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CAMPANHA DAS BOLAS DE NATAL 2018/2019
Como tradicionalmente acontece já há vários anos, o LIONS CLUBE DE BRODOWSKI, fundado
em 09 de fevereiro de 1.977, atualmente tendo como Casal Presidente o CLMJ NELSON
AGOSTINHO / DM SANDRA, promoveu a carreata das bolas de natal, distribuindo nos bairros
da cidade, e fazendo a alegria da criançada.

Os trabalhos começaram por volta das 8 horas da manhã, o ESPAÇO VERDE, salão do CLMJ José Luis Suarez
Pugnolli, enchendo as 1.200 bolas, que foram levadas pelo TRENZINHO MAXIMUS, e
a partir das 16 horas da tarde sob uma chuvinha abençoada que em nada atrapalhou a campanha, o
TRENZINHO MAXIMUS, do amigo CELSO, levou os companheiros e domadoras pelas ruas do centro e dos
bairros da cidade, distribuindo as bolas, balas e guloseimas, fazendo a alegria da criançada..
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CAMPANHA DOS COFRINHOS
Foi encerrado neste mes de dezembro, a CAMPANHA DOS COFRINHOS feita na
centenária EMEF TIRADENTES, coordenada pelo DM Edleia Reato, psicopedagoga,
contando com a colaboração da diretoria da escola e de todas os professoras, onde os
21 cofrinhos renderam o total de R$ 775,25, depositados em nome do HOSPITAL DE
AMOR, de BARRETOS-SP.
Fica registrado o agradecimento do LIONS CLUBE DE BRODOWSKI à diretora Flávia
Rossi, bem como ao corpo docente e funcionários, e principalmente às crianças que
entenderam a finalidade da campanha, e colaboraram demonstrando que estão
desenvolvendo o senso da FRATERNIDADE.
Ao final da campanha assim se expressou a DM Edileia : « Obrigada à Diretora Flávia
Rossi, coordenadores, professores, crianças e famílias. O objetivo principal foi, além de
ajudar o Hospital de Amor, também de despertar nas crianças, o verdadeiro sentido de
amor ao próximo. Obrigada a todos pelo empenho.»

UM CL NO MINISTERIO DA REPUBLICA
A escolha do Presidente Jair Messias Bolsonaro, para Ministro da Ciência
e Tecnologia, nos enche de alegria e nos faz sentirmos orgulhosos, pois
além de ser merecedor, o Dr. Marcos Cesar Pontes, é Companheiro Leão
do Distrito LC-8, associado do LC BAURU. Parabéns e que Deus o proteja.
Foi o primeiro astronauta
brasileiro, sul-americano e
lusófono a ir ao espaço, na
missão batizada "Missão
Centenário", em referência
à comemoração dos cem
anos do voo de Santos
Dumont no avião 14 Bis,
realizado em 1906.

Que ao iniciarmos 2019, tenhamos em mente o ano que findou para que não fique como simplesmente mais um ano que se passou.
Mas aquilo que fizemos de bom seja base para nosso crescimento. O que não fizemos de bom seja uma forma para que possamos
mudar espiritualmente, e que ao final de 2019, possamos mais uma vez agradecermos a Deus por um ano que se passou.
Feliz 2019 a todos.

CL GLEDSON PEREIRA DE ANDRADE
31-12-2018
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GOVERNADORA CIDINHA PELLIZZON VISITA
LC BRODOWSKI
No próximo dia 05 de fevereiro, 3a. feira, a DG MARIA APARECIDA
DESTITO PELLIZZON / AA PAULO, estará visitando oficialmente o LC
Brodowski trazendo sua mensagem e recebendo o abraço fraterno de todos.
Amiga de nosso clube já longo tempo, desde o
AL 1981/1982, quando seu saudoso marido, CL WANDER PELLIZZON, era o
Governador do então L-17. Será uma honra recebê-la no mesmo dia em que
o clube local estará comemorando 42 anos de existencia, fundado que foi em
09/02/1977, e tudo está sendo preparado com esmero. Será sem duvida
alguma, uma data história para o
LC BRODOWSKI.
SEJAM BEM VINDOS, QUERIDOS AMIGOS ... COMPANHEIROS

