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A HISTÓRIA DO LEONISMO NO BRASIL
Em dezembro de 1951, Nivaldo Navarro da Associação Internacional, estava em visita ao Lions
Clube de Montevidéu, Uruguai com a missão de difundir o Leonismo na costa do Atlântico.
Por isso, conclamou os companheiros uruguaios para que se interessassem na fundação de um
clube no Rio de Janeiro.
Na oportunidade, ocorreu uma feliz coincidência. Encontrava-se naquela capital, um ilustre
brasileiro, Dr. Armando Fajardo, que ali fora assistir uma prova clássica de turfe que tem o seu nome.
O então presidente do clube uruguaio, Pedro Berro, também turﬁsta, era amigo intimo de
Fajardo. À vista do pedido de Navarro, o CL. Pedro Berro telegrafou a Fajardo que, após a prova,
dirigira-se a Buenos Aires, Argentina.
O telegrama convidava Fajardo a fundar o Leonismo brasileiro e esclarecia que os leões
uruguaios aguardariam a sua passagem por Montevidéu, para os entendimentos necessários.
Estes tiveram lugar no aeroporto de Carrasco, às quatro e meia da madrugada chuvosa, que
dali partiu credenciado para a elevada missão.
No Rio de Janeiro, homem de negócio e da alta sociedade, não teve diﬁculdades em
arregimentar cerca de 40 pessoas que com ele, em 16 de abril de 1952, em almoço festivo nos salões
do Jockey Clube Brasileiro, receberam o titulo e o distintivo de Leões.
O Brasil não se encontrava distante do Leonismo. Enquanto se processavam os entendimentos
no Uruguai, tanto no Rio como em São Paulo, vários cidadãos, conhecedores das atividades do Lions,
procuravam, isoladamente, trazê-lo para cá. De todos, o que mais se adiantou, foi o CL. Floriano
Peixoto Santos, de São Paulo. Em viagem que ﬁzera ao EUA. conheceu de perto nossa organização e
tempos depois, já de volta, entreteve correspondência com Roy Keaton, Diretor Geral, manifestandolhe o desejo de organizar um clube em São Paulo, que já possuía diversas adesões de amigos. Pela
resposta recebida, Floriano foi informado que era pensamento da Associação iniciar o movimento no
Rio de Janeiro, em virtude de ser, na época, a capital do Brasil.
Nesse meio tempo Fajardo hasteia a Bandeira do Leonismo e Floriano por indicação de
Chicago, é posto em contato com os companheiros cariocas.
Assim começa a história do segundo clube brasileiro, fundado com 56 pessoas em 23 de julho do
mesmo ano de 1952, tendo a frente o CL Floriano, ostentando, merecidamente, o título de fundador do
Lions Paulista.
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LIONS CLUBE INTERNACIONAL
LIONS INTERNACIONAL
Presidente Internacional 2016/2017
IP Robert (Bob) E. Corlew (Tenesse - EUA)
Lema: "Escalar Novas Montanhas"
Ex-Presidente Internacional Imediato / Presidente da LCIF
IPI Jitsuhiro Yamada
Governador do Distrito LC-11 – 2016/2017
DG José Rodrigues dos Santos / CaL Leilian
(L.C. São Pedro da Aldeia
De 24 a 28 de junho aconteceu em Fukuoka, no Japão a 99ª.
Convenção Anual do Lions Clubs Internacional. Durante a
Convenção aconteceu as posses do novo IP Robert (Bob) E. Corlew
(Tenesse - EUA) (lema: Escalar Novas Montanhas) e do nosso novo
Governador do Distrito LC 11, CL José Rodrigues.

100 ANOS DE LIONS INTERNACIONAL - 100ª CONVENÇÃO INTERNACIONAL
A Cidade Que Trabalha é o destino da 100ª
Convenção Internacional. Repleta de riquezas
culturais, abundância de atividades,
população étnica diversa e hospitalidade
amigável, Chicago é uma experiência
inesquecível.
É a terceira maior cidade dos Estados Unidos da
América, localizada no Estado americano de
Illinois, nas margens do Lago Michigan. É a
capital do Condado de Cook. A população é de 2,9 milhões de habitantes, com mais de nove
milhões na sua região metropolitana. Chicago foi fundada em 1830 e recebeu o estatuto de
cidade em 1837.
Dada a sua posição central no mapa americano, Chicago foi desde meados do século XIX um
forte polo comercial, industrial, rodoviário e portuário. Chicago continua a ser um dos maiores
centros empresariais do mundo, com o centro nitidamente dominado por altíssimos arranhacéus.
O Lago Michigan é um dos cinco
Grandes Lagos da América do Norte.
Com uma superfície de 57.750 km², é o
maior lago de água doce nos EUA, e o
quinto no mundo. O seu ponto mais
profundo é a 281 m e contém um
volume de cerca de 4.918 km³ de
água. Está a 200 m acima do nível do
mar.

