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MENSAGEM DA FAMILIA PRESIDENTE AL 2019/2020
 Felizes somos, por estarmos aqui reunidos... 
Em nossas casas, nossos trabalhos, com nossos 
amigos e em nosso Clube, e,  em comunhão com 
os ensinamentos do Mestre Jesus, celebrar seu 
nascimento.  
 Que tenhamos nesse período de festejos, o 
discernimento de uma auto reflexão de nossos 
passos. Que tenhamos a humildade de admitirmos 
nossas faltas, e com isso a coragem de buscar a 
correção. Que tenhamos a força para aproveitar 
esse clima de amor e harmonia e torna-lo presente 
em todos os nossos dias. Rogamos a Vós Nosso 
Pai, com a interjeição de seu Filho Jesus, o 
nascimento em cada um de nós de um novo Eu. 

 Que sejamos sempre, independente dos anos, 
uma eterna criança, humilde, pura e sincera. Que 
sejamos sempre, independente dos anos, um 
eterno ancião, experiente, calmo e conciliador.  
Que façamos de todos nossos dias, sempre Natal, 

e que a paz, a harmonia, e o amor, sejam sinônimos de nossas ações.
  Que tenhamos todos um Feliz Natal, não somente nesse período, mas para todo o 
sempre. 

CLMJ CÉSAR GULLO  / DM REGINA / Cast. AUGUSTO
Presidente AL 2019/2020
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A APAE de Brodowski realizou no dia 04/812. no periodo da manhã,  sua 
confraternização natalina, no Centro Social Lions Clube, gentilmente cedida pelo 
LC, juntamente com seus alunos, funcionários e colaboradores. Momento muito 
lindo e grande emoção. 
São momentos assim que nos dão forças para continuarmos trabalhando pelo 
leonismo e pela vida.
No período da tarde, a partir das 13 horas, as comemorações continuaram com o 
outro turno de alunos.

                                                Meu sobrenome é Lions

 Vocês devem estar se perguntando: como assim?
Isto ocorre porque você passa a ser visto na sociedade como a pessoa do Lions.
 Por isto quando assumimos esta responsabilidade, de fazermos parte do Lions, assumimos deveres, e 
responsabilidades, pois passamos ser espelho junto a nossa comunidade.
Muitas vezes somos falhos, pois afinal de conta somos acima de tudo seres humanos, erramos, e acertamos.
 Dentro de nossa família, temos que passar para nossos filhos bons exemplos. Uma família 
desestruturada, com pais que não se importam com a educação dos filhos, entre outras coisas, que exemplo 
esta criança terá.
 Assim somos nós companheiros leões. Se tivermos comportamento inadequado, que exemplo 
passaremos para nossa comunidade?
 Não estou falando que você não possa ser você mesmo, brincalhão, contador de piadas de beber uma 
cervejinha, de fazer coisas normais. Apenas quero exemplificar e mostrar a nossa importância para as pessoas.
 Por isto quando vestimos nossa camisa do clube, ou mesmos quando estamos com os nossos pins, nos 
deixa com uma responsabilidade maior, além do orgulho de fazermos parte, de algo tão grandioso que é o Lions .
 Você pode ter certeza de uma coisa, quando alguém ver você, certamente não vera, por exemplo o Almir 

Soares, mais sim o Almir do Lions .
 Portanto companheiros acredito que devemos refletir sobre esta questão que 
aparentemente parece ser algo, sem importância mas que faz grande diferença em nossas 
vidas, e nas vidas de muitas pessoas.

                           CL Almir Soares Ramos   LC BRODOWSKI – 15 de outubro de 2.019
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7 URROS PARA DESPERTAR NOSSO LEÃO INTERIOR

1 – URRO DE TOLERÂNCIA - Admitir e respeitar as opiniões dos companheiros que são 
contrárias as suas próprias.
2 – URRO DO AMOR Fazer pelo companheiro aquilo que gostariam que seu companheiro 
fizesse por você 
3 – URRO DO PERDÃO - Passar a borracha sobre a mágoa e a ofensa de tal forma que 
possa desaparecer a barreira que a separava e então, possa tratar-se como verdadeiros 
companheiros.
4 – URRO DA PAZ - Buscar a paz, promover a paz, viver em paz, companheiro para 
companheiro.
5 – URRO DA MANSIDÃO - Renunciar a força e a violência
.6 – URRO DA JUSTIÇA - Respeitar os direitos dos companheiros, permitindo a cada 

companheiro o exercício da sua liberdade
.7 – URRO DE SERVIÇO - Ser servo, ser solidário, ser caridoso e ser generoso para NÓS SERVIMOS.

Que Deus nos ajude a despertar o nosso Leão Interior !!!

Sejamos aqueles que fazem o Natal ser especial através de um gesto de ternura, de um abraço cheio de 
carinho, de um olhar cheio de amor e de compreensão.

