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Mensagem do casal Presidente 2017-2018
É como muita satisfação e responsabilidade que assumimos a presidência do
Lions Clube de Brodowski 2017-2018.
Queremos agradecer imensamente a todos companheiros e domadoras pelo
trabalho e dedicação neste inicio de jornada. Somos gratos a todos. Estamos chegando na
metade da nossa gestão pedimos a Deus que continue nos iluminando para que façamos
uma gestão de sucesso. Fazendo valer o lema do Lions internacional que é “Nós servimos.”
Nosso compromisso é servir desinteressadamente, pautados na ética que privilegia a
transparência.
Acreditamos na força e potencial transformador para fazermos acontecer ações
na comunidade, melhorando a vida de todos.
Aos meus companheiros agradeço a amizade sincera, pois leonismo sem
amizade não prospera.
Um grande abraço a todos.
“União, Companheirismo e Respeito as Diferenças.”
Casal Presidente.
José Emilio Reato
Edléia Ruas Macêdo Reato.

EDITORAL
Depois de um breve e longo
“descanso”, o LEÃO DE BRODOWSKI volta a
ser editado, pelo menos virtualmente, por um
período.
Esta ausência foi ocasionada por
alguns fatores, alguns ligados ao LC
BRODOWSKI, como por falta de verba, como
também pelo acumulo que este editor,
acumulando o cargo desde 1.979, ter assumido
durante alguns anos seguidos, a editoria do
BOLETIM INFORMATIVO DA
GOVERNADORIA - BIG, além de ter
enfrentado problemas pessoais de saúde,
como bom da sua domadora Tarcília, e também
acumulados cargo de relevância em outra
entidade local, que nos toma um tempo muito
grande. E como o dia tem apenas 24 horas,
faltava tempo, disposição e podemos dizer até
“animo”, não por falta de ideal leonístico.
Felizmente estão sendo todos superados, e
vamos seguir então a nossa trajetória editorial.
Quando estivemos em CAMPINASSP, no dia 30 de setembro, participando do 43º
CONCURSO NACIONAL DE PUBLICAÇÕES
LEONÍSTICAS, promovido pelo LC
CAMPINAS CARLOS GOMES, sob a batuta do
CL EGON RALPH HEINRICH e sua
companheira ISABEL, recebendo a láurea de
1º. Colocado no item BOLETIM DE
GOVERNADORIA, AL 2016/2017, que teve
como Governador o CLMJ SERGIO DAVID DE
SOUZA, associado do LC NEVES PAULISTA,
além de ter recebido também em RIBEIRÃO
PRETO, no 42º CNPL, o primeiro lugar, cujo
governador foi o CLMJP JOSÉ MÁRIO BAZAN,
do LC RIBEIRÃO PRETO JARDIM PAULISTA,
tendo neste AL 2017/2018 a conﬁança do nosso
DG LUIZ ANTONIO CHIQUETO (LC-6), do LC
VOTUPORANGA BRISAS SUAVES e tendo
encontrado neste memorável encontro,
diversos editores que ao longo dos anos,
mantínhamos contato, e que nos cobravam :
“CADÊ O LEÃO DE BRODOWSKI, campeão
nacional de 1.983, campeão a nível distrital
em tantos anos”, deste Lions Clube que no
AL 2016/2017 conquistou o primeiro lugar
no concurso de eﬁciência do LC-6 . CADÊ
VOCE, LEÃO DE BRODOWSKI? “
Vi ali editores de várias partes do
Brasil, especialmente o grupo do RIO DE
JANEIRO, com CL em cadeira de roda, vi o

entusiasmo dos editores cariocas e
ﬂuminenses, vi a dedicação do CL FALCÃO, de
Recife, do CL Nelson Mandarim, do CLMJ
RODINI, de Rib. Preto, do campeão ANTONIO
CARLOS PARO, e de tantos outros, e aí, falei
comigo mesmo: “desanimar como, vendo
companheiros e companheiros tão
apaixonados, dedicados, responsáveis,
“experientes”? Vendo o trabalho de nossos
Governadores, da CaL Denise Rodrigues, do
CLMJ Glauber, Secretário atual LC-6, NÃO
TENHO ESSE DIREITO de DESISITIR, de
DESANIMAR... vou em frente, vamos
enfrentando diﬁculdades, problemas, mas
vamos em frente.
E aí tomamos a decisão. Finalmente havia
encontrado o melhor medicamento para os
meus “males”, acumulados durante 40 anos de
leonismo, tanto ﬁsicamente, mentalmente, e
até leonisticamente, por não?
E aqui está o LEÃO DE BRODOWSKI
novamente, agora no seu número 161.
Dedicado a todo LIONS CLUBE DE
BRODOWSKI, já próximo dos 41 anos de
fundação, dedicado ao Distrito LC-6, dedicado
à LIONS INTERNACIONAL, dedicado
especialmente à minha domadora, que não me
deixou desistir e me incentiva a cada momento,
dedicado a todos os BOLETINEIROS do Brasil,
dedicado ao Distrito LC-6.
Espero que gostem, que perdoem se
não estiver à altura do LEONISMO, mas
aceitem em nome do amor e da dedicação de
um simples editor que quer ajudar a valorizar o
NÓS SERVIMOS, sempre!!!

CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA /
DM MARIA TARCILIA
Novembro / 2017

PIZZA LIONS
Mantendo a tradição de promover a campanha da melhor pizza da cidade, o
LIONS CLUBE realizou no dia 30 de setembro, mais uma edição, com a venda total
de 200 unidades ao preço de R$ 20,00. Todo o lucro foi revertido em compras de
cadeiras de rodas, muletas, andadores, etc...
Já está programada outra campanha da PIZZA para o dia 25 de novembro,
novamente ao preço de R$ 20,00, com certeza todas serão vendidas facilmente.
Você, que mora em Brodowski, já pode
reservar a sua pelo WhatsApp 99148-7497.
Contamos com esta constante
colaboração novamente.
Ah, e não se esquecendo que além
dos ingredientes da pizza, vai também uma
grande dose de amor e solidariedade, pois
são feitas pelos próprios companheiros e
domadoras.

CADEIRAS DE RODAS
O Lions Clube de Brodowski acaba de adquirir um material que vai
ajudar a população e também renovar o propósito do clube: servir ao
próximo.
Com o dinheiro proveniente da venda de duzentas pizzas, o Lions
comprou 2 cadeiras de roda, 2 cadeiras de banho, 2 andadores e um par de
muletas.
As peças serão emprestadas para pessoas que precisam desse tipo
de material e não tem condições de comprar. O Lions usa um cadastro
próprio para deﬁnir quem serão os contemplados.

HOMENAGEM E RECONHECIMENTO AO
CL EDISON MANOEL RIBEIRO (SORÓVISK)
Não posso deixar de arquivar aqui, o processo passo a passo da
pintura mural da capela realizada na semana de Portinari de 2017, aproveito
para deixar aqui uma frase que aprendi no decorrer desse trabalho, "Se
você quer ser um maratonista você terminará em um dia, se você quer
ser artista levará vários dias!". Pois é, depois dessa é só baixar a cabeça e
continuar.. (CL Soró )

Fundado em 09/021977, o Lions Clube de Brodowski organiza várias
campanhas com o intuito de ajudar as pessoas. A próxima, segundo
seu presidente, vai arrecadar dinheiro para a compra de óculos para
estudantes.

O LIONS CLUBE QUER QUE VOCÊ LEIA!
Domingo, 9 da manhã, a rotina se repete. O pessoal do Lions Clube de
Brodowski arma uma banca na calçada do Supermercado Cristal e
carinhosamente ajeita os livros.
Quem chega ali olha, manuseia, lê algumas páginas. E depois de
deﬁnir o título que irá ler, só precisa preencher uma ﬁcha e pronto! Pode levar
o livro emprestado sem data para devolver.
Nelson Agostinho foi o idealizador dessa iniciativa. Ele disse que se inspirou
depois de observar o vaivém dos livros da esposa Sandra dentro de casa.
“Como ela (Sandra) gosta de ler, vivia trocando livros com os outros, e
assim eu pensei: por que a gente não faz uma atividade desta, pois tem muita
gente que gosta de livros, mas não tem dinheiro para comprar”, disse ele.
O Clube do Livro tem 658 volumes cadastrados atualmente. Eles
foram adquiridos por meio de campanhas de arrecadação.
Tem livro para todos os gostos e idades. “Nós estamos
querendo incentivar a cultura e levar o entretenimento, que
é o livro, para todo mundo”, disse Nelson.
Segundo os organizadores, alguns leitores
demoram meses para ler um único livro. Até aí tudo
bem, e se não devolvem, o clube procura a pessoa
que locou, e tem conseguido até a doação de outros,
que aumentam o estoque de livros.
É feito um cadastro com termo de
responsabilidade, onde os que recebem o
empréstimo, assumem o compromisso de efetuarem
a devolução, e o LC tem todo o controle necessário
para acompanhar o uso e quando a devolução for
demorada o que é fácil comprovar, o tomador do
empréstimo será procurado.
Se não for devolvido, será procurado para
que o material emprestado seja devidamente devolvido.
VEJA TUDO SOBRE O CLUBE DO LIVRO LIONS CLUBE VISITANDO
https://goo.gl/zn121n

