
 

 

 

 

 

Em mais uma data marcante para o leonismo brodowskiano, o dia 06 de fevereiro de 

2.018, se tornou importante também para o Distrito LC-6, AL 2017/2018. 

Neste dia, o LC BRODOWSKI recebeu a honrosa visita do casal Governador do 

Distrito, CLMJ LUIZ ANTONIO CHIQUETTO / CaL REGINA, acompanhado de seu 

secretário, CLMJ GLAUBER GOMES DA SILVA, coincidindo com a comemoração 

do 41º aniversário de fundação do clube ( 09.02.1977). 

O casal chegou a Brodowski por volta das 14 horas, e a diretoria do LC, representado 

pelo casal Presidente CLMJ José Emilio Reato / DM Edleia, acompanhado do CLMJ 

Nelson Agostinho e CLMJP Antonio Douglas Zapolla (fundadores), efetuou uma 

pequena turnê pela cidade, mostrando ao casal governador, um pouco da terra de 

Brodowski. 

 

Inicialmente, foi visitado o 

ASILO LAR DA 

FRATERNIDADE, entidade 

que sempre recebe o apoio do 

clube, e lá o governador pode 

ver a estrutura desta casa, que 

tão bem atende aos nossos 

idosos. O LC Brodowski 

aproveitou para fazer a 

doação de 40 litros de óleo e 

44 quilos de arroz, os quais 

foram arrecadados através da 

campanha do óleo usado promovido pela Governadoria. Uma visita emocionante e 

realista. 



A seguir, se dirigindo à 

EMEF TIRADENTES, 

centenária escola de 

Brodowski, exemplo para 

a educação brodowskiana, 

e local de trabalho da DM 

Edleia Ruas Reato, esposa 

do Presidente, que exerce 

o cargo Psico Pedagoga, e 

onde tanto a direção da 

escola, como os 

professores, receberam 

com muito carinho. Foi 

emocionante a homenagem que os alunos prestaram ao casal governador, oferecendo 

no pateo da escola, cantado através de um coro infantil exemplar, e ofereceram mimos 

ao casal, que deixaram uma mensagem de leonismo, e a CaL Regina deixou também a 

todo , o exemplo do JUNTOS SOMOS MAIS.  

A próxima visita foi ao gabinete do atual Prefeito, Prof. 

José Luiz Perez, que recebeu cordialmente a delegação, e 

todos puderam trocar informações sobre a cidade de 

Brodowski, bem como também sobre o leonismo, e o 

Prefeito pode testemunhar a grande importância do LC 

Brodowski na comunidade local, nestes 41 anos.  

 

 

Numa deferência da atual 

administração da LOJA 

MAÇONICA LUZ DE 

BRODOWSKI 072 (GOP) 

e sabedor que o 

Governador é membro da 

LOJA MAÇÔNICA 

VOTUPORANGA 472 

(GLESP), onde já foi 

Venerável Mestre, todos 

foram conhecer as 

instalações desta 

centenária Loja fundada 

em 01 de março de 1.900, sendo recepcionado então pelo atual secretário, CL Douglas, 

e o Deputado do GOP da Loja, ROBERTO TOSHIAKI FURUKAWA e foi grande o 



clima de LIBERDADE ∴ IGUALDADE ∴ FRATERNIDADE, para emoção também 

da CaL Regina, que tão bem conhece o CAPITULO DEMOLAY, que aqui em 

Brodowski é representado pelo CAPITULO LUZ DA ORDEM DEMOLAY DE 

BRODOWSKI. 

 

 

 

Após uma breve café da tarde na 

Chocolataria Sol e Lua, ao lado 

do MUSEU CASA DE 

PORTINARI, todos fizeram 

uma visita, conhecendo as 

maravilhosas instalações deste 

museu, referência mundial, e 

onde o casal governador recebeu 

um certificado sendo então 

membro da família do museu e 

ficaram admirados com a alta 

tecnologia que o museu dispõe atualmente. Uma visita ao passado e à história da vida 

deste que é considerado o maior pintor brasileiro internacional. E para a surpresa e 

alegria de todos, lá encontraram 

também outro pintor de renome 

internacional, que já expos em 

praticamente todos os países do 

mundo, ADÉLIO SARRO, que 

inclusive tem pinturas e esculturas 

por toda Brodowski.  

