizada no Seminário Arquidiocesano Maria Imaculada. 

Foi um belo e árduo trabalho, visto que anteriormente que alguns Clubes de Ribeirão Preto 

haviam tentado esta fundação sem sucesso. Mas graças à perseverança destes CCLL, aliada 

a ajuda que encontraram por parte de alguns membros de nossa comunidade, onde 

destacamos Nelson Agostinho, Luiz Antônio Puga, Celso Rubens Passos Valente ( que não 

foi fundador mas, colaborou ativamente) , Antônio Douglas Zapolla, Sebastião Furlan, João 

Piola e outros, o grupo foi conscientizado e aceitou plenamente a filosofia do Leonismo, 

sendo eleito o primeiro presidente, o CL AGNALDO JUSTINO DE LIMA. O Leão orientador do 

Clube foi o CL Sebastião Fernando Gomes (falecido em 06/09/2000), tendo como Padrinhos 

Físicos, os CCLL Idair Fantinati (desligado do movimento)  e José Pupim Neto (falecido em 

15/10/1987), Governador do L-17, o CL Antônio Dante de O. Buscardi. 

 

 



 

 

 

 

Os fundadores, que constam da Carta Constitutiva, foram : 

 

+01 - Agnaldo Justino de Lima - desligado em 9/77 -  (falecido em 12/09/2004) ) 

+02 - Aildo Furlan - desligado em 01/84 – falecido em 01/03/2015 

03 - Antônio Berlese - Desligado em 9/78 

+04 - Antônio Cola - desligado em 11/88 (falecido em 10/10/2004) 

05 – CLMJP ANTÔNIO DOUGLAS ZAPOLLA / TARCÍLIA 

06 - Antônio Marcos Teixeira Roque - desligado em 05/77 

07 - Antônio Mauro Carreira - desligado em 05/77 

08 - Geraldo Encio Carreira - desligado em 08/77 

09 - Iderleoni Gentil - desligado em 01/78 

10 - Jair Batista de Oliveira - desligado em 11/78 

11 – CL JOÃO PIOLA / ERCÍLIA ( Associado Privilegiado) 

12 - José Aleixo da Silva Passos - desligado em 95 

13 - José Carlos Rinaldi - desligado em 12/85 

14 - José Mauro Adami - desligado em 06/87 

+15 - José Roberto Garavini - desligado em 06/77 (falecido em 14/12/2010 ) 

16 - Luiz Antônio Puga - desligado em 08/78 

17 – CLMJ NELSON AGOSTINHO / SANDRA  ( PRIVILEGIADO) 

+18 - Nelson Coelho de Souza - desligado em 08/77 -  ( falecido em 08/06/2000) 

+19 – CL Sebastião Furlan - falecido em  04/09/1999 

20 - Vicente Francisco - desligado em 03/91 

 

 

 

Depois de um começo difícil com algumas crises, 

normais para a formação do grupo, e mesmo com a 

saída de alguns CCLL, o LC se fortaleceu e começou 

um trabalho desinteressado que tantos benefícios 

trouxeram para Brodowski. Assim em maio/78, foi 

declarado de utilidade publica. Em junho/78 recebeu 

um terreno da Prefeitura, através do Prefeito José 

Grandi, na gestão do CL Nelson Agostinho, onde se 

iniciou imediatamente a construção do velório Lions 

Clube, que prosseguiu na gestão dos Presidentes Antônio Douglas Zapolla, José Mauro 

Adami e em agosto/80, sobre a Presidência do CL José Carlos Rinaldi o Velório Municipal 

LIONS CLUBE  foi inaugurado. Em 1997, a obra passou a ser administrada pela Prefeitura 

Municipal 

 



 

 

 

 

 

Por vários anos, o clube se reuniu na antiga 

escola de Contabilidade, graças a uma gentileza 

de seus proprietários, José Luiz Carreira  e 

Rosemeire Morando, fato que ajudou 

sobremaneira na consolidação do LC 

BRODOWSKI.  

 

 

 

 

 

 

Em novembro/80, com apenas 3 anos de 

existência, o Lions Clube de Brodowski sediou a II 

Reunião Distrital do L-17, que reuniu 74% dos 

Clube do Distrito, com mais de 800 participantes, 

num acontecimento que marcara época para 

sempre na história do clube. 

