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LIONS uma filosofia de vida
 Em todas as ocasiões que me oferecem tenho dito que 

pertencer ao leonismo é um privilégio, uma honra. Afinal, 

pertencemos à maior organização de Clubes de Serviço do mundo, 

junto à qual temos a nossa Fundação (LCIF), considerada em 2007 

como a melhor ONG do mundo e, com certeza, ainda hoje o é.

 A nossa organização é voltada para o bem, num congraçamento 

de pessoas que enriquecem a sua existência com inúmeros exemplos 

de solidariedade e amor. Trabalhos incansáveis, campanhas 

comunitárias para amenizar o sofrimento de pessoas carentes de 

todo o mundo, esse é o verdadeiro e único sentido de nossa 

organização.

 Jamais devemos permitir que determinadas paixões minem ou estraguem o bom relacionamento 

que deve existir sempre entre os Leões. É o contato com CCLL de outros Clubes, de outros Distritos, de 

outros Estados que permitem que o nosso companheirismo se fortaleça e consiga crescer ainda mais.

 Engana-se quem pensa que “manda” no Lions. Os cargos que exerceu não o ensinaram em nada. 

Engana-se quem pensa que sabe tudo de Lions. Esse é justamente quem mais tem a aprender. Os 

participantes do maior movimento de prestadores de serviço desinteressado do mundo não estão livres de 

contradições, de discussões, às vezes até de um desentendimento, mas é importante cultivar a essência da 

humildade, da solidariedade, do abandono do egoísmo e entender que cada um tem o direito de pensar 

como bem entender. Ninguém é obrigado a concordar com tudo e temos que respeitar isso.

 O movimento Leonístico, voltado às causas humanitárias, é um conviver efetivo não só em nosso 

Clube, mas também no Distrito ou no Distrito Múltiplo. Cabe a nós, enquanto dirigentes, zelar para que o 

sentimento de amizade e fraternidade envolva a todos os Leões, ocupem ou não algum cargo importante.

 O Leonismo é um movimento que desenvolve o conhecimento e, portanto, aquele que não estuda, 

que não se interessa fica para trás. Nunca é demais repetir que o nosso lema é “NÓS SERVIMOS”. Se nós 

nos propusemos a servir, temos um diferencial, que é o comprometimento.

 Cada um de nós, CL, CaL, DM ou LEO, devem ser exemplos de vida e de comportamento, num 

clima de amizade condizente com os ideais da Maior ONG do Mundo, “O LIONS”. Lembrem-se de que 

“Leonismo é filosofia de vida”. Se você escolheu ser Leão, deve honrar o seu compromisso.

 E aqui eu me permito utilizar o pensamento da CaL Maria Leonora R. Martins, do LD-7: “A cada 

tropeço um recomeço; a cada falha uma tentativa; a cada barreira uma experiência; a cada desafio uma 

aprendizagem; a cada derrota uma luta; a cada momento difícil uma superação; a cada objetivo uma busca; 

a cada busca uma descoberta e a cada descoberta uma nova razão para viver”.

 É ou não é uma “filosofia de vida”?

CaLMJ Karina Casanova Rodrigues



O que é um Lions Clube

Em 1975 o clube organizou três festivais, que gerou 

renda suficiente para a construção da Escola Lions 

Clube, que até hoje beneficia os moradores do 

Bairro Perpétuo Socorro. Embora seja uma escola 

pública, o Lions Clube de Colatina mantém a pintura 

da fachada sempre em bom estado, para que as 

crianças sintam mais vontade ir à escola, uma vez,  

que logo de inicio, o que mais chama a atenção do 

aluno é a decoração de sua fachada, pois é ela que 

vai fazer com que o aluno se identifique.   

 O Lions Clube é uma associação autônoma, sem fins lucrativos, mas que segue o estatuto do Lions 

Clube Internacional.

 Desde 1917, os Lions Clubes vêm oferecendo seus serviços às comunidades mais necessitadas. Os 

serviços vão desde a limpeza de um parque, campanhas de educação no transito a projetos maiores como 

“campanha da visão” que visa combater a cegueira no mundo.

Qual a abrangência dos Lions Clubes?

O Lions Clubes Internacional é hoje a maior organização de serviços comunitários do mundo. Presente em 

210 países com 46.000 clubes e aproximadamente 1,4 milhão de associados.