 

 

Depois, na Praça Portinari, defronte ao museu, 

numa outra deferência da administração do 

museu, o Governador Chiquetto pode plantar 

2 mudas de ipes, que irão marcar a passagem 

do leonismo, em 2018, por este lugar tão lindo 

e conhecido internacionalmente. 

 



 

 

E ainda sobrou um tempo para ir visitar, na Praça dos 

Expedicionarios (Praça da Matriz), a pintura mural feita pelo ex-

CL EDISON MANOEL RIBEIRO ( Soró ), replica da Capela do 

Museu Portinari, de uma beleza impar, com a presença do 

próprio artista, que prometeu que em breve estará de volta ao 

leonismo.  

 

 

 

À noite, no CENTRO SOCIAL LIONS CLUBE, foi realizada então a tradicional 

ASSEMBLEIA GERAL FESTIVA, bastante concorrida, que contou com mais de uma 

centena de participantes, onde além dos convidados, estiveram presentes, os clubes de 

BATATAIS (clube padrinho), ALTINÓPOLIS, CRAVINHOS, JABOTICABAL, 

NHANDEARA, RIBEIRÃO PRETO CENTRO, RIBEIRÃO PRETO JARDIM 

PAULISTA, RIBEIRÃO PRETO IPIRANGA, JABOTICABAL, SERTÃOZINHO,  

além do clube do Governador, LIONS CLUBE DE VOTUPORANGA BRISAS 

SUAVES.    

Estiveram presentes dos PDGs: CLMJP JOSÉ MARIO BAZAN; CLMJ MAURICIO 

DE SOUZA/CaLMJ SELMA;  CLMJ MANOEL DA ROCHA FREITAS/CELIA; 

CLMJ ANTONIO PAULO CALIENTO/CaLMJ DAISY; CLMJ OSVALDECIR 

APARECIDO ROQUE / LURDES e CMJ ANTONIO DOMINGOS ANDRIANI além 

de  vários assessores distritais. 

No protocolo, a formação da mesa dirigente foi feita pelo CL ANTONIO VALDECIR 

BRADASSIO JUNIOR, trabalhando como mestre de Cerimonias, o CL GUILHERME 

ADAMI e a Invocação a Deus feita pelo PDG CLMJ MAURICIO DE SOUZA. 

A saudação ao casal governador e visitantes foi feita pelo CLMJ NELSON 

AGOSTINHO, fundador do LC BRODOWSKI, que assim se expressou : 



Querido CLMJ Luiz Antonio 

Chiquetto / CAL Regina, 

Governador Ano Leonístico 

2017/2018, casal presidente do LC 

de Brodowski CLMJ Jose Emilio 

Reato/ DM Edléia; dirigentes 

Leonísticos, companheiros, 

companheiras, domadoras e 

convidados 

Esta noite de 06 de fevereiro 

de 2018 se tornará inesquecível 

para o LC de Brodowski por três motivos: primeiro a visita do casa governador, 

segundo pelo aniversário de fundação do LC de Brodowski que completa 41 anos e 

terceiro pela posse do novo Companheiro Almir / Ieda. 

Recebemos a visita do casal governador do Distrito LC 6 já na sua reta final de 

mandato, e que vem prestando um relevante serviço ao leonismo e ao companheirismo, 

baseando suas ações no slogan CRIATIVIDADE E MOTIVAÇÂO, e fazendo a força 

do NÓS, ser muito importante, já que o (EU) não consegue fazer trabalhos 

individualmente, porque JUNTOS SOMOS MAIS.... 

A nossa admiração e respeito ao casal governador cresce quando tomamos 

conhecimento de seu currículo e vemos suas origens. Trabalhando, tanto ele como ela 

em um ambiente diferente da maioria dos trabalhadores, pois como escrivão de polícia, 

estavam sempre no meio de ocorrências policiais com assuntos desagradáveis. 

No entanto, demonstrando toda sensibilidade e amor ao semelhante, tinham o 

Lions Clube de Votuporanga Brisas Suaves como uma válvula de escape, para 

demonstrarem o outro lado do ser humano, e trabalhando em prol do 

COMPAHERISMO e do serviço desinteressado, ingressando também na Loja 

MAÇÔNICA VOTUPORANGA 472, onde a filosofia maior é o aprimoramento do 

homem como ser humano e defendendo a LIBERDADE. a Igualdade e a 

FRATERNIDADE, mostraram o caráter e o senso de amor que possuem pelo 

semelhante. 