 

Em 15/08/82, na gestão do CL João Piola, o Clube 

recebeu da Prefeitura um terreno de 20x75 m2 para a construção do Centro Social Lions 

Clube, cuja Pedra Fundamental foi lançada em 16/01/83 e passado apenas quatro anos, onde 

os presidentes João Piola, Sebastião Furlan, Aldo Mário Mantovani, José Mauro da Silva e 

Marcus Orlando Arantes Carvalho se dedicaram a fundo para esta obra, ela foi inaugurada 

oficialmente no ano de 1988 e até hoje serve à toda comunidade local 

 

 

Estes projetos foram os que mais marcaram o Leonismo de Brodowski pela grandiosidade 

que representam, mas o clube 

sempre se fez e faz presente em 

todos os acontecimentos da 

cidade, participando da11 

edições da  PIAZZA DELLA 

NONNA, sendo responsável 

pelas barracas da bebidas, 

coordenador da PINTURA 

MURAL (evento oficial da 

SEMANA DE 

PORTINARI),  colaborando 

ativamente com a semana de 

Portinari,  Fundo Social de 

Solidariedade,  Asilo, Creche e 

entidades da cidade,  além de 



 

 

estar sempre ao lado dos carentes da comunidade e em todos os acontecimentos onde o 

trabalho desinteressado se faz necessário. 

 

 

Após um trabalho incessante, o qual contou com a 

participação preponderante do Secretário de Estado da 

Agricultura, Antonio Duarte Nogueira Júnior, o Lions Clube de 

Brodowski teve concretizado um antigo sonho, ou seja, dar o 

seu nome à passarela da Rodovia Cândido Portinari,km 

339,530, entre Brodowski e Batatais, que liga o bairro Nossa 

Senhora Aparecida, onde está localizado o Centro Social 

Lions Clube ao bairro Nossa Senhora das Graças, que é 

utilizado diariamente por milhares de pessoas residentes nos 

bairros 

daquela parte 

da cidade. 

Através do 

Projeto de Lei 

nº 103/2004, do Deputado Vaz de Lima 

(PSDB), aprovado e promulgado através da 

LEI Nº 11.805, de 09 de setembro de 2.004, 

publicado no Diário Oficial do Estado,e 

assinado pelo Governador do Estado de São 

Paulo, Dr. GERALDO ALCKMIN, pelo 

Secretário dos Transportes, DARIO RAIS 

LOPES e pelo Secretário Chefe da Casa Civil, ARNALDO MADEIRA, publicado na 

Assessoria Técnico Legislativa aos 9 de setembro de 2.004, o sonho se tornou realidade. 

Foi um ato que vem comprovar o grande conceito que o LIONS CLUBE DE BRODOWSKI 

possui não só em Brodowski, como também no Estado de São Paulo, pois esta vitória foi 

certamente mercê da grande atuação comunitária em prol do serviço desinteressado e do 

companheirismo, onde além do Velório Municipal, do Centro Social Lions Clube e de tantos 

outros trabalhos prestados, o Lions Clube se sente gratificado em ter agora o seu nome ligado 

para sempre à Cândido Portinari, um dos brasileiros mais ilustres, reconhecido 

internacionalmente. 

Fica aqui registrado o agradecimento de toda família leonística ao Sr. Antonio Duarte 

Nogueira Júnior, atual Secretário de Estado da Agricultura e grande colaborador das causas 

brodowskianas, e ao Deputado Estadual Vaz de Lima (PSDB). 