Quem são os Associados dos Lions Clubes?

São pessoas com um ideal em comum: Servir sua comunidade desinteressadamente. São pessoas que 

apreciam a amizade, altamente sociáveis. São formadores de opinião, empresários, profissionais 

autônomos, funcionários públicos, são pessoas que podem ceder um pouquinho do seu tempo para 

dedicar-se às comunidades em que atuam.

De onde vêm os recursos para os Lions Clubes?

De doações, de campanhas promovidas pelos Lions Clubes como: Feiras, Promoções Culturais e 

Esportivas, Festivais de Músicas, Jantares, Festas e Eventos Sociais que envolvem a sociedade.

EEEFM Lions Club de Colatina



Foi empossado no dia 23 de agosto a nova diretoria 

do Lions Rio Doce. O CL Euclides Stange foi 

diplomado presidente para o ano leonístico 

2015/16. O evento ocorreu em uma marcante 

cer imôn ia  na  Assoc iação  Recreat iva  do 

BANESTES, que contou com a presença de 

companheiros de outros clubes, de autoridades 

locais e convidados. O Rugido deseja muito sucesso 

à diretoria e se coloca a disposição para publicação 

de eventos realizados. 

Posse no Lions Clube Rio Doce

 O importante é deixar o CL satisfeito – um por todos e todos 

pelo objetivo – Sir Winston Churchill disse: o Lions é a idéia mais 

brilhante do século XX. 

 Vejam o que dizia Luther King advertindo sobre o que o 

incomodava: não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons! 

[Eugênio Mussak – trabalho com sentido] qualquer um pode se 

dedicar a algo sem nenhum propósito, mas o comprometimento 

jamais será integral, o empenho será pequeno e o resultado, apenas 

protocolar. 

 Peter Drucker gestor moderno, se interessou por um tema inédito para ele: a gestão das 

organizações sem fins lucrativos e o trabalho voluntário. Queria entender o que motivava pessoas a realizar 

trabalhos sem lucro, ele defensor do pagamento justo como meio de incentivo. Meaning, dizia. Meaning of 

life – o sentido da vida. 

 A vida vazia, sem missões que exigem nosso melhor, não nos completa. Essa é a razão por que 

milhões de pessoas no mundo dedicam parte de seu tempo e de sua energia a trabalhos voluntários.

 Drucker calculou em muitos bilhões de dólares o que deveria ser pago a voluntários, só nos EUA, se 

eles recebessem salários. Ele concluiu que as pessoas buscam essas atividades para darem sentido à sua 

vida. Duas providências simples podem resolver o vazio interior que alguns carregam: fazer bem sua parte, 

ser ético e correto em todos os lugares e perceber que seu trabalho é valioso para os outros. Seu trabalho é 

mais do que uma simples tarefa. É uma nobre missão. Esta é a voz de Melvin Jones há cem anos, e nós 

continuamos a não ouví-lo, por quê? - Nós Servimos! I believe! Salve Melvin Jones! 

Matéria postada no mural de notícias do LC 11
CL Theocrito /theovs@terra.com.br/ LC Guarapari

Trabalho Voluntário



 A Fundação de Lions Clubs International é "Lions Lions ajudando servir 

o mundo". As doações possibilitam o financiamento na forma de 

subsídios para ajudar financeiramente distritos em projetos 

humanitários de grande porte que são muito expansivo e oneroso para 

os Leões a financiar por conta própria.  A LCIF ajuda o Lions a ter um 

impacto maior em suas comunidades locais, bem como em todo o 

mundo. Através de LCIF, os Leões aliviam a dor e o sofrimento e levam 

cura e esperança para as pessoas em todo o mundo. As principais 

iniciativas da fundação incluem o seguinte:

 Programas SightFirst

 Projeto Cegueira Infantil

 Programa Leonístico de Saúde dos Olhos (LEHP, pronuncia-se "salto")

 A cegueira dos rios / Tracoma

 Ação SightFirst na China

 Visão para Crianças

 Outros programas de visão

 Core 4 pré-escolar

 Apresentação de visão

 Programas de deficiência

 Serviços mundo Lions for the Blind

 Diabetes Prevenção / Tratamento

 Habitat for Humanity Parceria

 Custos de aparelhos auditivos 

 Projeto Baixa Visão

 Olimpíadas Especiais Abrindo os Olhos

 Programas para Jovens

 LEO Clubes

 Lions Quest

 Filhotes de leão

SightFirst 
 Ao endossar a maior de sempre colaborativo programa de erradicação da doença chamada de 