Parabéns, casal GOVERNADOR, por exemplo de vida que estão nos dando, e 

agora parabéns pelo trabalho que desenvolvem no distrito LC-6, fazendo do  NÓS  a 

força para fazer do leonismo uma família a serviço  do companheirismo e do serviço 

desinteressado ,tudo isso comprovado pelas centenas de campanhas desenvolvidas 

pelos 63 clubes do  DISTRITO  LC – 6, do qual o Lions Clube de Brodowski tem 

orgulho de pertencer e ajudar, em todos sentidos. 

E para nós, os MENINOS DE BRODOWSKI como éramos carinhosamente 

chamados quando da fundação em 7 de fevereiro de 1977, slogan criado pelo então 



saudoso CL SEBASTIÃO FERNANDO GOMES, nosso leão orientador; agora 

completando 41 anos tendo ainda como sócio fundador CLMJP ANTONIO 

DOUGLAS ZAPOLLA/DM TARCÍLIA e o CLMJ NELSON AGOSTINHO / DM 

SANDRA é uma alegria maior. Se esses 2 fundadores já não são 2 meninos de 

Brodowski, são agora 2 JUBAS BRANCAS que não perderam o amor ao ideal 

abraçado lá atrás e continuam aqui unidos aos atuais jovens que estão fortalecendo e 

garantindo a existência do nosso clube. O governador certamente acompanha o 

relatório do Lions Clube de Brodowski e comprova que mesmo com 41 anos , agora 

mesclado de alguns jubas brancas, com jovens leões, continuam a missão do leonismo 

com garra ,disposição , companheirismo e amor á comunidade procurando ajudar e 

estender a mão à quem precisa , dentro das suas possibilidades , e mesmo assim ,é um 

dos clubes mais atuante no LC  6 .tendo sido inclusive, vencedor do CONCURSO de 

EFICIÊNCIA do distrito, na gestão do CLMJ SERGIO DAVID DE SOUZA, AL 

2016/2017.                                  

 Quero destacar também a posse do novo companheiro Almir / Ieda, que está 

fazendo parte deste clube, e já demonstrou muito interesse em servir como um 

verdadeiro LEÃO.  CL Almir e DM Ieda vocês são muitos bem-vindo. 

Neste momento quero destacar esses maravilhosos clubes que nos visitam nesta 

noite festiva: Lions Clube de Brodowski deixa os mais sinceros agradecimentos, sem 

vocês essa reunião não teria esse brilho;   

LC Batatais nosso clube padrinho,              LC Altinópolis 

LC Ribeirão Preto Jardim Paulista,   

LC Ribeirão Preto Centro    LC Sertãozinho, 

LC Ribeirão Preto Ipiranga   LC Nhandeara, 

LC Ribeirão Preto Campos Elíseos,   LC Santa Fé do Sul, 

LC Cravinhos,      LC Jaboticabal 

 

O Lions de Brodowski fica muito agradecido Também pela presença dos 

convidados especiais: 

Digníssimo = Prefeito Prof. Jose Luiz Perez  

Vereador -  Marcos Antonio de Araújo 

Rotary Clube de Brodowski – represente pelo sr. JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA 

 

Os eternos governadores, 



CLMJP JOSÉ MÁRIO BAZAN 

CLMJ MAURICIO DE SOUZA / SELMA 

CLMJ MANOEL DA ROCHA FREITAS / CELINHA; 

CLMJ ANTONIO DOMINGOS ANDRIANI /NADIR 

CLMJ  ANTONIO PAULO CALIENTO / DAISY 

CLMJ OSVALDECIR APARECIDO ROQUE / LURDES 

Obrigado a todos vocês, queridos visitantes, vocês são testemunhas do trabalho 

do Lions Clube de Brodowski, são parte integrantes do nosso círculo de amizade e 

companheirismo. A presença de vocês prova tudo isso, e cada vez mais contribui para 

que esse clube continue a sua caminhada sempre na direção certa do LEONISMO, 

movimento idealizado em 1917 por MELVIN JONES, que completa 100 anos de 

existência, merecendo ser a maior organização de serviço desinteressado do mundo. E 

o Lions Clube de Brodowski se sente orgulhoso de fazer parte desta brilhante história. 

 

                          Um Grande Abraço a todos. 