 

 

===================================================================== 

 

         

Outro ponto que merece destaque é o trabalho desenvolvido em nível de diretoria junto ao 

Distrito L-17, atual LC-6, onde todas as Diretorias sempre atenderam prontamente na parte 

administrativa, com o clube estando em dia com todos os compromissos e atingindo também 

posições de destaque em todos os concursos de eficiência, tanto administrativamente como 



 

 

em serviços perante a comunidade, e onde em todos os anos, temos 

CCLL que participam do staff da governadoria em cargos muito 

importantes dentro do leonismo, como Vice Governador, Presidente 

de Região, Coordenador Geral e outros. Neste AL 2015/2016, o 

Distrito LC-6 tem como Governador o casal CLMJ JOSÉ MÁRIO 

BAZAN, do Lions Clube de Ribeirão Preto Jardim Paulista, que 

conta em seu staff com os membros do LC Brodowski : CLMJ JOSÉ 

LUIS SUAREZ PUGNOLI / DM CARMEM  (Coordenador da Região  D) 

e CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA / DM TARCILIA (Assessor 

Distrital da revista BIG e Assessor Distrital da revista LION SUDESTE) 

 

Atualmente o Clube possui 
 COMPANHEIROS MELVIN JONES PROGRESSIVO: 

Antônio Douglas Zapolla e Caetano Adami Neto 

 
 
 

 COMPANHEIROS MELVIN JONES: 
Antônio Olímpio Dias, Edison Luiz de Vicente, Elves Sciarretta Carreira, 

José Luís Suarez Pugnoli, José Mario Jorge, José Emilio Reato e 
 Nelson Agostinho. 

 

======================================================================= 
 

CENTRO SOCIAL LIONS CLUBE 
 

Acreditamos que vale a pena 

relembrar o que foi a luta da 

concretização do ideal desta 

construção, para que possamos 

deixar um legado para os futuros 

CCLL a continuarem mantendo 

sempre esta obra, que não é do 

LIONS CLUBE DE 

BRODOWSKI, mas sim da nossa 

cidade de BRODOWSKI. 

Relembramos uma frase dita na 

comemoração do 20º aniversário, 

em 1997, e vemos que realmente 

vale a pena rememorar : 

 

 Resgatar um passado de glória, 

de luta, de respeito e  de serviço desinteressado neste presente digno de ser vivido e deixar 

para o futuro, algo que mereça ser lembrado quando já tiver sido passado, merece qualquer 

esforço, merece dedicação ! (CL Antonio Douglas Zapolla -1.997) 



 

 

 

 

  

Resumindo um pouco a história do CENTRO 

SOCIAL LIONS CLUBE, tudo começou no 

dia 15 de agosto de 1.982, quando foi 

aprovado o projeto de lei do então Prefeito 

José Grandi, concedendo a concessão de 

uso do terreno, de 20x75m2, quando era 

presidente do Clube, o CL João Piola. 

No dia 16 de janeiro de 1.983, foi lançada a 

pedra fundamental com a presença de 

várias autoridades. 

A partir daí, a construção teve início com o esforço, empenho e dedicação de todos os CCLL. 

 

 

Na gestão 1983/1984, do saudoso CL SEBASTIÃO FURLAN, teve início a construção das 

paredes do prédio. Em junho de 1.985, chegavam os últimos tijolos para a finalização das 

paredes.  

Em janeiro de 1.985, o Lions recebeu a doação de CR$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 

cruzeiros) feita pelo brodowskiano J. SAULO RAMOS, que viria ser Ministro da Justiça. 

Em 18 de março de 1.985, na gestão do saudoso CL ALDO MÁRIO MANTOVANI teve início a 

cobertura do prédio, em um investimento enorme para a época. Em maio deste ano, o LIONS 

CLUBE realizou várias campanhas, como feijoada, bazar da pechincha, bazar da sobremesa 

e venda de cupons, além de doação dos Irmãos Fabbri e de Dr. Mário Sada, de Porto Alegre-

RS. A parte hidráulica e o contra piso orçaram em CR$ 7.000.000,00 (sete milhões de 

cruzeiros.) 

O dia 10 de outubro de 1.985, o então BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A fez a 

doação de CR$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais). 

No dia 26 de outubro de 1.985, teve início o serviço de contra piso do salão, na gestão do CL 

JOSÉ MAURO DA SILVA, sendo que o saudoso MARDEN RABELO GARDUCCI fez a 

doação dos azulejos dos sanitários e cozinha do salão. 

