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Inovar para melhor servir !

Distrito LC-6 - Região D - Divisão D-3 - AL 2020/2021 - NOVEMBRO / 2020  -  Nº 190

 Muitas vezes em nossos caminhos surgem obstáculos que podem nos desviar de 
nossos sonhos, ideias, objetivos, amigos e companheiros. Tais obstáculos nos 
desanimam, entristecem e magoam, nos afastam de pessoas queridas, ambientes 
saudáveis e de compartilhar o amor, a solidariedade e o servir.
 
Novamente obstáculos, quando chegou a pandemia que nos impôs um modo de vida 
diferente, nos separou de diversos amigos por precaução ou medo, mas que nos fez 
olhar melhor para nossa família, nos “obrigou” a inovar para fazer aquilo que gostamos 
que é o servir.
 
 Tudo agora vai se encaixando e voltando ao normal, esperamos que a volta seja de 
alegria, porque muitos que se distanciaram vão ter a oportunidade de serem recebidos 
com abraços, festa, roupas novas e presentes.

 Vamos nos unir por um pensamento de fé, esperança e luz, que essa luz invada 
nossa alma e coração, traga o suspiro da reconciliação, seja mais forte que qualquer 
mágoa em nosso interior e invada nossos pensamentos, nos afastando de toda 
escuridão. Escuridão esta, que não existe, o que existe é a falta de luz.
 
 Quando caminhamos em direção da luz, nada pode nos desviar, mas precisamos 
de amigos para nos apoiar. Jesus quando carregava sua cruz, caiu com o peso e 
apareceu um tal de Simão de Cirene que carregou sua cruz até que recuperasse suas 
forças para continuar o caminho. 

 Sejamos um Simão de Cirene na vida de cada um, caminhando lado a lado. Às 
vezes o fardo pesa e ajoelhamos, nesse momento é necessário termos um amigo ao 
lado. Quero ser um Simão na vida de cada um de vocês, que eu possa estar sempre perto 
e forte para ampará-los, amigos e companheiros.
“Inovar para melhor servir.”

MJF José Luis Suarez Pugnoli /DM Carmem Lúcia Cardozo
Presidente AL - 2020/2021
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MENSAGEM DO GOVERNADOR
Já chegamos às vésperas do final do ano e a preocupação continua diante de toda

essa loucura que estamos vivendo desde o início do ano.
Aos poucos vamos caminhando ao lado dos nossos sentimentos, um peso de dores
que estamos passando com a perda de entes queridos e que nos deixam com muita

saudade. Rogamos a Deus que nos dê suas bênçãos e que abençoe todos aqueles que
partiram, assim como todas as famílias enlutadas. Sentimos tudo isso diante dos

familiares que nos deixaram, assim como dos Amigos, Companheiros, Companheiras e
Domadores que partiram e sempre serão lembrados eternamente.

Mas, como sempre foi dito, a vida continua!
Aproveitamos a oportunidade para lembrar aos Clubes para que deixem as taxas da

Mútua Leonística sempre em dia com o Distrito LC-6, para evitar que outros problemas
sejam causados. Lembramos também das taxas distritais, pois existem Clubes em falta

com esses pagamentos.

Tudo foi pensado desde o início deste nosso ano leonístico 2020/2021. Fizemos
nosso planejamento orçamentário, diminuindo os percentuais que vinham sendo cobrados

e enxugando nossas despesas ao máximo possível.
Alguns Companheiros e Companheiras até nos questionam dizendo: não estão

fazendo visitas administrativas, as visitas oficiais ainda não foram iniciadas, as primeiras
reuniões distritais também não, etc. etc. etc.

Foi justamente prevendo tudo isso que fizemos nosso planejamento. Ao
realizarmos reuniões virtuais e não presenciais é que diminuímos nosso orçamento de

arrecadação, que são as taxas distritais, em aproximadamente R$80.000,00. Nosso
planejamento orçamentário está sob rigoroso controle. Dessa forma, não foi preciso

recorrer ao Fundo de Reserva do Distrito.
Estamos contando com os Clubes faltosos para que regularizem esses pagamentos,

o que certamente muito nos ajudará em nossa caminhada até o final da gestão.
Sobre o pagamento das taxas internacionais, diversos Clubes (inclusive de outros

Distritos) têm se manifestado sobre a posição de Lions Internacional, que solicitou que as
taxas em aberto sejam quitadas no prazo de 60 dias, sob pena dos Clubes em débito serem

colocados em Suspensão. O Presidente Internacional se posicionou antes do início da
pandemia da Covid-19, determinando que a data para pagamento das taxas internacionais

se estenderia até 31/12/2020. Solicitamos que os Clubes em débito com as taxas
internacionais não esperem até aquela data para efetuar a quitação. Que efetuem a
quitação até 22/12/2020, para que haja tempo de uma efetiva contabilização e não

ocorram dissabores.
Teremos nossa 2.ª reunião do Conselho Consultivo da Governadoria, que será

realizada virtualmente no próximo dia 22, conforme edital de convocação que já foi
enviado para todos os dirigentes e unidades distritais. Contamos com a participação de

todos.
Afirmamos que, em nossa gestão, apesar das circunstâncias, está tudo sob controle.
Continuamos caminhando com tranqüilidade, porque todos e todas vocês nos dão o

suporte necessário para que isso aconteça.
Aceitem nosso abraço carinhoso.