Declaração de Londres sobre Doenças Tropicais Negligenciadas lançados em 30 de Janeiro de 2012, em 

Londres, a organização implementou programa SightFirst pelo qual visa erradicar a cegueira causada pelo  

tracoma, uma das doenças tropicais negligenciadas. E alocou mais de US$ 11 milhões em 10 países para 

cirurgias do olho, formação médica, distribuição de Zithromax e tetraciclina e  serviços sanitários. Ele 

também anunciou o financiamento de US$ 6.900.000 para apoiar o Governo da China para a mesma causa.  

Lions Clubs International Fundation



RELATÓRIO sobre Vila Lions – Rio Bananal-ES

Prezados Companheiros.

Segue fotos tiradas hoje (24/09) na Vila Lions em Rio Bananal. 

Informo-lhes que estivemos hoje no local, eu e o Cl Wilson Ramos Filho, onde conferimos a nova medição à 

nós enviada pela Empresa A G Brasil Obras e Serviços Ltda.

Estamos também postando para a Governadoria os documentos exigidos por Lions Internacional para que 

seja liberado o pagamento dos serviços e também cópia da Lei Municipal nº 1296 de 10 de Agosto de 2015, 

que institui o nome de Vila Lions ao local da construção das casas.

Leonisticamente.

 

CL Dalton Coelho Duarte/CaL Fátima

LC Linhares – DLC-11

Tel- 27-3371-0289 / 27-9984-1084

Vila Lions

 

 

     

     

     

  

   

 



Comemorando 100 anos de Lions Internacional



 Organizada pelo Lions Colatina Centro, em 

parceria com o Lions Rio Doce, DETRAN, 

Secretaria Municipal de Trânsito e Policia Militar, 

uma panetagem, foi realizada nas principais ruas 

de Colatina na manhã deste sábado dia 19. A ação 

buscou informar e conscientizar a população sobre 

os riscos no trânsito, promovendo boas práticas e 

aprendendo a conviver, principalmente, com 

pedestre e ciclistas. A ação faz parte da campanha 

de educação no trânsito.

 O presidente da comissão de trânsito do Lions 

Colatina Centro, CL Kleser Linhalis (Tatu), explica 

que a panetagem buscou contribuir efetivamente para a educação no trânsito, com foco nos motoristas, 

visando promover a redução do número de acidentes. Segundo dados da Policia Militar de Colatina, até 

esta data já foram registrados mais de 920 ocorrências no trânsito local. 

 “O nosso objetivo é sensibilizar as pessoas para que o pedestre e ciclistas sejam vistos e 

respeitados no trânsito. Conscientizar os motoristas, que pedestre e ciclistas são cidadãos e podem 

circular nas vias com segurança”, afirmou Kleser (Tatu) 

 O material orienta os motoristas desde o cuidado com o veículo, uso obrigatório do cinto de 

segurança, transporte de crianças, ultrapassagens, limite de velocidade e uso de bebidas alcoólicas. 

 Durante a semana foram realizadas palestras nas escolas sobre orientação no trânsito, ministradas 

pelos instrutores da Polícia Militar com distribuição de panetos educativos.

Semana do trânsito



O Evento

 Outubro Rosa é uma campanha de conscientização 

realizada por diversos entes no mês de outubro dirigida à 

sociedade e às mulheres sobre a importância da 

prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

 O movimento surgiu em 1990, na primeira Corrida pela 

Cura, realizada em Nova York, e desde então, vem sendo 

promovida anualmente na cidade. O nome remete à cor 

do laço rosa que simboliza, mundialmente, a luta contra o 

câncer de mama e estimula a participação da população, 

empresas e entidades.

Com o intuito de promover um evento para dar atenção a 

este tópico tão frequente no cotidiano de todos e ao 

mesmo tempo, fomentar através do esporte uma maior 

qualidade de vida, Lions Clube Colatina Centro idealizou 

o Passeio Ciclístico Pedalando com a Família  Outubro Rosa que será realizada sempre no mês de outubro.