CLMJ NELSON AGOSTINHO 

Diretor Social – AL 2017/2018 

Brodowski-SP, 06 de fevereiro de 2.018 

                                                                                

Na sequência, o DG CLMJ 

LUIZ ANTONIO 

CHIQUETTO comandou a 

cerimônia de posse do novo 

associado CL ALMIR 

SOARES RAMOS / DM 

IEDA, apadrinhados pelo 

CLMJP ANTONIO 

DOUGLAS ZAPOLLA / DM 

TARCILIA, onde os 

objetivos de Lions foram 

lidos pelo PDG Antonio Domingos Andriani e o código de Ética pelo PDG Osvaldecir 

Aparecido Roque,  



Continuando, o PDG CLMJP JOSÉ 

MÁRIO BAZAN efetuou a entrega 

solene de um título de 

COMPANHEIRO MELVIN JONES 

ao CL CÉSAR GULLO / DM 

REGINA, Presidente AL 2016/2017 

do LC BRODOWSKI, que assim 

contribui com $ 1.000 para a 

Associação Internacional Lions 

Foundation e premiou um valoroso 

casal leão. 

 

 

 

Foi feita também a tradicional troca de mimos entre os casais Governador e Presidente, 

que assim guardarão lembranças de uma noite tão especial, tendo o DG recebido 

também um lindo livro sobre a história do MUSEU CANDIDO PORTINARI e um 

certificado de RECONHECIMENTO oferecido pelo LC BRODOWSKI.  



 

 

Em nome dos Dirigentes Leonísticos, falou o PDG CLMJ ANTONIO PAULO 

CALIENTO, do LC Ribeirão Preto/Centro, e em nome dos clubes visitantes falou o 

CL LUIZ CARLOS HESPANHOL, do LC CRAVINHOS.  

Representando as autoridades civis, 

falou o Prefeito Municipal de 

Brodowski, Prof. JOSÉ LUIZ 

PEREZ, que entregou ao 

governador o decreto declarando-os 

HOSPEDES OFICIAIS DO 

MUNICÍPIO nesta data, e teceu 

comentários sobre o trabalho que o 

LC Brodowski desenvolve desde a 

fundação em 1.977, tendo inclusive 

construído o VELÓRIO 

MUNICIPAL (hoje administrado pela Prefeitura), o CENTRO SOCIAL LIONS 

CLUBE e que está sempre presente em todos os eventos e atividades desenvolvidas na 

cidade.  



 

Finalmente, falou o Governador do LC-

6, CLMJ LUIZ ANTONIO 

CHIQUETTO que deixou o 

agradecimento pela acolhida recebida, 

falou sobre os projetos do leonismo, e 

entregou as comendas recebidas de Lions 

Internacional, aos CLMJP CAETANO 

ADAMI NETO (40 anos de Lions); 

CLMJ JOSÉ MÁRIO JORGE (30 anos); 

CLMJ JOSÉ LUIS SUAREZ PUGNOLI 

(10 ANOS) e CL ANTONIO VALDECIR BRADASSIO JUNIOR, pin do centenário. 

 

Fez questão também de homenagear os 2 

fundadores do LC Brodowski ( CLMJ 

NELSON AGOSTINHO / DM SANDRA e 

CLMJP ANTONIO DOUGLAS 

ZAPOLLA / DM TARCILIA) entregando a 

cada um o pin da DELEGAÇÃO 

BRASILEIRA no AL 2017/2018 quando da 

Convenção Internacional, em CHICAGO, e 

a CaL REGINA MARA fez uma bonita 

explanação do JUNTOS SOMOS MAIS.  

A assembleia geral festiva foi encerrada com a mensagem do Presidente CLMJ JOSÉ 

EMILIO REATO, e o PDG fez a leitura da ORAÇÃO PELO BRASIL e da ORAÇÃO 

FINAL. 

E depois todos puderam saborear um jantar com muito companheirismo, culminando 

com o tradicional PARABÉNS A VOCE pelos 41 anos do LC BRODOWSKI.  

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Obs.:  VEJAM UM RESUMO FOTOGRÁFICO E COMPLETO  DESTE EVENTO 

visitando  

 

http://www.distritolc6.com.br/index.php/visitas-do-governador/1344-brod41.html   

http://www.distritolc6.com.br/index.php/visitas-do-governador/1344-brod41.html