Aos fundadores 09/02/1977
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 e CLMJ
NELSON/SANDRA , 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 LC 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.
“Os Homens são como os vinhos, a idade azeda os maus e apura os bons “
CLMJ ANTONIO OLIMPIO DIAS - 02/FEVEREIRO/2016
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FOTOS DOS FATOS

NATAL 2018

Homenagem aos Veterinários

COSTILHAR GAUCHO - SERTÃOZINHO

CLUBE DO LIVRO LIONS

REUNIÕES SEMANAIS

1a. CÃOMINHADA

DOAÇÃO ALIMENTOS

´Palestra sobre Meio Ambiente

CARTAZ SOBRE A PAZ

REVIVA O ÓLEO

LIXEIRAS PRAÇA PORTINARI

COFRINHOS - EMEF TIRADENTES

NATAL - LC BATATAIS

NOITE DO COMPANHEIRISMO

PREPARANDO MONUMENTO LIONS

NOVOS CCLL

DOAÇÃO LEITE NAN
04

PIZZA

2. COMITE D-3 - RIB. PRETO
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PIN DO CL JOÃO FERNANDO SOBRAL PRESIDENTE INTERNACIONAL 1977
ANO DA FUNDAÇÃO DO
LIONS CLUBE DE BRODOWSKI
09 DE FEVEREIRO DE 1.977
FAÇA SEU SEMELHANTE SENTIR-SE NECESSÁRIO
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possibilidade de ter contato com várias
culturas diferentes. Sabemos como
determinado povo se comporta, os
motivos pelos quais agem de forma
distinta da nossa. Além disso,
compreendemos melhor o outro quando
passamos a saber a história de vida que
o cerca. Consequentemente, lidamos
melhor com quem é diferente de nós e
não temos uma opinião pobre e geral das
circunstâncias.

A leitura
melhora o
aprendizado e
a cultura, pois
estimula o
bom
funcionament
o da memória,
aprimora a
capacidade interpretativa, pois mantém o
raciocínio ativo, além de proporcionar ao
leitor um conhecimento amplo e
diversificado sobre diversos assuntos. Quem
lê muito conversa sobre qualquer coisa, e
consegue formar opiniões bem
fundamentadas.
Com este pensamento o CLUBE DO LIVRO
LIONS CLUBE foi fundado em 01 de
outubro de 2.013 pelo CLMJ NELSON
AGOSTINHO e desde então tem funcionado
praticamente todos os domingos, em
determinado lugar da cidade.
A comunidade aderiu totalmente a este
projeto e centenas de livros já foram
emprestados/doados, sendo também que
recebe constantemente a doação de pessoas
que comungam com este ideal.
O acervo total do clube já está de
aproximadamente 1.000 livros que tem um
rotatividade grande.
E porque é importante ler ??
Existem vários porquês da
importância da leitura! Todo mundo sabe
que ler é essencial, mas a maioria acha
muito difícil!

3. Reflexivos: lendo, nos tornamos
reflexivos, ou seja, formamos uma ideia
própria e madura dos fatos. Quando
temos entendimento dos vários lados de
uma mesma história, somos capazes de
refletir e chegar a um consenso, que nos
traz crescimento pessoal.
Visite o CLUBE DO LIVRO LIONS CLUBE
DE BRODOWSKI
http://www.lionsclubedebrodowski.com.br/clubedolivroli
onsbrodowski.html

Com o intuito de despertar seu interesse
pela leitura, vejamos alguns motivos
pelos quais você deva começar ou
continuar a ler:
1. Entendimento: uma boa leitura leva a
pessoa ao entendimento de assuntos
distintos. Afinal, o que é entender senão
compreender, perceber. Como você
saberá conversar sobre determinado
tema se não tem percepção ou se não o
compreende?
2. Cultura: através da leitura temos

Visite o site do LC Brodowski
https://www.lionsclubedebrodowski.com.br
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ENCERRAMENTO DO 1º SEMESTRE LIONS
associativo de qualidade.