 

 

No dia 10 de setembro de 1.986, o Deputado 

Federal Ricardo Ribeiro fez a doação de 

150m2 de piso e o Deputado Antônio Calixto 

doou 350m2 de piso e finalmente a partir de 

fevereiro/1.988, na gestão do saudoso CL 

MARCUS ORLANDO ARANTES 

CARVALHO, o clube passou a se reunir no 

CENTRO SOCIAL LIONS CLUBE, depois de 

10 anos ter uma sala na Escola Técnica de 

Contabilidade (Diretores: ROSAMEIRE 

MORANDO e JOSÉ LUIZ CARREIRA), 

cedida gratuitamente e que foi de fundamental importância para a consolidação do clube e a 



 

 

quem rendemos as nossas sinceras homenagens. 

 

A partir daí, então, o acabamento passou a ser feito gradativamente e o CENTRO SOCIAL 

LIONS CLUBE e em 1989, na gestão do CL ANTONIO CARLOS FURLAN foi construída a 

CASA DO ZELADOR, outro sonho que era concretizado, onde foi investido na época, o valor 

de CR$ 471.194,00, tendo como Presidente da comissão de Construção, o CL ANTONIO 

DOUGLAS ZAPOLLA, que contou com a colaboração da LAVY INDUSTRIAL, 

CONSTRUTORA AVALL, NAUGLASS, S.R. B.B.,  e de José Wagner Cardoso *pintura). 
 

 
A primeira reunião oficial no CENTRO SOCIAL LIONS CLUBE foi realizada no dia 14 de 
fevereiro de 1.992, visita do casal Governador CL EZIO ATAIDE DE SOUZA / SHIRLEY, 
quando era presidente do clube, o CL JOSÉ MARIO JORGE / MARIZA.  
 
A partir daí, o local passou a ser a casa oficial do LIONS CLUBE DE BRODOWSKI e também 
a ser oferecida à comunidade, tanto em eventos sociais, como em eventos comunitários, 
servindo as nossas autoridades e entidades constituídas. 
 
Depois de 37 anos do CENTRO SOCIAL LIONS CLUBE,  passou-se a ter a necessidade de 
uma reforma drástica, especialmente da troca do piso, que já se encontrava bastante 
deteriorado e o  sonho da troca do piso do CENTRO SOCIAL LIONS CLUBE finalmente 
começou a tomar forma no final de 2.013, justamente após 2 dias das comemorações do 
Natal e no inicio de 2.014, foi totalmente terminado. 
 
 
 Depois de 25 anos de uso, o CENTRO SOCIAL LIONS CLUBE passa pela sua reforma mais 
considerada, com a troca do piso, que já se fazia necessária, e que foi iniciada no dia 27 de 
dezembro de 2.013, gestão do Presidente CLJMP Antonio Douglas Zapolla / Tarcília, e tendo o 
apoio incondicional de todos os 18 integrantes do clube, especialmente da Comissão de 
Construção/Centro Social formada pelos CCLL Caetano Adami Neto, José Luís Suarez Pugnoli 
e José Emilio Reato, e onde foi aplicado aproximadamente R$ 30.000,00. 

 
Para ajudar no orçamento desta reforma, o clube lançou também o LIVRO DE OURO, 

onde vários colaboradores deixaram contribuição que foi de fundamental importância para que 
a obra fosse concluída. A todos estes parceiros/colaboradores, o LIONS CLUBE DE 
BRODOWSKI deixa registrado o mais sincero agradecimento. 

 
         Após a conclusão da nova rampa lateral de acesso e deste novo piso e outros 
melhoramentos, acontece hoje, dia 07 de fevereiro de 2.014, a visita do casal Governador do 
Distrito LC-6, CLMJ JOSÉ GOMES DA CHAGAS “DUBA” / CaL CELESTE, com a posse oficial 
do novo associado, CL ANTONIO VALDECIR BRADÁSSIO JUNIOR, apadrinhado pelo casal 
CLMJP Antonio Douglas Zapolla / DM Tarcília, e esperamos continuarmos sendo merecedores 
de sermos AMADOS NO SERVIR, sempre mesclando a EXPERIÊNCIA E JUVENTUDE A 
SERVIÇO DO LEONISMO, tudo marcando os 37 anos do LC ! 
 