É tempo de reviver o Cristo em nós, de nos inspirarmos na fraternidade e na união que se manifestam para 
alimentá-las em todas as épocas de nossas vidas, para que sejamos fontes do amor divino que a todos 

contempla, que não julga, que acolhe e apenas ama, incondicionalmente.
Que o Natal não seja apenas uma data simbólica e uma celebração esquecida de significado, mas um dia de 

reflexão e renovação para que possamos no ano de 2020, continuarmos a trilhar a senda do SERVIÇO 
DESINTERESSADO, do COMPANHEIRISMO, sabendo praticar A ARTE DE SERVIR, com muita empatia e  

levando aos nossos semelhantes sempre uma mão amiga, um ombro amigo, GERANDO DIGNIDADE E 
TRANSMITINDO IGUALDADE.      ***       FELIZ NATAL E BOM 2020

Formatura 5º ano Salas A B e 
C)  da EMEFIT Prof. José da 

Silva Passos, cuja diretoria é a 
Sra, RACHEL LEONI MARCHI 

BEL BECCHIO sendo 
realizada no Centro Social 

Lions Clube, na noite do dia 
09/12/2019, 2a. feira, em clima 

de muita emoção

Na 6a. feira, dia 06 de dezembro,  a 
partir das 9h, e depois, a partir das 14h, 
o LC Brodowski esteve na CMEITI 
Marcus Orlando Arantes Carvalho, 
participando das comemorações 
natalina, colaborando através da 
presença do Papai Noel, com presentes 
para todos os alunos, que ficaram muito 
felizes com a surpresa.
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EMPATIA DENTRO DO LIONS
 Quanto mais amor doamos, mais amor recebemos! É com 

essa motivação meus leões que nós devemos incentivar a 
espalhar empatia por qualquer lugar que nos for! Nunca se 
esqueça que o amor ao próximo e a bondade sempre trazem 

bons resultados. Pratique empatia!           
Muitos CCLL aqui e agora não deve saber o significado de 

empatia, em nosso dicionário seu significado é ter a 
capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra 
pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. 

Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de 
forma objetiva e racional o que sente outro indivíduo.                                   

Meus CCLL, eu não sabia nem que existia essa palavra ate pouco tempo atrás, estava 
vendo um vídeo em uma bela entrevista de um humorista que sigo sua página na internet 
e me deparei com sua entrevistada, quando ela usou essa palavra para demonstrar o que 
ele sentiu nela, pura “empatia” e o que isso tem a ver ao Lions Clube, no meu ponto de 

vista: TUDO. 
                  

O que queremos ao próximo é isso EMPATIA. Sabe aqueles dias, meus Companheiros 
Leões, em que você não está bem ou quando você analisa a sua vida e percebe que as 

coisas não estão nem um pingo do jeito que você gostaria? Ou, ainda, quando acontece 
algo que tira o nosso chão e nos deixa sem rumo? Nesses momentos a tristeza é inevitável, 
assim como, o sentimento de impotência diante da vida, de tal maneira que a chama que 

nos mantêm firmes enfraquece. 
 Precisamos, então, de pessoas, familiares e principalmente dos CCLL do nosso 
clube capaz de se colocar no nosso lugar e de algum modo sentir a nossa dor. Ou seja, 

precisamos da empatia dos que nos cercam para que percebamos que não estamos 
sozinhos e que por mais dolorosa que seja a caminhada, chegaremos ao final.

    Lembrando meus CCLL, empatia não significa, em nenhum momento, sentir dó de 
alguém, ou fazer caridade. Ela é também não é amar. É simplesmente se colocar no lugar 

do outro e avaliar as consequências das suas ações perante aquela vida, à sua e à 
sociedade. A empatia, quando aplicada, transforma o mundo! 

   
 No entanto, em uma sociedade em que o egoísmo predomina, é difícil encontrar 
pessoas que realmente possuem a capacidade de colocar-se no lugar do outro. Por isso 

meus CCLL o titulo desta instrução é “empatia dentro do Lions” creio que o mais 
próximo que vivenciei desse sentimento foi dentro do Lions foi aqui que muitas vezes 

pude ter empatia e não sabia o que era isso. 
        
 Que todos nós leões pratiquemos empatia.

CL Guilherme B. Adami – 03/12/2019 - Secretário
Presidente AL 2016/2017
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Serviços
Os corações dos Leões e Leos batem por serviços. Desde 1917, nosso 
objetivo de levar saúde e esperança para a humanidade nunca vacilou. 

Hoje, essa missão de longa data tem uma nova face empolgante. A 
Jornada de Serviços é uma abordagem para viver e servir melhor. Para 

fazer uma diferença real que as pessoas possam ver e sentir. Ela 
abrange quatro fases: aprender, descobrir, agir e comemorar. Nós 

gostamos dessas palavras porque elas transcendem fórmulas 
organizacionais. Elas não têm fronteiras. Elas são a essência dos Leões 

e Leos.

Se os últimos 100 anos nos ensinaram alguma coisa, é que, quando 
servimos, nós crescemos. E nós nunca pretendemos parar. O serviço é a nossa jornada. Vamos explorar isso 

juntos.

Aprender
A compreensão geralmente é mais valiosa do que o instinto: se não formos informados sobre o que está 

acontecendo ao nosso redor, nosso impacto poderá ser insuficiente. Assim, nós cultivamos a conscientização 
das necessidades locais e como elas se conectam à uma narrativa global maior. Buscamos por novas 

informações e as transformamos em compreensão. Aprender nos posiciona para sermos eficazes.