BRODOWSKI: TERRA DE VENCEDORES
E DE GUERREIROS
Brodowski, fundada em 22 de agosto de 1.913, nome dado em homenagem ao
engenheiro polonês ALEXSANDER BRODOWSKI, na época área do café, por volta de
1.900, tem a longo de seus já 104 anos de existência, cedido ao Brasil, nomes de grande
expressão, até internacional.
Relembremos CANDIDO PORTINARI, poeta de renome
internacional, falecido precocemente aos 62 anos de
idade, no Rio de Janeiro; de Dr. SAULO RAMOS, poeta do
café, ex-ministro da Justiça no governo do Presidente,
falecido em 28/4/2013, e que fez questão de fosse
sepultado em sua terra natal. Advogado dos mais
conceituado, que tinha entre seus clientes, o cantor
Roberto Carlos.
Relembremos JOÃO ALBARELLO, musico de primeira,
autor da letra do HINO A BRODOWSKI, e de JOAQUIM
SEGHETO, poeta dotado de inteligência extrema, cuja
parceria, ﬁzeram do HINO A BRODOWSKI um dos hinos
mais bonitos de todas as cidades de nosso estado. Temos
escritores, poetas, pintores, professores e outros que estão se destacando e certamente
alcançarão também o ápice. Temos proﬁssionais supercompetentes na área da
construção civil e da engenharia que abastecem grande parte do mercado de trabalho em
Ribeirão Preto.
E agora, para nossa alegria e satisfação, temos de volta para sua terra natal, o
jornalista RODRIGO GARAVINI, que durante muito tempo, trabalhou na área de
jornalismo na TV RECORD e no SBT em São Paulo, em programas de grande expressão,
e vem se dedicando ao jornalismo na Internet, através do site www.prosador.com.br, que
cobre não só a cidade de Brodowski como toda região.
E para alegria maior, não só de Brodowski, como do próprio LIONS CLUBE DE
BRODOWSKI, o jornalista prosador RODRIGO GARAVINI, é ﬁlho de nosso saudoso
associado fundador José Roberto Garavini, em 09 de fevereiro de 1.977, falecido em 2010,
e de Virginia de Paula Garavini, e tem participado das reuniões do clube como convidado.
Rodrigo tem dado apoio incondicional e desinteressado, e vem cobrindo as
atividades do clube, elevando ainda o conceito que o LC BRODOWSKI desde 1.977,
desde o tempo do L-17, e depois de 2.000, transformado em Distrito LC-6, mostrando todo
o serviço desinteressado que é prestado para a comunidade e para o companheirismo,
tendo sido vencedor do CONCURSO DISTRITAL DE EFICIÊNCIA do LC-6, no AL 2016, na
gestão do jovem presidente GUILHERME BARTOLOMEU ADAMI, e sempre estando
entre os primeiros de todos os 62 clubes do distrito.
Rodrigo, bem-vindo ao seu retorno a Brodowski, sucesso em seu novo desaﬁo
proﬁssional, e quem sabe, com o sangue leonístico correndo em suas veias, herdade do
seu pai, fundador em 1.977, possa também incluir em seu já conceituado currículo, o de
associado do LC BRODOWSKI, um dos grandes clubes do Distrito lc-6, reconhecido em
todo o Brasil e até internacionalmente.
Visite o site do Lions em www.lionsclubedebrodowski.com.br
Visite também o www.prosador.com

IDOSOS
Continuando a sua missão dentro do leonismo, e alicerçado no companheirismo,
na solidariedade, no amor e no atendimento social, o LIONS CLUBE DE BRODOWSKI,
através de seu departamento de Domadoras, neste AL dirigida pela Dom. EDILEIA RUAS
REATO, efetuou neste mês de outubro/2017, duas ações que contrastaram pelo “publico”
alvo: IDOSOS e CRIANÇAS.
Dia 07 de outubro, sábado, contando com a importante colaboração do grupo de
estudantes de Enfermagem da Unip, de Ribeirão Preto, onde faz parte a enfermeira padrão
MARRAIANE BRUNA GONÇALVES, sobrinha do CLMJ José Luiz Suarez Pugnoli / DM
Carmem, e várias, que criaram o grupo ENFERMEIRAS DA ALEGRIA TRANSFORMANDO
VIDAS, estiveram passando uma tarde no ASILO LAR DA FRATERNIDADE, levando
carinho, solidariedade, amor, diversão e um gostoso chá da tarde aos internos daquela
instituição.
O LAR DA FRATERNIDADE, entidade que tem na sua missão a Filantropia e
através de um atendimento humano , supre todas as necessidades biopsicossociais dos
idosos, exercitando a Fraternidade; proporcionando um ambiente de convívio com
dignidade, harmonia e amizade e que tem também o Ecumenismo o qual proporciona um
espaço para todos os credos e crenças religiosas, vem atendendo a comunidade
brodowskiana há vários anos, e sempre mereceu do LIONS CLUBE uma atenção especial,
com Amor, respeito, paciência, sabedoria, disciplina, conﬁança e generosidade.
Para tornar ainda mais alegre e descontraída, a comitiva contou com a participação da
dupla TIAGO REATO e LEANDRO AGOSTINHO, que com seus instrumentos, reavivaram
em todos um pouco da juventude, e muitos (as) puderam dançar, cantar e se encantar com
as músicas alegres e tradicionais que executaram.
Uma atividade que alcançou plenamente a sua ﬁnalidade, e que serviu também
para mostrar às nossas domadoras e à nossa família, uma realidade, triste muitas vezes,
mas que com gestos como esse, amenizam a vida sofrida de tantas pessoas, e que renova
a força para que a vida continue a sua trajetória.