DG MJF Antonio Paulo Caliento / MJF CaL DAISY
Governador do Distrito LC-6

COMPANHEIRISMO COM SIMPLICIDADE
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ENTREVISTA DO MES 
Nome :            CL Almir Soares Ramos 
Esposa DM: Ieda Alves da Silva 
Filhos :  Pietro Silva Ramos  Hygor de Lima Soares Ramos 
Profissão:    Empresário 
Ingresso no Leonismo:  01/11/2017
Quem foi seu padrinho no Lions : PMJF Antônio Douglas Zapolla / DM Maria Tarcília
Cargos no Clube =  Diretor de Associados 
Categoria Leonística -  associado
Aprova ingresso de mulheres no Lions Clube Brodowski = Sim 
Personalidade que Admira =   ex presidente barack Obama 
Personalidade que não  admira = Na Atualidade  Donald Trump
Um grande Escritor =  Ariano Suassuna, Pablo Neruda,  Carlos Drummond de Andrade
Um Cantor (a) Preferido =  Roberto Carlos, Belchior, Nélson Gonçalves, Elis Regina 
Música Preferida = As rosas não falam  ( Canção de Cartola ) 
Um Grande Compositor = Adoniran Barbosa, Vinício de Mores 
Prato que mais gosta = Churrasco 
Prato que não gosta = Carne moída 
Time de Futebol  : SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS
O que mais admira nas pessoas = Sua honestidade e simplicidade 
O que falta para melhorar o Mundo =  Amor ao Próximo 
Uma frase Marcante  -  Pessimismo leva à fraqueza, otimismo ao poder. William James
O que falta para melhorar Brodowski -  
O que pensa do Leonísmo  - Poderia fazer um história, com diversos adjetivos, porem acho que tudo se 
resume em uma única Frase, A ARTE DE SERVIR DESINTERESSADAMENTE
Opinião sobre o Lions Clube de Brodowski  : Apesar sermos um clube pequeno na quantidade de 
companheiros, somos Grandes quando se trata  de Servir,  tenho orgulho de poder fazer parte desse Clube 
que a cada dia nos enche de alegria,  temos defeitos e também erramos, alias quando erramos é porque 
estamos tentando acertar, nesta pandemia nosso clube mostrou que mesmo nas maiores adversidades da 
vida é possível, fazer algo para servir os menos favorecidos e assim fizemos, e mostramos o que  e  ser um 
verdadeiro Leão. 
O que pensa de LIONS INTERNACIONAL : Penso que as vezes algumas mudanças que Lions 
Internacional propõem,  são mudanças que muitas vezes não se adéqua a nossa realidade, pois cada pais 
e cada  clube tem realidade deferente.  
O que pensa sobre a atuação de Lions na Pandemia do Virus :  De uma certa forma nossa atuação foi 
coerente, e com muita responsabilidade.
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 LIONS CLUBE DE BRODOWSKI EM NÚMEROS
do site de Lions Internacional, referente às atividades em todos 
as metas estabelecidas para este AL 2020/2021, em que o 
mundo vive uma terrivel pandemia, extraimos os dados 
referentes ao Lions Clube de Brodowski,  no periodo de 01 de 
jullho de 2.019 a 11 de novembro de 2.021, sendo um dos 
clubes que mais tem registrados atividades e promoções. Isto é 
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LC de Taquaritinga doou 130 kit de doces para todos os alunos da 
APAE de Taquaritinga ontem. Era feito a festa do Halloween na clube, 

devido a pandemia foi substituído.
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 A VOZ DO LEÃO  - LC RIB. PRETO 
CENTRO LC-6
LEÃO DO VALE – LC JOÃO 
MONLEVADE-MG – LC 12
O LEÃO NO PARAISO – LC RJ 
COPACABANA – LC – 1
O DENTE DO LEÃO – LC 
FORTALEZA- CE - LA 4
MONTE LEÃO – LC MONTE SIÃO – 
MG – LC 3
CENTRO AVANTE - LC RECIFE 
CENTRO - LA 3
LEÃO DA ILHA - LC ILHA SOLTEIRA-
SP - LC 8

