
 

 

 

 

Saudações iniciais... 

 

Companheiros, 

 

Satisfação em falar em nome dos clubes visitantes: 

 

BRODOWSKI – FRANCA CENTRO – JABOTICABAL – RIBEIRÃO PRETO 

JARDIM PAULISTA – RIBEIRÃO PRETO CAMPOS ELÍSEOS -  CRAVINHOS -  

SERTÃOZINHO – JOSÉ BONIFÁCIO – NEVES PAULISTA   – ORLÂNDIA – 

SÃO JOAQUIM DA BARRA – SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO (MG) -  

Peço desculpas e a compreensão e tolerância de todos, se eu for um pouco 

pessoal, se falar de uma maneira mais intima e ligada à nossa vida e à vida do 

LC Batatais, mas estamos infinitamente ligados e temos este clube como também 

sendo um associado dele.  Nossas histórias se cruzam e nada poderá apagar isto 

que foi conquistado há quase 40 anos.  

Em 18 de setembro de 1.966 era fundado o LC BATATAIS, que iniciava 

a sua missão do SERVIÇO DESINTERESSADO e do COMPANHEIRISMO, 

alicerçado nas palavras do CL SEBASTIÃO FERNANDO GOMES, que no 



 

 

boletim LEÃO SEM JAULA, nº 01, de setembro de 1.967, resumiu assim o 

pensamento que norteou todos os fundadores: 

Daí para a frente, iniciamos então a verdadeira luta dos leões em prol 

da comunidade, sempre visando amenizar as dificuldades de nossos 

semelhantes, que por razões de naturezas várias eram merecedores da nossa 

atenção; da mesma forma a comunidade teve também vários aspectos 

negativos sanados pela ação conjunta de homens e mulheres desvestidos de 

quaisquer preconceitos, que em equipe tornaram mais entusiasta o trabalho 

que antes muitas vezes era realizado individualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoje, passados 50 anos, é gratificante ver e comprovar como o clube se 

fortaleceu neste ideal e vem praticando sua lida diária até, em prol dessa missão. 

 

E como é bom estar aqui reunido nesta data especial, onde além deste 

JUBILEU DE OURO, estamos junto com o Governador do Distrito LC-6, CLMJ 

SÉRGIO DAVID DE SOUZA / CaLMJ NILZA. 

 

 

 

E como é bom também fazer 

parte desta história, e me sinto até 

um privilegiado, no bom sentido. 

Leonisticamente nasci graças ao 

LC BATATAIS que em 09 de 

fevereiro de 1.977, fundou o LC 

BRODOWSKI, quando tive a 

honra de ter como padrinho, o 

saudoso ROMEU SALVADOR 

DE MARTINO / ISAURA. E lá se 

vão quase 40 anos. Ainda ontem, 17 de novembro, quando completava mais um 

“aninho” de vida, me dei conta que vivi mais de 60% de minha vida, dentro do 

leonismo. Acredito que é realmente uma dádiva estar aqui, sendo então, o único 

fundador ativo do LC Brodowski (temos também o CL Nelson Agostinho, que 



 

 

hoje apesar de continuar participando da vida do clube, está na categoria de 

ASSOCIADO PRIVILEGIADO), e comemorar estes 50 anos do LC Batatais ao 

lado do CLMJP ANTONIO DE PÁDUA BARROS CARDOSO / TEREZA 

CRISTINA, também único associado fundador de Batatais, e que foi o 

PRESIDENTE que fundou o LC BRODOWSKI. Isto é para poucos, CL 

Tonhão... acredito que mereceremos esta dadiva.... 

 
 

Ainda no LEÃO SEM JAULA, de março de 1.977, pudemos ler o seguinte:   

 

  Foi feliz o CL Antônio de Pádua Barros Cardoso ao acreditar nos seus 

companheiros quando estes lhes hipotecaram total apoio à iniciativa. Foram 

bravos todos aqueles que, com tenacidade e idealismo, souberam doutrinar 

os companheiros de Brodowski, propiciando ao Presidente Internacional, a 

fundação de mais clube. 