CRIANÇAS
No dia 11 de outubro, véspera
do DIA DAS CRIANÇAS, no período
da tarde, o departamento das
domadoras esteve na ESCOLA PROF.
MARCUS ORLANDO ARANTES
CARVALHO, no C.D.H.U (Cohab III).
Além de um grande número de
domadoras, esteve presente também
a Palhaça Neuzinha, tradicional
proﬁssional de Brodowski, que com
uma vitalidade impressionante,
espontaneidade e carisma, divertiu
imensamente as crianças e não houve
nenhuma que não ﬁcasse com um
lindo sorriso no rosto.
Além destas brincadeiras, as
crianças aniversariantes ganharam
uma FESTA DE ANIVERSÁRIO
especial, com direito a bolo,
brigadeiro, pirulitos e presentes.
O LIONS CLUBE DE
BRODOWSKI deixa aqui o seu
agradecimento à toda diretoria,
monitoras e professoras que
possibilitaram esta ação, dando todo o
apoio e suporte necessários e que
encantaram a criançada toda.
Isto foi, além de duas
atividades marcantes, uma verdadeira
lição de vida, onde todas puderam

sentir como é a vida em um asilo, onde
quase sempre impera a solidão
pessoal, a tristeza, a doença e depois
ver a alegria, a vitalidade e a
espontaneidade das crianças,
sentindo como é o passar dos anos, e
como é importante que se tenha
pessoas e entidades que se envolvam
neste processo de sociabilidade.

DIRETORIA AL 2017/2018
Presidente:
CLMJ José Emilio Reato
1º Vice Presidente:
CLMJ Nelson Agostinho
2º Vice Presidente:
CL Sérgio Luiz Brozeguini
1º Secretário:
CLMJ José Luiz Suarez Pugnoli
2º Secretário:
CLMJ Antonio Olimpio Dias

Diretor de Tecnologia da
Informação:
CL Edson Manoel Ribeiro
Diretor de Esportes:
CL Joel Vasconcelos
CL Raul Suarez Mantovani
Diretor Animador:
CLMJ Edson Luiz de Vicente
CL Vanilton

1º Tesoureiro:
CLMJP Caetano Adami Neto

Orador:
CL Antônio Valdecir Bradassio
Jr
CLMJP Antônio Douglas
Zapolla

2º Tesoureiro:
CL César Gullo

Diretor de GMT (Extensão):
CLMJ Antônio Olimpio Dias

Diretor de Associados:
CL Guilherme Bartolomeu
Adami
CLMJ Edison Luiz de Vicente

Diretor de GLT (Liderança):
CLMJ José Mario Jorge

Diretor Social:
CLMJ Nelson Agostinho
CL Sérgio Luiz Brozeguini
Diretor do Centenário:
CLMJP Antônio Douglas
Zapolla
Diretor de Patrimônio:
CLMJ José Luis Suarez Pugnoli
CL Antônio Valdecir Bradassio
Junior

Vogais:
CLMJ José Luiz Suarez Pugnoli
CLMJP Antônio Douglas
Zapolla
CLMJ José Mario Jorge
Coordenador de LCIF:
Cl César Gullo

Presidente: CLMJ José Emilio Reato / DM Edléia
AL 2017 / 2018

HOMENAGEM
DIA DO PROFESSOR

NOVO
ASSOCIADO

Dia 31 de outubro de 2017,
Homenagem à Profa. Luzia Villar
Franzoni

CL ALMIR SOARES RAMOS / DM
IEDA - Padrinhos : CLMJP
ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA /
DM TARCILIA

Presidente: CLMJ José Emilio Reato / DM Ediléia
AL 2017 / 2018

LIONS CLUBE DE BRODOWSKI - SP

CAMPANHA DO
ÓLEO USADO
Revertido em óleo novo e arroz
doado para entidades. Colabore!
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