Sempre que um semestre leonístico se encerra é
tempo para fazer uma retrospectiva daquilo que já
foi realizado. É tempo de olhar para trás e rever os
planos que foram traçados, o caminho que foi
percorrido, as metas e os objetivos que foram
alcançados.
Igualmente é tempo de olhar para frente,
refazer plenos, vislumbrar novos horizontes, novos
sonhos e objetivos para o semestre que vai
começar.
Hodiernamente, Lions Internacional está
depositando grande confiança nos Lions Clubes e
nas Governadorias de Distrito quanto ao
desempenho das suas respectivas Equipes de Ação
Global, implantadas oficialmente com a nova
estrutura dos Lions Clubes que foi adotada a partir
deste ano leonístico.
Lions Internacional deseja capacitar os
Clubes através do poder de ação da Equipe de
Ação Global, que foi criada antevendo que, no
futuro, todas as necessidades do mundo serão
atendidas por um Leão, baseadas em um tripé
essencial: 1) Desenvolvimento das suas lideranças
(GLT); 2) Reafirmação do seu quadro associativo
(GMT); 3) Expansão do serviço humanitário (GST).
Em cada Lons Clube, que já tem os cargos
definidos nas Nominatas das Governadorias, seu
Presidente é o Assessor da Equipe de Ação Global.
Ele coordena as ações do Assessor de Liderança
(GLT), que necessariamente é quem serve de 1.º
Vice-Presidente, do Assessor de Aumento de
Associatos (GMT), do Assessor de Serviços (GST),
e também, como apêndice, do Coordenador de
LCIF, este necessariamente o Ex-Presidente
Imediato.
Na Governadoria também já existe a
definição da Equipe de Ação Global: o Coordenador
Distrital da Equipe Global de Liderança (GLT), o
Coordenador Distrital da Equipe de Associados
(GMT) e o Coordenador Distrital da Equipe de
Serviço Global (GST).
Os Coordenadores da Equipe de Ação
Global da Governadoria precisam e devem contar
com a efetiva participação dos Coordenadores de
Região e Divisão do Distrito.

O Coordenador Distrital da Equipe de
Serviço Global tem a importante missão de interagir
com os Diretores de GST dos Clubes, incentivandoos para realizar nas comunidades as campanhas de
ação de serviços propostos por Lions Internacional,
que neste ano leonístico estabeleceu cinco metas
para suas ações de serviços globais: “diabetes”,
“meio ambiente”, “alivio à fome”,
“câncer pediátrico” e “visão”.
Pois bem! Com o encerramento do primeiro
semestre do ano leonístico, acredita-se que há
necessidade de uma primeira avaliação dos
resultados obtidos pela Equipe de Ação Global. E
isso possibilita alguns questionamentos básicos:
Nos Lions Clubes, quais os resultados
alcançados pelas ações das suas equipes de GLT,
GMT e GST? Foram bons, razoáveis ou não
existiram? Receberam as visitas dos
Coordenadores da Equipe de Ação Global da
Governadoria para orientá-los naquilo que estavam
ou estão precisando? Existe expectativa de uma
ação mais efetiva para o segundo semestre do ano
leonístico que vai começar?
Na Governadoria, quais os resultados
alcançados pelos Coordenadores da Equipe de
Ação Global? Visitaram os Clubes para orientar
seus Diretores de GLT, GMT e GST nas suas
necessidades de desenvolvimento das suas
atividades? Solicitaram a colaboração e participação
dos Coordenadores de Região e Divisão para
desenvolver suas ações junto aos Clubes?
Prepararam para a Governadoria os seus relatórios
do primeiro trimestre e estão concluindo seus
relatórios do segundo trimestre, com exposição
daquilo que constataram ou conseguiram
incrementar os Lions Clubes? Sempre é bom
lembrar que os relatórios dos membros da Equipe
de Ação Global da Governadoria devem ser
enviados para os Coordenadores da Ação Global do
Distrito Múltiplo, para serem analisados durante as
reuniões do Conselho de Governadores (a próxima,
este ano leonístico, deverá ser realizada em
fevereiro de 2019).
Como foi dito acima, sempre há necessidade
de uma avaliação de resultados a cada semestre
leonístico que se encerra. Esse, tão somente esse,
o objetivo da breve exposição feita por essa
mensagem.

O Coordenador Distrital da Equipe Global de
Liderança tem a importante missão de interagir com
os Diretores de GLT dos Clubes, incentivando-os na
busca de novas lideranças e organizando cursos de
aprimoramento para essa finalidade.