 

Companheiros, me lembro quando em 2.000, ao idealizar os sites dos 

LIONS de Brodowski, de Batatais e Altinópolis, me apoiei na seguinte frase: 

RESGATAR UM PASSADO DE GLÓRIA, DE LUTAS, DE DEDICAÇÃO, 

DE RESPEITO E DE TRABALHO NESTE PRESENTE DIGNO DE SER 

VIVIDO, E DEIXAR PARA O FUTURO ALGO QUE MEREÇA SER 

LEMBRADO QUANDO JÁ TIVER SIDO PASSADO, É ALGO QUE 

MERECE QUALQUER ESFORÇO, MERECE DEDICAÇÃO.  

 



 

 

E é isso que estamos fazendo isso aqui hoje... Resgatando esse passado de 

trabalho, que nada poderá apagar... e deixando para as futuras gerações, 

exemplos de trabalho e de comprometimento.... 

 

Como boletineiro que sempre fui, quero aqui, agradecer e reverenciar todos 

aqueles que entendem o sentido e a finalidade de um boletim, de uma publicação, 

que tem como objetivo maior, registrar o que acontece. E vocês estão registrando 

mais um capítulo digno de ser registrado.  

 

As nossas palavras ditas hoje, amanhã, daqui a 

pouco, talvez já estejam esquecidas. Por isso entendo a 

importância destes registros. E não posso também de 

lembrar que fui motivado a iniciar este trabalho, que já 

se estende por quase 40 anos, pelo saudoso CL 

SEBASTIÃO FERNANDO GOMES, criador e 

idealizador do LEÃO SEM JAULA, em 1.967, e que 

foi seguido por outros também “sonhadores” como 

WALTER CARDOSO, PEDRO LAZARO 

TEIXEIRA, MÁRIO BERALDI, e outros que deram 

sequência ao trabalho de registrar o leonismo 

batataense.  

 

 

 

 

Vimos ali na entrada, o banner elaborado, que traz um pouco do início 

destes 50 anos, e que só foi possível, porque estes companheiros registraram esta 



 

 

história. Fragmentos extraídos deste LEÃO SEM JAULA, que levados até mim, 

pelo CL ANDRÉ LUIZ DAMASCENO, me emocionaram, me trouxeram como 

Brodowski estava certo ao aceitar o apadrinhamento de Batatais para a fundação 

de um clube. Como foi remotivador e incentivador até, folear aquelas páginas já 

amareladas pelo tempo, o tempo que jamais conseguirá apagar, e ver a força, a 

determinação, a superação em todos os sentidos, seja financeira, seja pratica. E 

como foi legal, saber que eu fiz, e estou fazendo parte, desta bonita história de 

serviço desinteressado.  

 

Oxalá, assim esperamos, que o LEÃO SEM JAULA e o LEÃO DE 

BRODOWSKI ressurjam, oferecendo às futuras gerações, exemplos que 

poderão ser seguidos. 

 

 

Não é preciso enumerar 

o trabalho deste clube 

padrinho, mas o fato de já ter 

dado 2 governadores de 

Distrito; CL SEBASTIÃO 

FERNANDO GOMES / 

NEUSA e CLMJ 

MAURICIO DE SOUZA / 

CaLMJ SELMA, prova a 

qualidade dos leões deste 

clube. Aliás, como foram 

felizes estes companheiros quando idealizaram seus lemas, onde o CL 

SEBASTIÃO pregava IRRADIANDO PAZ e o CLMJ MAURICIO, pelo qual 

tenho o maior consideração, por um dia ter “enfrentado” um colegiado de 

governadores confiando em nosso trabalho e na nossa colaboração para com o 

Distrito e sua Governadoria, pregava, como prega até hoje, que LEONISMO 

SUPERA DIFERENÇAS E APROXIMA A HUMANIDADE. E como são reais 

estes lemas... Irradiar paz e praticar um leonismo que sabe superar diferenças 

para aproximar a todos, indistintamente, é algo quase sublime, e que deixa nossa 

vida melhor, se assim soubermos colocar em pratica em nossas ações e em 

nossas atitudes. 

 

Como não se lembrar daqueles que já nos deixaram... do SILVIO 

ANTONIO DE MACEDO TAHAN – JOSÉ PUPIN NETO - NILO FERRARI 

– ROMEU SALVADOR DE MARTINO – de todos os fundadores e suas 

domadoras – pessoas que ajudaram neste processo de fortalecimento – nossa 

saudade a todos eles que marcaram sua passagem aqui, nossa homenagem aos 



 

 

atuais companheiros e domadoras, especialmente ao CL LUIZ CARLOS SETTI 

/ LUZIA, quase um fundador, um dos primeiros a se integrar àquele grupo e que 

está aqui até hoje.... 