14 BIS - LC SANTOS DUMONT - MG - 
LC 12
UNIDOS - LC ARACAJU - SE - LA - 3
LEÃO DO MUCURI - LC NANUQUE 
SOBRAL - MG - LC 12
O LEÃO DA CANTAREIRA - LC SÃO 
PAULO TREMEMBÉ - LC 2 
O LEÃO DE MARIA CHICA – LC 
AMPARO – SP -  LC – 8
LEÃO EM BOM SUCESSO – LC RJ 
BOM SUCESSO – LC 1
O MAESTRO - LC CAMPINAS 
CARLOS GOMES - LC - 3
O LEÃO COMPRIDO - LC RIO DE 

JANEIRO RIO COMPRIDO LC 1
LIBERDADE EM DESTAQUE - LC 
IPATINGA LIBERDADE--  LC 8
LEÃO LIVRE - LC NANUQUE 
LIBERDADE - NANUQUE-MG LC12 
ACADEMIRA LEONISTICA DE 
CULTURA DO CEARÁ 20º ANIV.
O LEÃO DE CA....TAGUASES - LC 
CATAGUASES - MG
O LEÃO DE AÇO - LC JOÃO 
MONLEVADE SOBRAL - MG -  LC 2 
12
 BOLETINS LEONISTICOS RECEBIDOS

Quando somos convidados para ingressar no 
LIONS, passa diversas coisas pela nossa cabeça.
Por exemplo:   o que é isso? O que faz o LIONS? 
Quem faz parte ? O que eu posso
Fazer no LIONS? Será que vou ou não vou?
E tantas outra perguntas ficamos questionando por 
vários dias; até que resolvemos entrar e
começamos a participar.
Uma reunião, outra reunião, mais outra reunião.
Ai vem uma campanha. Todos  os companheiros  
juntos
em busca da realização da mesma.  No final vêm 
os resultados; objetivo atingido.
Essa  convivência com 
reuniões,campanhas,atividades, nos proporcionam 
muitos contatos
com os companheiros, domadoras, castores e com 
a sociedade em geral. Isso em constante
atuação,vai  mostrando e respondendo, para nós 
mesmo, todas aquelas perguntas  e
indagações  que fazíamos no inicio ,quando 
começamos a fazer parte do LIONS.
Na minha ótica; a convivência é na verdade a 
maior instrução leonistica.
É  nela que passamos a conhecer a fundo a 
filosofia do LIONS.
Onde nós podemos ver na pratica aplicação do 
código de ética:

DEMONSTRAR :  muita fé nos nossos serviços 
prestados.
LUTAR : sempre pelo êxito,com dignidade e 
justiça.
LEMBRAR : que para vencer não precisa 
prejudicar ninguém.
DECIDIR : contra si ,em caso de duvida.
PRATICAR : a amizade sincera e honesta.
TER : sempre o dever de cidadão com a sua 
localidade.
AJUDAR : sempre o próximo.
SER : elegante nas criticas e não poupar 
elogios,sempre construindo mais,nunca destruir.
É com essa filosofia e doutrina leonística que 
devemos continuar sempre servindo nossa 
comunidade.

MJF NELSON 
AGOSTINHO / DM 
SANDRA
Fundador LC de 
Brodowski - SP 
09/02/1977
11 de junho de 
2.013
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Prezado Leão,
Que ótimo momento para ser um Leão! Agora, você pode estar pensando, ser um Leão neste 
momento é difícil. Ajustar-se à vida com o coronavírus (COVID-19) tem sido um desafio. No entanto, é 
durante os tempos difíceis que os Leões brilham mais. Leões e Leos estão encontrando novas 
maneiras de servir suas comunidades e, ao mesmo tempo, permanecer seguros. Os Leos em Nova 
Jersey, EUA, até organizaram um concerto virtual para arrecadar dinheiro para a LCIF! Além disso, 

estamos comemorando um marco importante para a fundação. Espero 
que você leia este boletim informativo e se sinta inspirado.

Gudrun Yngvadottir
Presidente do Conselho de Curadores da Fundação de Lions Clubs 

International

CLUBE DO DISTRITO LC-6 FUNDADO EM NOVEMBRO:
Dia 22/11 – Lions Clube de Nhandeara-Aliança

Como homenagem aos Leões de juba 
nova e seus padrinhos/madrinhas, 

relacionamos abaixo quem contribuiu 
para esse aumento do quadro 

associativo:

LC de São Sebastião do Paraíso  19 
 Lions Clube de Mirassol  6 

 Lions Clube de Nhandeara-Aliança 6 
Lions Clube de Franca-Cidade Nova 6 

 Lions Clube de Nhandeara 5 
 Lions Clube de Franca-Sobral 5 

 Lions Clube de Potrendaba 5 
 Lions Clube de Cravinhos  2 
 Lions Clube de Brodowski  1 
 Lions Clube de Indiaporã  1 