CLMJ PDG ANTONIO DOMINGOS ANDRIANI
O Coordenador Distrital da Equipe Global de
Associados tem a importante missão de interagir
com os Diretores de GMT dos Clubes, incentivandoos na incrementação das atividades de retenção e
admissão de novos associados, assessorando-os
para que os Clubes mantenham um quadro
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PROPÓSITOS DOS LIONS CLUBES

CÓDIGO DE ÉTICA DO LEÃO

ORGANIZAR
IMPLANTAR E SUPERVISIONAR CLUBES DE SERVIÇO QUE SERÃO
CONHECIDOS COMO LIONS CLUBES.

DEMONSTRAR
Fé nos méritos de minha profissão, esforçando-me para conseguir honra
reputação, mercê da excelência dos meus serviços.

COORDENAR
AS ATIVIDADES E PADRONIZAR A ADMINISTRAÇÃO DOS LIONS CLUBES.

LUTAR
Pelo êxito e pleitear toda remuneração ou lucro que eqüitativa e justamente
mereça, recusando porém aqueles que possam acarretar diminuição de
minha dignidade, devido a vantagem injusta ou ação duvidosa.

CRIAR
E FOMENTAR UM ESPÍRITO DE COMPREENSÃO ENTRE OS
POVOS DA TERRA.

LEMBRAR
Que para ser bem sucedido nos negócios ou empreendimentos, não é
necessário destruir os dos outros.
Ser leal com os clientes e sincero contigo.

INCENTIVAR
OS PRINCÍPIOS DO BOM GOVERNO E DA BOA CIDADANIA.
INTERESSAR-SE
ATIVAMENTE PELO BEM ESTAR CIVICO, CULTURAL SOCIAL E
MORAL DA COMUNIDADE.

DECIDIR
Contra mim em caso de dúvida, quanto ao direito ou à ética de meus atos
perante o meu próximo.

UNIR
OS CLUBES PELOS LAÇOS DA AMIZADE, BOM
COMPANHEIRISMO E COMPREENSÃO MÚTUA.

PRATICAR
A amizade como um fim e não como um meio. Sustentar que a verdadeira
amizade não é resultado de favores mutualmente prestados, dado que não
requer retribuição, pois recebe benefícios com o mesmo espírito
desinteressado com que os dá.

PROMOVER
UM FORUM PARA LIVRE DISCUSSÃO DE TODOS OS ASSUNTOS
DE INTERESSE PÚBLICO, EXCETUANDO-SE, ENTRETANTO, O
PARTIDARISMO POLÍTICO E O SECTÁRISMO RELIGIOSO, QUE
NÃO SERÃO DEBATIDOS PELOS SÓCIOS NO CLUBE.

TER
Sempre presente meus deveres de cidadão para com minha localidade,
meu estado e meu pais, sendo-lhes constantemente leal em pensamentos,
palavras e obras, dedicando-lhes desinteressadamente o meu tempo, meu
trabalho e meus recursos.

INCENTIVAR
OS HOMENS BEM INTENCIONADOS A SERVIR AS SUAS
COMUNIDADES SEM BENEFICIO PESSOAL FINANCEIRO.
ESTIMULAR
A EFICIÊNCIA E PROMOVER ELEVADOS PADRÕES ÉTICOS NO
COMÉRCIO, NA INDUSTRIA, NAS PROFISSÕES E NOS
SERVIÇOS PARTICULARES.

AJUDAR
O próximo, consolando o aflito, fortalecendo o débil e socorrendo o
necessitado.

MOTO: LIONS
LIBERDADE, IGUALDADE, ORDEM, NACIONALISMO E SERVIÇO
LEMA: “NÓS SERVIMOS”

SER
Comedido na crítica e generoso no elogio;
construir e não destruir.

ORAÇÃO PELO BRASIL
Ó Deus Onipotente, princípio e fim de todas as coisas, infundi em nós,
brasileiros, o amor ao estudo e ao trabalho para que façamos de nossa
Pátria, uma terra de paz, de ordem e de grandeza.