 

 

Hoje, vendo estes 50 anos do LC BATATAIS, é também os 40 anos do LC 

BRODOWSKI, que serão completados em 09 de fevereiro, mais do que nunca, 

digo que é “mais difícil que iniciar é continuar... Isto porque vários fatores 

contribuem para podermos continuar. A idade que vem chegando para todos, os 

problemas pessoais, de saúde e outros que vão se acumulando, a vontade que às 

vezes vai arrefecendo, até a incompreensão de pessoas ligadas ao movimento, 

podem eventualmente em alguns momentos, nos dar a vontade de entender que 

já cumprimos nossa missão. Mas, companheiros, assim como para mim, espero 

que para todos vocês, seja apenas um vacilo momentâneo, e que entendamos a 

importância de CONTINUAR. Para isso, é preciso também RENOVAR, mesclar 

experiência com juventude. 

 

Companheiros, acima de qualquer percalço, sigamos em frente, com a 

certeza da missão sendo cumprida, tendo como meta IRRADIAR PAZ para 

colhermos PAZ, e superar diferenças para nos aproximar de todos, vendo como 

é importante termos COMPANHEIROS, termos uma FAMÍLIA LEONÍSTICA, 

termos a oportunidade de poder AJUDAR, e sentir que no final, somos nós os 

grandes próprios beneficiários deste nosso trabalho desinteressado em prol do 

NÓS SERVIMOS.  

 

Companheiro Governador Sérgio David, parabéns pelo trabalho 

desenvolvido com SOLIDARIEDADE E AÇÃO, e que nos mostra que apesar 

de vivermos em um mundo egoísta repleto de iniquidades, onde muitas vezes 

semeamos a discórdia, mesmo sem perceber, devemos buscar e irradiar paz, 

vencendo a intolerância de acharmos que nossa maneira de encarar a vida é a 

única que está correta.  

 

Tenha a certeza de que não só o LC BATATAIS como todos que aqui estão 

representados, estão coesos e irmanados com seu ideal de sentir o leonismo, e 

que irão continuar a lhe ajudar, em pensamentos e obras, a cumprir a sua missão 

nesta associação internacional que irá completar 100 anos, que prova como é 

IMPORTANTE saber que onde há uma necessidade está um LEÃO. E como o 

próprio companheiro Sérgio disse, “o caminho não existe, pois é caminhando 

que se faz o caminho” ... 

 



 

 

Por isso, companheiros, caminhemos ao lado do Governador Sérgio David, 

fazendo este caminho ser sempre percorrido para atingir o objetivo do leonismo 

verdadeiro. Mesmo porque, se não caminharmos neste caminho, o mato, as 

pragas, a vegetação cresce, e então o caminho desaparece... Mas, como todos 

caminham nestas trilhas, isto não irá acontecer, e a estrada estará sempre limpa 

e indicando o verdadeiro caminho deste ideal do NÓS SERVIMOS....  

 

CLMJ Sérgio / Nilza, leve de todos nós o abraço amigo de reconhecimento 

e gratidão por nos fazer acreditar, hoje, sempre e cada vez mais, que VALE A 

PENA SER LEÃO e lutar com SOLIDARIEDADE E AÇÃO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

(Convidar a DM Tarcília  e o Presidente CL 

Guilherme  para presentear o LC Batatais, na 

pessoa do CL ANTONIO DE PÁDUA BARROS 

CARDOSO com um pôster alusivo à parceria 

BATATAIS – BRODOWSKI)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA 

Batatais, 18 de novembro de 2.016 

 

 

 



 

 

 

 

Obs.: O LC BRODOWSKI esteve representado por 14 membros: 

CL GUILHERME B. ADAMI / RAFAELA (Presidente)  

CLMJ CAETANO ADAMI NETO / ROSA MEIRE (Tesoureiro) 

CL CÉSAR GULLO (Secretário) 

CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA / TARCÍLIA 

CLMJ JOSÉ EMILIO REATO / EDILÉIA / ENZO 

CL JOEL VASCONCELOS / LUCI MARI 

CLMJ EDISON LUIZ DE VICENTE / ANA ELISA  

 

 

 
 

 

 

 