 Lions Clube de Tanabi 1 
 Lions Clube de Santa Fé do Sul  1 

Prezado Leão,

Todos os Leões estão 
unidos por um espírito 
c o m u m ,  e  o 
e x p r e s s a m o s  d e 
nossa maneira única. 
S u a  e x p e r i ê n c i a , 

caráter e cultura realçam o trabalho incrível que seu clube 
é capaz de realizar todos os dias.
 As oportunidades dentro do Lions são tão diversas 
quanto nós. Nós servimos. Angariamos fundos para as 
pessoas que precisam de nós e para as causas que são 
importantes para nós. Lideramos em nossos clubes e 
comunidades, inspirando outras pessoas por meio de 
nossas ações. Convidamos outras pessoas a se juntarem 
a nós para que possam sentir o poder do serviço também.       
Portanto, vamos abraçar nossa diversidade e as muitas 
oportunidades de fazer a diferença como Leões.

Atenciosamente,
Dr. Jung-Yul Choi
Presidente Internacional
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O QUE O LIONS CLUBE REPRESENTA PARA VOCÊ ?

 
         COMPROMISSO DE POSSE DO LEÃO: “ RECONHECENDO A IMPORTÂNCIA  DE PRESTAR 
MEUS SERVIÇOS À MINHA COMUNIDADE, EM COLABORAÇÃO COM OUTRAS PESSOAS 
INTERESSADAS NO BEM ESTAR PUBLICO ... “
         OBJETIVOS DE LIONS CLUBES : “ MANTER OS ASSOCIADOS UNIDOS PELOS LIAMES DA 
AMIZADE, DO COMPANHEIRISMO E DA COMPREENSÃO MÚTUA. “
CÓDIGO DE ÉTICA DO LEÃO :  “ SER COMEDIDO NA CRITICA E GENEROSO NO ELOGIO . 
CONSTRUIR E NÃO DESTRUIR. “
INVOCAÇÃO A DEUS : “ AGRADECEMOS, SENHOR, ESTARMOS AQUI REUNIDOS PARA NOS 
CONHECERMOS MELHOR E ASSIM PODERMOS SERVIR MELHOR AOS NOSSOS SEMELHANTES. “
 
 stas são pequenas frases que marcam a posse de uma pessoa como sócio de um Lions 
Clube e que tão bem traduzem e orientam como deve ser a participação de um leão na vida do 
clube e da prestação do serviço desinteressado.
 É o verdadeiro conteúdo da filosofia leonística que um dia MELVIN JONES, iluminado por 
DEUS, difundiu por todos os cantos do mundo e prontamente foi aceito por milhares de pessoas 
que viram e sentiram a importância desses conceitos em todos os seus sentidos.
 Como pessoas diferenciadas e privilegiadas que somos, pois a nós foi dado o poder de 
ajudar e colaborar com causas tão justas, quando tantos e tantos passam por verdadeiras 
provações e necessidades, só ai devemos ter a responsabilidade de saber agradecer, através do 
serviço desinteressado.
 O companheirismo que conquistamos neste mundo atualmente conturbado, onde é tão difícil 
a amizade sincera e desinteressada, e que tão bem encontramos na maioria quase absoluta de 
todos os leões, é outro fator para agradecer esta “ oportunidade de gozar do bom companheirismo 
e do prestigio do leonismo e cumprir rigorosamente o Código de Ética do leonismo, os Estatutos e 
seguir as idéias que fluem das letras que forma a palavra LIONS : LIBERDADE .´. IGUALDADE .´. 
ORDEM .´. NACIONALISMO E SERVIÇO “ ,  como termina o compromisso de posse do leão. 
 
 Está ai um pequeno resumo do porque aceitarmos e encararmos o verdadeiro leonismo, com 
todas as suas responsabilidades, deveres e direitos.
A partir do momento em que passamos a ter consciência do valor disso tudo, temos o dever e a 
responsabilidade de, dentro de nossas possibilidades, com renuncia, com dedicação, com 
sinceridade, com companheirismo, servir ao nosso movimento e à nossa comunidade.
 Muitas vezes é preciso saber renunciar em prol do leonismo, não deixando o nosso clube em 
lugar distante de nossas prioridades e do nosso tempo. Quem tem muito tempo na vida, nunca terá 
tempo para o leonismo, pois aqui neste movimento, todos são muito ocupados e responsáveis, e o 
tempo, para servir e para o companheirismo, nós o fazemos dentro de nossas prioridades.

 Por isso, fazemos um chamamento a todos os CCLL e domadoras que participam do 
leonismo : “ VAMOS FAZER UM EXAME DE CONSCIÊNCIA E EXAMINAR TUDO QUE ESTAMOS 
OFERECENDO AO MOVIMENTO: SERÁ QUE A MINHA PARTICIPAÇÃO É A MELHOR QUE POSSO 
OFERECER ? SERÁ QUE ESTOU PROCURANDO ME ENQUADRAR DENTRO DAQUILO QUE UM DIA 
JUREI E QUE ME MOSTRARAM O QUE É O VERDADEIRO LEONISMO ? “

 Vamos fazer uma reflexão e ver se o que fizemos pelo companheirismo e pelo leonismo neste 
dia, nesta semana, neste mês ou neste ano, foi o que eu poderia realmente fazer para agradecer 
tudo de bom que o Lions me ofereceu !
 