Calendário Leonístico
JANEIRO - 2019
01 - CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL
03 - CL GUILHERME B. ADAMI
05 - CLMJ JOSÉ LUIS SUAREZ PUGNOLI
08 - DM IEDA ( CL ALMIR )
10 - CLMJ NELSON AGOSTINHO
12 - Cas. CLMJP ANTONIO DOUGLAS / TARCILIA
21 - CAST. MARINA ( CLMJ JOSÉ MARIO )
21 - Cas. CLMJ JOSÉ EMILIO / DM EDILÉIA
30 - JAIR RINALDI ( Colaborador )

Velai senhor, pelos destinos do BRASIL ! Assim Seja

Lions Clube de Brodowski SP
Utilidade Pública Lei Federal nº 5575, de 17/12/1960
Lei Municipal nº 472. de 17/4/1978
www.lionsclubedebrodowski.com.br
www.lionsclubedebrodowski.blogspot.com
Fundado em 09/fevereiro/1977
Carta Constitutiva : 23/02/1977 - C.N.P.J. nº 49.158.157/0001-39
Sede : CENTRO SOCIAL LIONS CLUBE: Rua José Fabbri, nº 335
CEP 14340.000 - Brodowski-SP
Presidente AL 2018/2019 - CLMJ NELSON AGOSTINHO / DM SANDRA
Reuniões : 3as. Feiras 20h30min Centro Social Lions Clube
Clube Padrinho : LIONS CLUBE DE BATATAIS
Leão Orientador : CL Sebastião Fernando Gomes (in mem)
Padrinhos Físicos : CL Idair Fantinatti e CL José Pupin Neto (in mem)
Distrito LC-6 - Região D - Divisão D-3 - Clube nº 033340

GOVERNADORIA DO DISTRITO LC-6
- Ano Leonístico 2018/2019 PRESIDENTE INTERNACIONAL
CaL GUDRUN BJORT YNGVADOTTIR
CL JON BJARNI THORSTEINSSON
Gardabaer - Islandia
Gardabaer Eik Lions Clube

DISTRITO MULTIPLO LC (BRASIL)
PDG CL GEORJOS SABA ARBACHE
Rua Sampaio, 313 - Apto. 1.100
(0xx32) 3215-1901 – 99971-4684
e-mail: georjos.arbache@gmail.com
Lions Clube de Juiz de Fora RFedentyor - MG

GOVERNADOR DO DISTRITO LC-6

Boletim LEÃO DE BRODOWSKI

CaLMJ MARIA APARECIDA DESTITO PELLIZZON (19/01)
AA - CL PAULO HENRIQUE ( 09/09 )
Avenida 9, 47 - Centro - ORLANDIA - SP
(16) 3726-3054 - Cel 16.99127-7813
Email: cidinhapellizzon@netsite.com.br

Registro no DM LC CG nº 42 ( 15/2/2000)
Vencedor do 9º Concurso Nacional AL 1982/1983
Promotor do 10º Concurso Nacional AL 1983/1984
3º Colocado no 11º Concurso Nacional AL 1984/1985
1º Colocado do Distrito L-17 no XIV Concurso Nacional AL 1985/1986
Melhor boletim do L-17 : 81/82 ; 82/83 ; 83/84 ; 84/85 ; 85/86

1º VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO LC-6
CLMJ GUSTAVO JOSÉ GIL DE ALMEIDA - ( 28/03 )
CaLMJ MARIA MACHADO DE ALMEIDA - ( 24/02)
Rua Clarindo Neves, 756 - ICEM - SP
Tel. 17-3282-2056 - Cel. 16.99774-5320
Email: gus_gil@hotmail.com

COORDENADOR DA REGIÃO D

EDITOR AL 2018/2019

CaL MARIA IMACULADA CAMPOS BEGA ( 16/01 )
Rua Bolivia, 1.805 - Jd. Independencia -14.076-390 - RIB. PRETO-SP
Tel. 16.3622. 2580 – Cel. 16.9601-9323 – com. 16. 3505-3412.
LC RIBEIRÃO PRETO / CAMPOS ELÍSEOS
e-mail: micbega@gmail.com

CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA
Reg. Nº 310-LC CNE
Rua General Carneiro, nº 664 Tel 016 3664 2360 Cel: 99148-7497

PRESIDENTE DE DIVISÃO D-3

e-mail: fotodouglas33@gmail.com

CL LUIS FELIPPE R. GUIMARÃES ( 29/07 )
Rua Dr. Mata, 707 - 14.240.000 – CAJURU - SP
Tel. 16.3667-0588 - Cel. 16.99229-7697
Email: luisfrg-kajuru@hotmail.com

www.douglasvideofoto.blogspot.com
14340.000 - BRODOWSKI - SP - Terra Natal de Candido Portinari

" Você não pode ir muito longe se não fizer
alguma coisa por seu semelhante".
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