Depois nos AALL 2014/2015 e agora em 2015/2016, os Presidente CLMJP Caetano Adami 
Neto e Cesar Gullo continuam sempre investindo na melhoria do CENTRO SOCIAL e já foi feita 
inclusive a troca de todo o telhado e outros, que oferecem cada vez mais, uma condição melhor 
de uso, tanto para o clube como para a comunidade.  
 
 



 

 

A mais sincera homenagem aos Presidentes 

 
+Agnaldo Justino de Lima / Aureluce.....................................     1977 

Nelson Agostinho / Sandra.....................................................  1977-1978 

Antônio Douglas Zapolla / Tarcília.......................................... 1978-1979 

José Mauro Adami / Vilma......................................................     1979-1980 

José Carlos Rinaldi / Marta....................................................      1980-1981 

José Aleixo da Silva Passo / Elizabeti....................................     1981-1982 

João Piola / Ercilia..................................................................   1982-1983 

+Sebastião Furlan / Lorene....................................................      1983-1984 

+Aldo Mário Mantovani / Elzira...............................................      1984-1985 

José Mauro da Silva / Vera.....................................................     1985-1986 

+Marcus Orlando A. Carvalho / Cleire....................................      1986-1987 

Antônio Donizete Machado / Olga Regina.............................       1987-1988 

José Luiz Carreira / Sonia Amélia..........................................       1988-1989 

Audecir de Carvalho / Norma Sueli........................................       1989-1990 

Antônio Carlos Furlan / Flávia................................................       1990-1991 

José Mário Jorge / Mariza Eliana...........................................    1991-1992 

+Luís Antônio Toloi / Fátima................................................... 1992-1993 

Estefano Benedito Valeriano / Cecilia.................................... 1993-1994 

Caetano Adami Neto / Rosa Meire......................................... 1994-1995 

Benedito Sergio da Silva / Aparecida..................................... 1995-1996 

José Ângelo Poloni / Cristina.................................................. 1996-1997 

+Jaime Galhardo Sartori / Dalva............................................ 1997-1998 

Edison Luiz de Vicente / Ana Elisa......................................... 1998-1999 

Elves Sciarretta Carreira / Maria Aparecida.............................1999-2000 

Luiz Caetano Adami / Aparecida Lázara................................ 2000-2001 

Mauro Celso Gotardo / Edilena da Penha............................. 2001-2002 

Luiz Caetano Adami / Aparecida Lázara................................ 2002-2003 

Antônio Douglas Zapolla / Tarcília.......................................... 2003-2004 

Antônio Douglas Zapolla / Tarcília.......................................... 2004-2005 

Elves Sciarretta Carreira / Maria Aparecida............................2005-2006 

Edison Luiz de Vicente / Ana Elisa........................................ 2006-2007 

Antônio Olímpio Dias / Ivoni................................................... 2007-2008 

Antônio Olímpio Dias / Ivoni................................................... 2008-2009 

Caetano Adami Neto / Rosa Meire........................................ 2009-2010 

José Mario Jorge / Mariza Eliana.......................................... 2010-2011 

José Luís Suarez Pugnoli / Carmem..................................... 2011-2012 

José Luís Suarez Pugnoli / Carmem..................................... 2012-2013 

Antônio Douglas Zapolla / Tarcília......................................... 2013-2014 

Caetano Adami Neto / Rosa Meire ..........................................2014/2015 

César Gullo / Regina.................................................................2015/2016 

 

Destes, continuam ainda participando ativamente da vida e da história do clube os 

assinalados em Negrito. Os demais já deixaram o leonismo por motivos justificados.  