2ª FESTA DA COSTELA NO CHÃO
2ª Festa da Costela de chão do Lions atraiu novamente um grande público.
No dia 16 de outubro aconteceu na sede da APAE Hípica de Colatina, a 2ª edição da Festa da
Costela Fogo no Chão do Lions Clube Colatina Centro. Mais uma vez o evento atraiu um
grande público e encaminhará a renda obtida a programas sociais do Lions no município. Os
leões Colatinenses iniciaram os preparativos da festa as 4 horas da manhã, o ponto alto do
evento, contou com o tradicional almoço de costela e com diversas apresentações musicais.
No total, aproximadamente 400 pessoas de toda região e estado passaram pelo evento,
onde meia tonelada de costela foi assada. Segundo o idealizador do evento, CL Dauster
Negreli Junior, o sabor da costela assada em fogo no chão, segue a tradição gaúcha. Foi
servido o tradicional almoço com costela, acompanhada de arroz, farofa, salada e vinagrete.
A Festa Costela Fogo no Chão é um evento solidário e conta com trabalho voluntário de todos
Leões do Lions Colatina Centro.

ASSOCIAÇÃO COLATINENSE DE DEFICIENTES VISUAIS
O Lions Clube de Colatina Centro é parceiro da ACDV (Associação Colatinense de
Deﬁcientes Visuais) desde sua Fundação. Foi um dos grupos de trabalho que custeou parte da
compra do imóvel onde as pessoas com deﬁciência visual são oportunizadas a conhecerem
uma nova forma de caminhar e de sentir a vida. Somos responsáveis pela doação de
bengalas para os usuários, e custeamos várias reformas e adaptações durante estes 16 anos
de parceria. Nos últimos 3 (três) anos custeamos reformas na sala de música, computação,
artes. Realizamos ainda outras adaptações emergenciais para que pudessem continuar as
atividades do projeto Atites de Arte e convivência, visto que o prédio da ACDV, foi totalmente
destruído pelas enchentes de dezembro 2013, ocasionando perdas irreparáveis entre elas, a
perda total do único veículo que a instituição possuía. Esperamos através de nossos esforços
poder ajudá-los sempre que necessário aﬁrmou o presidente do Clube..
A ASSOCIAÇÃO COLATINENSE DE DEFICIENTES VISUAIS (ACDV) é uma Associação Privada
localizada no Município de Colatina - ES. Fundada em 18/07/2000.
A ACDV pode ser visitada por interessados em conhecer suas atividades desenvolvidas.
Agende sua visita.
Dados de Contato
Nome Fantasia: A.C.D.V.
Setor: SERVIÇOS DOMÉSTICOS E PESSOAIS - CNPJ: 04.129.526/0001-27
Atividade Primária (CNAE): ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
Fundação: 18/07/2000
Localização: Endereço: Rua Guaçui , 110, Bairro Maria Ismênia - Colatina - ES - CEP 29.702-220

LIONS CLUBE
COLATINA CENTRO
E
ACDV

1ª FESTA ITALIANA
O Lions Clube de Colatina promoveu no ultimo domingo 20/11 o primeiro almoço Italiano. A
festa aconteceu no cerimonial Drink em grande estilo.
A decoração, feita pela decoradora Gisele Ferreti, foi inspirada nas tradicionais reuniões
familiares italianas, naquele clima leve e gostoso de espontaneidade. Foi servido em uma
mesa comunitária variadas comidas Italianas como entrada, em um ambiente lindo e
descontraído enquanto os convidados aguardavam o almoço.
Na sequência e ao som animado do grupo Circulo Trentino de Santa Tereza foi servido o
almoço. Para dar um ar aconchegante à festa foi apresentado pelo CL Zé Ângelo um vídeo
contando a história da chegada dos Italianos no Brasil e muita dança resgatando a cultura de
nossos antepassados. O que chamou a atenção de todos foi a organização, empenho e
dedicação de todos os Leões. Comandados Por Marco Fontana, Edeumir Ferrari e demais
CCLL da comissão, todos leões se dividiram em receber e servir os convidados a moda
tradicional italiana. Ou seja, com o especial carinho da tradicional família italiana.

GALERIA DE EX-GOVERNADORES

AL 2015-2016
IPDG JOVELINO VENTURIM FILHO CaL SANDRA
LC Nova Venécia
"COMPANHEIRISMO, SERVIÇO E COMUNICAÇÃO"

AL 2014-2015
PDG ÁLVARO MOREIRA DA COSTA CaL MARILZA
LC Nova Friburgo Conselheiro Paulino
"ENTRELAÇADOS PARA SERVIR"

AL 2013-2014
PDG DEOCLECIANO FONSECA DE ANDRADE FILHO CaL SORAYA
LC Cachoeiro de Itapemirim Frade e Freira
"TRANSFORMANDO SONHOS EM POSSIBILIDADES"

AL 2012-2013
PDG FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO MOREIRA CaL SELMA
LC Campos Planície
"COMPROMETIMENTO, COMPANHEIRISMO COM SIMPLICIDADE"

AL 2011-2012
PDG JOSÉ EDUARDO CÔGO DM MARISSOL
LC Colatina
"LEONISMO COMO AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO"