 Temos a certeza de que a partir desse exame de consciência, e com a resposta sincera que 
cada um der, o nosso movimento irá crescer ainda muito mais, e cada um de nós, seja dentro do 
clube ou então como membro de nossa comunidade e colaborador do clube, fará o leonismo atingir 
a sua plenitude, no serviço desinteressado e no companheirismo !!!
 

CL ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA
Tesoureiro 1991/1992

Boletim LEÃO DE BRODOWSKI, nº 102, julho/1992
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É BRODOWSKI COLABORANDO COM O LIONS CLUBE

Doação pelo sr. Nilson Mantoani de 2 armações de óculos.
Doação do PROJETO AMANHECER de vários pacotes, contendo diversos materiais recicláveis
Doação de vários materiais recicláveis pelo sr.. Roberto Toshiaki Furukawa
Roupas, calçados e alimentos doados pela senhora Conceição, Condomínio Esmeralda
Doação de vários materiais recicláveis pela sra. Ofélia Lorencini.
Doação de vários materiais recicláveis por um colaborador.
Doação de livros pelo MJF JOÃO RODINI LUIZ, do LC RIB. PRETO CENTRO
Doação de 3 sacolas com material reciclável pela Sra. Maria Aparecida Siena  
Doação  de 2 sacolas  de blister  de Remédio, feita pelo Sr. Rúbens Pereira Ramos (Pai do CL Almir)
Carrinho de bebê e uma árvore de natal, feita pela Sra. Luana, do Condominio Esmeralda.
Doação de uma caixa de som para o 2º Colocado do Cartaz sobre a Paz, por um colaborador.

É O LIONS CLUBE DE BRODOWSKI COLABORANDO COM A COMUNIDADE

As crianças vindo a minha casa pedindo doces e travessuras é magico (CL RUI SORIANI)
Campanha pública de conscientização sobre o combate ao CÂNCER INFANTIL. 
Plantio de arvores nativas em praça da cidade pelo MJF José Emilio / DM Edleia.
Plantio de muda de Ipê Roxo em praça pública pelo MJF Elves S. Carreira.
Um par de muletas para o Sr. Antônio Soares, morador do Sitio Cubatão;
1 cadeira de banho para a Sra. Vilma Ferreira, moradora na Rua Elias Barquete, 38;
1 colchão para a Sra. Rosangela dos Santos, residente à Rua Antonio Mandu da Silva, nº 10; 
1 Cama e 1 colchão para a Sra. Carolina Lopes dos Santos, residente na Rua Vanda Bocalon, 330 
1 colchão de casal para o Sr. Afonso Paschoal, Residente na Rua Afonso Perez, 171, CDHU.
Manutenção e cuidados com as árvores da Área Verde do Distrito Industrial, atividade carinhosamente 
desenvolvida pelo MJF José Emilio Reato e CL Gérson Elvis Mantovani.
Uma garrafa pet de lacres do Colaborador Fernando Toloi
Doação de blisters através do Sr Sérgio dos Santos
Doação de 3 pacotes de fraldas para Sra. S.R. ( CL Guilherme B. Adami)
Empréstimo de uma cadeira de banho ao Sr Luís Carlos  cavalini, morador na Rua João  albarelo,158, 
através do CL Gledson Pereira de Andrade.
Empréstimo de uma cadeira de rodas ao Sr. Wladimir Alves dos Anjos, morador na Rua Marcos Fabri, 
205, através do CLMJ José Emílio Reato.
Limpeza, alimentação e fornecimento de água a aves e animais silvestres em 5 pontos da cidade.
Conservação e limpeza da área verde do Distrito Industrial, através do MJF  José Emilio Reato, e CL 
Gerson Elvis Mantovani.
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Fotos dos fatos 
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 Mesmo enfrentando esta pandemia terrível que assola o mundo todo 
desde abril de 2.020, que mudou o comportamento impondo restrições de 
toda maneira, como isolamento, uso de máscara, proibição de reuniões, 
fechamento de comercio e indústria ocasionando prejuízos, matando 
milhões de pessoas em todo o mundo e consequentemente causando à 
população mais carente, perda de empregos, dificuldades de toda 
espécie, fome e tantos outros, o LIONS CLUBE DE BRODOWSKI, mais do 
que nunca, se alicerçou no lema da presidência AL 2020/2021, e vem 
fazendo o possível e o impossível, para INOVAR PARA MELHOR SERVIR.