 

 

 
===================================================================== 
 
 
Ressalte-se também que dentro da história do LIONS CLUBE DE BRODOWSKI, no dia 
10 de novembro de 1.993, foi fundado o LEO CLUBE DE BRODOWSKI e que 1.996/1997 
deu o Governador do Distrito Leo 17,  CLeo RODRIGO MANTOVANI, filho do saudoso 
CL ALDO MÁRIO MANTOVANI, Presidente AL 1984/1985 
 
 
=======================================================================
= 
 
 
Em novembro de 1979, conseguiu opção para fundação de um Lions Clube em 
JARDINÓPOLIS, na gestão do ex CL José Mauro Adami, onde foram escolhidos como 

Padrinhos Físicos, os CCLL João Piola e Sebastião 
Furlan, e como Leão Orientador o CL Nelson 
Agostinho. (boletim nº 13, novembro/1979).  O grupo 
foi formado com 20 pessoas da sociedade 
jardinopolense, e já em maio de 1.980, era constituída 
a primeira diretoria assim formada: Presidente: JOSÉ 
D´AFLITTO, Secretário: MOACIR DOMINGOS DE 
SOUZA e Tesoureiro: NELSON CALADO JR. (boletim 
nº 19, maio/1980).  
A fundação aconteceu no dia 27 de maio de 1.980, na 
gestão do CL José Mauro Adami, quando era 
Governador do L-17, o CL 

Helvécio de Mendonça Henriques. (boletim nº 20, julho/1980). 
Infelizmente, em 1984, o LC Jardinópolis, por problemas internos, 
foi desativado. Mas, valeu o trabalho, tanto de Brodowski como de 
Jardinópolis. 

Agora no AL 2015/2016, Presidente CL Cesar Gullo, o LIONS 

CLUBE DE BRODOWSKI em parceria com o LIONS CLUBE DE 

CRAVINHOS iniciaram novamente os contatos para a reativação 

do LIONS CLUBE DE JARDINÓPOLIS, estando os contatos já em 

estágio avançado, e poderá se tornar realidade ainda neste AL ou 

no início de 2016/2017. 

     ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

CLUBE DO LIVRO LIONS CLUBE 

 

Outro projeto de grande relevância cultural é o CLUBE DO LIVRO 

LIONS CLUBE, fundado em 01 de outubro de 2.013, na gestão do 

CLMJP Antonio Douglas Zapolla, coordenado até hoje pelo CLMJ 

Nelson Agostinho. O acervo cultural já é bastante extenso e 

atende a todos procuram um bom livro para ler. Todos os 

domingos, é feita a exposição em vários lugares da cidade, como 

a Praça Portinari, Praça Martim Moreira e na feira livre do bairro Jardim dos Tucanos.  

Recentemente, em novembro/2015, na gestão do CL César Gullo, foi adquirida uma perua 



 

 

Kombi, em comodato, graças à colaboração da família Sciarretta (DM Regina Célia) que está 

sendo adaptada para servir de expositor móvel. 

Visite a home page:  

http://www.lionsclubedebrodowski.com.br/clubedolivrolionsbrodowski.html  

 

 

 9º  Concurso Nacional Rio de Janeiro 1982    

 

 
 

Outro ponto importante dentro 
da história do LIONS CLUBE 
DE BRODOWSKI  se refere ao 
boletim informativo LEÃO DE 
BRODOWSKI, registrado no 
DML CG através do nº 42,  cuja 
publicação começou em 1.978, 
sempre com a 
responsabilidade do CLMJP 
ANTONIO DOUGLAS 
ZAPOLLA, que por alguns 
anos foi vencedor de melhor 

boletim do DISTRITO L-17, no ano de 1.982/1983, na gestão do CL 
JOÃO PIOLA, foi o vencedor do 9º CONCURSO NACIONAL DE 
PUBLICAÇÕES LEONISTICAS DO BRASIL, se tornando o primeiro 
clube do Distrito a conseguir tal honraria, tendo sido então o COORDENADOR DO 10º 
CONCURSO NACIONAL DE PUBLICAÇÕES LEONISTICAS DO BRASIL, no Ano 1983/1984, 
quando sagrou-se campeão nacional  o boletim 
O ECO DE VILA CARRÃO, de São Paulo – SP  - L-4 
Hoje o boletim LEÃO DE BRODOWSKI  editado na versão digital e impressa e enviado para 
todos os clubes do LC-6 e para os clubes do Brasil e distribuído na comunidade encontra-se 
“adormecido”, mas o seu editor, CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA, por vários anos foi e 
continua sendo o editor do BOLETIM INFORMATIVO DA GOVERNADORIA (BIG LC-6) além 
de ser o Assessor da Revista Lion Sudeste. (Mantem também os sites www.distritolc6.com.br 
e www.distritolc6.blogspot.com )  