Local e data - O Passeio Ciclístico Pedalando com a Família  Outubro Rosa será realizada no dia 

18/10/2015 (Domingo) com largada na Faculdade Castelo Branco e chegada na Praça do Sol Poente.

Horário: a partir das 07h30 do dia 18/10/2015, está aberta a entrada para concentração dos 

participantes. À partir das 07h45, caso seja necessário, acontece o briefing com as últimas explicações 

sobre o trajeto. A saída acontece às 08h00.

Inscrições -  As inscrições ocorrerão até no dia do evento.  As inscrições podem ser feitas na Garage 

Primavera no centro da cidade de Colatina.

LC Colatina Centro na Campanha do Outubro Rosa

Doações
LIONS COLATINA CENTRO DOA LEITE À 

PEQUENINA HELENA

Mais uma vez, agora por intermédio do CL Henrique 
Martinelli, a pequena Helena Binda foi atendida com o leite 
Pregomin.  Esperamos continuar recebendo doações para 
ajudarmos a linda gatinha.



01 - Cinthia (F. CL Ivanildo)

05 - Vinicius (F. CL Marco Fontana)

06 - CL Diego Siqueira

06 - Jocimar Filho (F. CL Tamanini)

08 - CL Adilson Pereira Pinto

08 - CL Emerson e Dm Vanessa (casamento)

12 - CL Ivanildo Zanoteli

14 - Angelita (Dm CL Gerson Schmidt)

14 - Lucimar (Dm CL Faitanin)

16 - CL Roner e Dm Maria da Penha (Casamento)

19 - Maria da Penha (Dm CL Roner)

20 - Eunice (Dm CL Cezar)

Aniversariantes do mês de Outubro
20 - CL Pedro e Dm Graziela (casamento)

23 - Daniella (F. CL Luiz Zanchetta)

26 - Larissa (F. CL Luiz Faitanin)

27 - Matheus (F. CL Pedro)

28 - CL Ivanildo Zanoteli e Jandyra (casamento)

28 - Daniele (F. CL Carlos Zorzaneli)

29 - Margarete (Dm CL Walace)

30 - Lucimar (Dm CL Nelson)

30 - Alex (F. CL Laudelino)

30 – CaL Dalnecir Morelo

31 - CL Gerson Schmidt

CLUBE DATA 

AGOSTO 

MANTENÔPOLIS 18/08/2015 

BARRA DE SÕO FRANCISCO 20/08/2015 

SÕO GABRIEL DA PALHA 26/08/2015 

PRIMEIRA REUNIÕO DO CONSELHO DE GOVERNADORES 

1ª RCG-BELO HORIZONTE/MG 27/08/2015 

1ª RCG-BELO HORIZONTE/MG 28/08/2015 

1ª RCG-BELO HORIZONTE/MG 29/08/2015 

SETEMBRO 

LINHARES 01/09/2015 

PINHEIROS 02/09/2015 

ECOPORANGA 05/09/2015 
VITÔRIA; VILA VELHA; VILA VELHA GLÔRIA 17/09/2015 

OUTUBRO  

NOVA VENÉCIA 16/10/2015 
GUAÇUI 21/10 ou 27/11/2015 

VISITA CONJUNTA AOS CLUBES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  22/10/2015 
GUARAPARI 23/10/2015 

SERRA 24/10/2015 

MIRACEMA; SANTO ANTÒNIO DE PËDUA 28/10/2015 

BOM JESUS DE ITABAPOANA; CARDOSO MOREIRA; ITAPERUNA 29/10/2015 

PORCIÛNCULA 30/10/2015 

NOVEMBRO  

VISITA CONJUNTA AOS CLUBES DE CAMPOS 03/11/2015 
VISITA CONJUNTA AOS CLUBES DE NOVA FRIBURGO  04/11/2015 
VISITA CONJUNTA AOS CLUBES DA REGIÕO "E" EM ARARUAMA 05/11/2015 

VISITA CONJUNTA AOS CLUBES DA REGIÕO "F" EM NITERÔI 06/11/2015 

SEGUNDA REUNIÕO DO CONSELHO DISTRITAL 

NITERÔI 07/11/2015 

- x - 

SANTA TERESA COLIBRI 13/11/2015 

ARACRUZ 20/11/2015 

 

Visitas oficiais do Governador



Amigos do Lions
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