 Assim, dentro das propostas de Lions Internacional, o clube não parou, e tomando todos os 
cuidados possível, obedecendo os protocolos impostos pelos governos federal, estadual e municipal, 
está atendendo aos moradores da Terra de Portinari, a sempre hospitaleira BRODOWSKI, e 
promovendo atividades e campanhas que atendem a estas propostas: FOME, JUVENTUDE, 
DIABETES, CÂNCER PEDIÁTRICO e MEIO AMBIENTE.
 
 Com a participação dos CCLL e domadoras, muitas atividades foram feitas e colaboraram e 
ainda  colaboram para minimizar tudo de ruim desta pandemia terrível do CORONA VIRUS, e segue 
uma relação resumida de tudo que o LIONS CLUBE DE BRODOWSKI realizou neste primeiro 
quadrimestre de AL 2020/2021. E enquanto esta pandemia não terminar, irá continuar a sua missão de 
servir desinteressadamente para ajudar nossas famílias, nossos doentes, nossas entidades, nossas 
autoridades e aos próprios leões.

RESUMO DAS ATIVIDADES DO 1º QUADRIMESTRE AL 2020/2021

ASSOCIADOS
Manutenção de todos os associados do AL anterior
Ingresso de 1 novo associado no dia 01/07/2020
Participação ativa de 2 convidados que em breve serão oficializados.
Campanha de aumento de associados, com a indicação de diversos nomes e convite para participarem das 
reuniões e atividades do Clube.

FOME
Coleta de alimentos em pontos da cidade e junto a colaboradores
Fornecimento de abacates
Fornecimento de 48 cestas básicas e kits de higiene pessoal e de limpeza.
Fornecimento de 580 quilos de alimentos aos Vicentinos e Paroquia Nossa Senhora Aparecida.
Auxilio na divulgação, venda e compra de ingressos de campanhas do Asilo, Loja Maçonica Compromisso de 
União, Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

LIVES: Participação, elaboração e acompanhamento do Sistema QRCODE em 3 LIVES

MEIO AMBIENTE
Coleta de Lacres de alumínio, tampinhas plásticas, bristers e demais recicláveis.
Destinação Correta de 278 quilos de recicláveis.
Cadastramento de Cupom Fiscal no Programa Nota Fiscal Paulista, em prol da Associação Protetora dos 
Animais de Brodowski – Anjos de Patas.
Coleta de 1780 Litros de óleo usado e envio ao programa Reviva Óleo.
Destinação correta de 257 quilos de lacres de alumino
Fornecimento de água e alimentos a aves e animais silvestres em 5 pontos da cidade.

CÂNCER INFANTIL
Doação de 8 sacos de 30 litros de bristers ao Hospital do Amor em Barretos – Ala Infantil
Divulgação de campanhas educativas em redes sociais e aplicativos.

DIABETES
Doação de 5 cartelas contendo 50 comprimidos de Metformina à Farmácia Municipal
American Diabetes – Charity Miles: 96 milhas 0 Doados US$ 24,00
Divulgação de campanhas educativas em redes sociais e aplicativos.

ATIVIDADES DO LIONS CLUBE DE BRODOWSKI
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VISÃO

Sight For Kids - Charity Miles: 737,1 milhas - Doados: US$ 184,27
Fornecimento de 1 óculos: R$ 740,00

Dia Mundial da Visão – Divulgação em redes sociais e aplicativo
Fornecimento de 4 caixas do Medicamento Dorzal MT, para prevenção do Glaucoma – R$ 320,00

Coleta de 89 armações.

OUTROS
Leãomovel – Assistencia diária a indivíduos, através de idas a mercados, padarias, varejões, 

bancos, casas lotéricas, farmácias e outros.
Special Olympics - Charity Miles: 260,8 milhas – Doados: US$ 62,20

Hope For The Day (Prevenção ao Suicidio) – Charity Miles: 304,2 milhas – US$ 76,05

Fornecimento de 328 Kits de proteção e orientação, que serão entregues pela Secretaria aos alunos 
da zona rural, matriculados na rede publica de ensino. Cada kit é composto de 1 frasco de 50 ml de 
álcool gel, 2 máscaras, 1 sabonete, 1 cartilha com orientações de prevenção ao contagio do COVID 

19 e 2 pacotes de biscoito recheado

Manutenção do Centro Social Lions Clube Brodowski e seu mobiliário

Aquisição de um termômetro digital.

Doação de móveis (sofá, camas, geladeiras, fogões e outros) a famílias necessitadas.

Fornecimento de medicamentos

Coleta de livros para o Clube do Livro Lions Clube

Elaboração de 5 Instruções Leonísticas

Fornecimento de aparelhos ortopédicos (6 cadeiras de rodas, 12 cadeiras de banho, 4 andadores, 3 
camas, 2 muletas, 1 suporte para soro, 1 bota ortopédica).