 
O Lions Clube de Brodowski  mantém também os sites 

 

www.lionsclubedebrodowski.com.br 
www.lionsclubedebrodowski.blogspot.com 

http://www.e-clubhouse.org/sites/brodowski/ 
 
 

os CCLL e todos poderão conhecer, em detalhes, o que é o LIONS CLUBE DE BRODOWSKI 
e o leonismo e comprovar a grande gama de serviços e atendimentos que o clube presta, seja 
na tradicional distribuição de bolas no Natal, atendimento à APAE, Creche, AsIlo, CLUBE DO 
LIVRO, revitalização da Praça do Jardim dos Tucanos, PIAZZA DELLA NONNA, ARRAIAL 

DE BRODOWSKI, e tantos, tantos outros.  
 
 
 

http://www.lionsclubedebrodowski.com.br/clubedolivrolionsbrodowski.html
http://www.distritolc6.com.br/
http://www.distritolc6.blogspot.com/


 

 

======================================================================= 
 
 
  

CAMPANHA DO NATAL  

 
Desde 2005, na época do Natal,  o LC BRODOWSKI promove a distribuição de 1.200 bolas, 

acompanhadas de guloseimas, para as crianças dos bairros mais carentes da cidade. Conta com a 
participação efetiva do trenzinho MAXIMUS, do CLMJ Antonio Olímpio Dias, e também com a 

presença do Papai Noel ( em 2.015 foram 3), que aumenta mais a alegria da criançada, 
colaborando com a magia do clima do natal. A comitiva percorre as ruas centrais da cidade, 
desejando feliz Natal a todos e depois concentra a distribuição dos presentes nos bairros.  

VEJA MAIS EM:   http://www.distritolc6.com.br/index.php/atividades-dos-clubes/513-
natalbrodowski2015.html    

 

 

 ======================================================= 

 
E nossa homenagem mais especial ainda aos 18 
associados que neste AL 2015/2016 compõem 

associativo do LC Brodowski 
 

CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA / TARCÍLIA (fundador ativo) 

CLMJ ANTONIO OLÍMPIO DIAS / IVONI 

CL ANTONIO VALDECIR BRADÁSSIO JUNIOR / THÁBATA 

CLMJP CAETANO ADAMI NETO / ROSA MEIRE 

CL CÉSAR GULLO / REGINA 

CLMJ EDISON LUIZ DE VICENTE / ANA ELISA 

CL EDISON MANOEL RIBEIRO / LEANDRA  

CLMJ ELVES S.  CARREIRA / MARIA APARECIDA 

CL GUILHERME BARTOLOMEU ADAMI / RAFAELA 

CL JOACYR BORGES DE OLIVEIRA (associado forâneo) 

CL JOÃO PIOLA / ERCÍLIA (fundador privilegiado) 

CL JOEL VASCONCELOS / DM LUCI MARA 

CLMJ JOSÉ EMILIO REATO / EDILÉIA 

CLMJ JOSÉ LUÍS SUAREZ PUGNOLI / CARMEM 

CLMJ JOSÉ MÁRIO JORGE / MARIZA 

http://www.distritolc6.com.br/index.php/atividades-dos-clubes/513-natalbrodowski2015.html
http://www.distritolc6.com.br/index.php/atividades-dos-clubes/513-natalbrodowski2015.html


 

 

CLMJ NELSON AGOSTINHO / SANDRA (fundador privilegiado) 

CL SÉRGIO LUIZ BROSEGUINI / ROSELI 

CL RAUL SUAREZ MANTOVANI 

 

 

Conheçam muito sobre os 39 anos do LIONS CLUBE DE BRODOWSKI visitando 

 

www.lionsclubedebrodowski.com.br  
www.lionsclubedebrodowski.blogspot.com 

http://www.e-clubhouse.org/sites/brodowski/  
 

 

 

http://www.lionsclubedebrodowski.com.br/
http://www.lionsclubedebrodowski.blogspot.com/
http://www.e-clubhouse.org/sites/brodowski/