Agir
Nossa missão é o serviço e serviço é visível. Seus efeitos são medidos. Capacitados pela compreensão e 

inspirados pelas oportunidades, nós apoiamos nossas comunidades, nossas regiões e nosso mundo 
praticamente e juntos. Por meio da ação, nós cumprimos nossa missão.

Comemorar
Servindo a humanidade em mais de 200 países, nos orgulhamos das expressões singulares de bondade 
encontradas em cada um dos nossos clubes locais em todo o mundo. Quando compartilhamos nossas 
histórias e relatamos nosso impacto, unificamos nossa organização, inspiramos nossas comunidades e 

captamos a atenção de um público global. A comemoração eleva a experiência e o impacto dos serviços.
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PRAÇA ROTARY CLUBE / FONTE
 0 Lions Clube Brodowski, representado pelo CLMJ Cesar Gullo, Presidente, e CLMJ Nelson 
Agostinho,  esteve presente na reinauguração da Praça Rotary Clube. 
 Inicialmente inaugurada em 29/12/2010, a praça passou por várias alterações paisagistas, 
melhorias na iluminação e reforma da fonte. Uma justa homenagem ao querido clube co-irmão, que ao 
longo desses quase 43 anos de Lions em Brodowski, sempre estiveram ao nosso lado, realizando 
inclusive, diversas atividades em parceria, como o Mutirão da Saúde, realizado no último sábado(09/11).

"Por mais inteligente que alguém possa ser, se não  for humilde, o seu melhor se 
perde na arrogância. A humildade ainda é a parte mais bela da sabedoria.          

(ALBERT EINSTEIN )

No sábado, dia 09 de novembro, no CENTRO SOCIAL LIONS CLUBE, foi realizada mais uma tradicional 
FEIRA DA SAUDE, coordenada pelo CL Antonio Valdecir Bradássio Junior,  onde foi oferecido exames de 

TRIGLICÉRIDES, GLICEMIA, PSA e VISÃO, com mais de 150 exames realizados.

A campanha contou com a importante colaboração da ÓTICAS PAULISTA, de Ribeirão Preto (do ex-CL 
JOEL VASCONCELOS ) e do Laboratório MULTICLINICAS, de Ribeirão Preto, representado pela Srta. 

MIRIAN BORGES DE OLIVEIRA. ão Preto, representado pela Srta. MIRIAN BORGES DE OLIVEIRA. 

http://www.distritolc6.com.br/index.php/distrito_clubes/2827-lcbrodowskisaude2019.html
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O LC BRODOWSKI, atualmente presidido pelo CLMJ CESAR GULLO 

/ REGINA, promoveu na noite chuvosa de 23 de novembro de 2.019, a 

tradicional NOITE DO COMPANHEIRISMO, com sucesso total. 

Apesar da chuva, a participação da comunidade foi total, onde vários 

premios foram sorteados. Destaque-se a presença do casal CL Antonio 

Donizeti Boncompagni / Nilza, do LC Batatais, sempre presente.Tambem 

a presença de Márcio Damasceno/Rúbia, ele, cantor profissional de Rib. 

Preto que deu uma demonstração de seu talento, agradando a todos, 

juntamente com Jair Rinaldi, fazendo duplo sucesso.As domadoras 

também deram grande colaboração servindo a todos com a gentileza de 

sempre com a coordenação da DM Regina Célia.O lucro auferido com a 

promoção foi totalmente revertido para as obras e atendimentos sociais.
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DEZEMBRO -  2019

08 - CAST. RENATA (CLMJ Nelson)
08 - CAST. ROBERTO (CLMJ Nelson)
12 - Cas. CLMJP Caetano e Meire
17 - CLMJ Antonio Olimpio Dias
17 - Dom. Edléia ( CLMJ José Emilio)
21 - CL SÉRGIO LUIZ BROZEGUINI

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 2019/20202 - CLMJ CESAR GULLO
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

Boletim LEÃO DE BRODOWSKI
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

EDITOR AL 2019/2020
CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA 

Reg. Nº 310-LC  CNE
Rua General Carneiro, nº 664  Tel 016 99148-7497  

    fotodouglas33@gmail.com

14340.000 - BRODOWSKI - SP - Terra Natal de Portinari

"O espírito do Lions nos une com laços de tolerância e fraternidade e traz nobreza aos atos diários com objetivo de servir, que é 
o verdadeiro propósito de nosso sublime movimento". (CL Paulo Fernando Silvestre / Lions Clube de São Paulo-Ypiranga)

ABRANGÊNCIA DOS LIONS CLUBES
Hoje com mais de 45.000 clubes, em 205 países e regiões, o Lions expandiu seu foco para ajudar a atender às necessidades 

cada vez maiores de nossa comunidade global. Aproximadamente 1,3 milhão de associados do Lions atendem às necessidades 
que desafiam as comunidades do mundo.

mailto:fotodouglas33@gmail.com

	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