Distribuição de álcool gel e mascaras à população nas ruas

Fornecimento de álcool gel, álcool 70 % e agua sanitária ao Lar da Fraternidade Aristófanes 
Prudente Correa, APAE de Brodowski e Casa de Acolhimento.

Auxilio na Distribuição de agua durante período de interrupção do fornecimento

Coleta de roupas, agasalho e calçados com destinação aos Vicentinos

Edição e divulgação de 3 boletins “Leão de Brodowski”

Participação no Comitê Gestor Municipal da Lei Aldir Blanc através de 2 CCLL.

Promoção do CONCURSO DO CARTAZ SOBRE A PAZ, realizado nas escolas locais, tendo o 
julgamento feito no MUSEU CASA DE PORTINARI por artistas plásticos indicados pela diretoria do 

museu. Aguardem o resultado final. 

Índices do Aplicativo MyLion em 25/10/2021

Atividades: 529
Pessoas Atendidas: 31.867

Horas Voluntários: 4.488
Fundos Doados: US$ 9.627

                                                                Fundos Angariados: US$ 2.327



Visite :  www.distritolc6.com.br 

Visite :  www.lionsclubs.org
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 Como vem promovendo tradicional, mensalmente, o LC BRODOWSKI no sábado, dia 26/10, fez 
mais uma campanha da PIZZA, onde foram vendidas antecipadamente 296 pizzas. E todas foram 
preparadas com esmero pelos companheiros e domadoras, com a qualidade de sempre, o que garante o 
sucesso e a continuidade da atividade, sempre dentro do protocolo de higiene, distanciamento e todos os 
cuidados exigidos.

 A renda liquida desta pizza foio de R$ 2.400,00, a exemplo das outras anteriores, foi destinada aos 
atendimentos que o LC vem fazendo aos mais atingidos por esta pandemia que estamos enfrentando 

 Foi emotivo o depoimento do MJF José Luis Suarez Pugnolil / DM Carmem, que logo de manhã, 
no Domingo, depois de finalizados os trabalhos que haviam começado na 5a. feira, ao afirmar 
:

 com muita alegria que começo esse dia, podendo olhar para o dia de sábado e ver os CCLL, 

ÉDDMM e castores envolvidos com entusiasmo nas confecção das pizzas.É muito gratificante 
ver o empenho de todos.O sucesso da campanha só foi alcançada pelo esforço de cada CL e 

DM que deu a sua contribuição cada um da sua maneira.Começamos com 100 pizzas vendidas e 
sábado com o controle de qualidade, com o carinho nos preparos e empenho de todos foram 

confeccionadas 300 pizzas. Sucesso absoluto.Mais uma vez eu e a DM  Carmem agradeçemos  a 
esse clube que nos recebeu de braços abertos e nos deu a oportunidade de fazer o que gostamos 

que é o SERVIR.Obrigado Um beijo no coração de cada um de vocês.

CAMPANHA DA PIZZA 
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 E ao abrir os olhos hoje, assim como todos os dias, temos mais uma página para escrever. 

Que ela seja altruista e repleta de harmonia.

CONCURSO CARTAZ SOBRE A PAZ

 Como faz tradicional, o LC de Brodowski participou ativamente da promoção do 
Concurso do Cartaz sobre a Paz, promovido pela Associação Internacional de 
Lions Clubes, com o tema neste AL 2020/2021, A PAZ POR MEIO DO SERVIÇO. 
 Através da comissão formada pelos CCLL Sérgio Luiz Brozeguini, Rui Nilton 

Soriani,  MJF Nelson Agostinho e o Presidente MJF José Luis Suarez Pugnoli, contando com a 
colaboração das escolas municipais e particulares e da Secretária da Educação de Brodowski, o concurso 
foi realizado estritamente dentro do regulamento estabelecido por L.I. 
 Os cartazes foram julgados por artistas plásticos indicados pela direção do MUSEU CASA DE 
PORTINARI, Antônio Aílton Rufato, Ana Cristina Meneghelo,Ezio Marcola, Rafael Mandu e Rita Luciano 
sendo que cada jurado, fez a sua avaliação de forma individual, e o julgamento realizado no próprio 
museu, onde os cartazes ficaram expostos aos visitantes durante uma semana, dando assim, uma 
amplitude maior ao concurso, que foram vistos por centenas de turistas que visitam o Museu. Fica 
registrado aqui os mais sinceros agradecimentos à direção do MUSEU CASA DE PORTINARI, através de 
sua diretora, Cristiane Patrici , que desde o primeiro concurso, tem colaborado decisivamente neste 
concurso, sempre com a maior lisura e imparcialidade.
 Nathalia Vitoria Silva O. Santos, aluna do 6º  ano da EMEF Nair Duarte do Páteo Franzoni, foi a 
escolhida e vencedora do concurso e agora está prestes a se tornar uma artista reconhecida ao vencer a 
competição Cartaz sobre a Paz. Como prêmio irá receber em data oportuna, um tablete que irá auxiliá-la 
em seus estudos, e o 2º (Isabela Chevchuk dos Santos - 6 ano B - EMEF Profa Elza Leite da Costa)  e 3º lugar 
(ara de Paula Silva - 6 ano - Colégio Objetivo) , receberão uma caixa de som. 
 O trabalho da Nathalia foi levado pessoalmente em Cravinhos para a Assessora Distrital deste 
concurso,  CaL Maria Salete Lourenço Okano , do Lions Clube de Cravinhos. Posteriormente será julgada 
a nível do Distrito LC-6, sendo que o vencedor irá concorrer no Distrito Múltiplo LC-6, e o finalista será 
enviado para LIONS INTERNACIONAL, onde o julgamento será a nível mundial. 
  De qualquer forma, Nathalia já é uma vencedora e uma dos mais de 450 mil concorrentes mundiais 
do Concurso Anual de Cartaz sobre a Paz do Lions Internacional que patrocina o concurso para enfatizar a 
importância da Paz Mundial aos jovens do mundo inteiro.

A PAZ POR MEIO DO SERVIÇO
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LC BRODOWSKI SEDIOU A 1ª. REUNIÃO DO COMITE ASSESSOR D-3

 Sob a direção da CaL LUCELI PUPIN, Presidente de Divisão D-3, foi realizado no CENTRO 
SOCIAL LIONS CLUBE, em BRODOWSKI-SP, a 1ª. Reunião do Comitê Assessor D-3, formado 
pelos LLCC :  ALTINOPOLIS, BATATAIS, BRODOWSKI, CAJURU e RIBEIRÃO PRETO JARDIM 
PAULISTA.Com todos os cuidados exigidos pelo protocolo médico por causa da pandemia, como 
afastamento, mascara, álcool em geral e outros, apesar da baixa frequência, como as ausências dos 
LLCC ALTINOPOLIS e CAJURU, a reunião foi altamente proveitosa.A mesa dirigente foi formada 
pelo PMJF Antonio Douglas Zapolla, Secretário do LC Brodowski, e assessor de Instrução 
Leonistica e Editor do BIG LC-6, constou dos seguintes dirigentes leonisticos : CaL LUCELI PUPIM, 
Presidente de Divisão D-3; PDG MJF ANTONIO DOMINGOS ANDRIANI, Coordenador Geral e 
Secretário LC-6; PDG PMJF JOSÉ MARIO BAZAN, tesoureiro LC-6; CaL CARMEM RINHEL, 
Presidente da Região D; e CCLL e domadoras dos LLCC Rib. Preto Jardim Paulista e Batatais.

 A CaL Luceli fez uma breve explanação sobre os objetivos do comitê, transmitindo 
orientações sobre as metas propostas por L.I. ( MEIO AMBIENTE, COMBATE AO CANCER 
INFANTIL, DIABETES, VISÃO e FOME. Depois falaram sobre suas atividades, os presidentes do LC 
BATATAIS ( MJF DOMINGOS RINHEL); LC BRODOWSKI (MJF JOSÉ LUIS SUAREZ PUGNOLI) e 
LC RIB. PRETO JARDIM PAULISTA ( CaL LUCELI PUPIN), que mostraram que mesmo diante da 
pandemia, os trabalhos continuam sendo feitos dentro do que foi previsto, atendendo estas metas. 
Foram apesentados também em um trabalho feito pelo CL ALMIR SOARES RAMOS, do LC 
Brodowski, diversos vídeos abrangendo estas metas, e que serão repassados aos clubes para 
divulgação.

 Na seqüência, falou o PDG MJF ANTONIO DOMINGOS ANDRIANI, Coordenador Geral e 
Secretário do LC-6, que lamentou a falta de comprometimentos dos LLCC Altinópolis e Cajuru; 
cumprimentou o LC Brodowski pela perfeita organização quanto à segurança; informou que  neste 
primeiro trimestre AL 20/21, o Distrito LC-6 teve aumento de 31 associados; também falou sobre as 
metas de L.I. e finalmente comentou sobre os objetivos da CARTA MENSAL que todo dia primeiro de 
cada vez é enviada aos presidentes de clubes, para que repassem aos seus associados, e cuja 
finalidade é esclarecer aos clubes, todo o trabalho que é feito pelo Distrito LC-6.

 Foi certamente um ato que trouxe grande aproveitamento leonisticos, apesar da baixa 
participação, mas que os que estiveram presentes, levarão para seus clubes.[11:08, 18/11/2020.  
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04 - DM Rafaela 
04 - DM Leila
06 - Cast. Alexandre Reato
11 - DM Rosa Meire
11 - Cas. MJF José Luis - Carmem
17 - PMJF Antonio Douglas
17 - Cast. Mayse Emily Soriani
23 - Cast. Nauitta   

 