AL 2010-2011
PDG ZURAIDE DE FIGUEIREDO GUEDES
LC Porciúncula
"MOTIVAR COM ALEGRIA E COMPANHEIRISMO"

AL 2009-2010
PDG JOSÉ ADALBERTO REBELLO DE OLIVEIRA e DM MÁRCIA
LC Aracruz
"CONHECER PARA AMAR E SERVIR"

AL 2008-2009
PDG JORGE FORTUNATO (+) e DM ALINÉA
LC Casimiro de Abreu
"COMPROMETA-SE A SERVIR"

INVOCAÇÃO A DEUS
Senhor! Felizes os que podem servir! Concedei-nos neste momento o dom de reconhecer e
agradecer pelo ótimo ano em que tivemos o privilégio de SERVIR! Nada como amenizar a
fome, saciar a sede, oferecer alívio à dor... Nada como combater o frio ou a escuridão de
quem vê e não enxerga... Que cada gesto de generosidade possa multiplicar-se. E que nossos
companheiros e companheiras perseverem em benefício dos que necessitam. Que assim
seja! "A voz da pessoa amiga é a nota mais suave na orquestra da vida".
Assim seja

O QUE É SER LEÃO?
Em um primeiro momento e de pronto podemos responder: Sim, eu sou leão! Sou associado ao meu clube
e pago as mensalidades em dia. Compareço as reuniões, campanhas, eventos e onde sou convidado.
Mas ser leão vai muito além de colocar a veste sobre o peito, estampada com o símbolo dos leões de
faces opostas, e dizer para todos que é associado de um clube de Leões.
Ser leão vai muito além de pagar as mensalidades em dia, em usar o pin diariamente, vai além de
comprar um bloco de rifas ou aparecer estampado em fotos ou jornais.
Analisando a linguagem mais subliminar e o sentido mais subjetivo, o que é ser leão?
Ser leão é prestar serviços voluntariamente, sem remuneração, desinteressadamente, sem qualquer ego
ou vaidade.
Ser leão é ser líder, é ser servidor, é ser humilde, é ser amigo.
Ser leão é honrar a pátria, dedicar-se ao clube, à família e ao trabalho.
Ser leão é ser comedido na crítica e generoso no elogio.
Ser leão é estar na comunidade, ajudando o mais fraco, o oprimido, o desassistido.
Ser leão é possuir uma reputação ilibada, é ter uma conduta digna, integra, é ser ético, é ter civilidade.
Ser leão é amar ao próximo com o mesmo aﬁnco que se cuida de um ﬁlho.
Ser leão é ser companheiro, é ter compreensão, é ter compromisso.
Ser leão é aceitarmos os erros uns dos outros, é nos ajudarmos, é buscar soluções.
Ser leão é sentir um desconforto em ver as situações mais adversas contra os aﬂitos, é socorrer os
desamparados.
Ser leão é estar presente em corpo e alma, é sentir o leonismo como parte integrante de si próprio, da sua
própria vida.
É preciso conhecer no sentimento mais intrínseco o que é ser leão, é preciso sentir a chama ardente do
leonismo.
Agindo assim, atingiremos o verdadeiro sentido de ser leão.
CL Adriano Mattos - LC Palhoça/SC

PARCERIA LIONS x PRESÍDIO FEMININO
O presidio feminino de Colatina recebeu neste mês a visita dos associados do Lions Clube
Colatina Centro. Liderados pela Presidente Dalnecir Morelo os Leões ﬁcaram encantados com
a organização, as instalações e as atividades desenvolvidas voltadas à ressocialização das
detentas. Os Leões foram recepcionados pela simpática diretora Pamela, que apresentou
todas as ações voltadas a transformar a vidas daquelas mulheres. Na ocasião foi ﬁrmada
verbalmente uma parceria onde o Lions vai doar material para artesanato a ser
confeccionado para o natal.

Aniversariantes de Dezembro/Janeiro
DEZEMBRO
06 - CL Edeomir e Dm Delﬁna (casamento)
10 - Luiz Felipe (F. CL Edivaldo)
10 - CL Nelson e Dm Lucimar (casamento)
11 - Adriana (Dm CL Alexandre)
11 - CL Mario Balbino
13 - CL Alexandre
14 - Luiza (F. CL Zanchetta)
14 - Layla (F. CL Zanchetta)
19 - Mariana (F. CL Altair)
20 - CL Cristo e Dm Gleide (Casamento)
21 - CL Silvino Cristo
23 - CL Rubens e Dm Haidee (casamento)
24 - CL Motinha
25 - Cristiane (F. CL Joventino)
26 - Lucas (F. CaL Niljane)
26 - CL Paulo Fontana
27 - Danielle (F. CL Gerson)
27 - Érica (Dm CL Kleser)
27 - CL Dausther e Dm Juliana (casamento)
30 - CL Darci Dalla Bernardina

JANEIRO
03 - Delﬁna (Dm CL Edeomir)
09 - CL José Angelo
13 - Alberto (F. CL Tamanini)
18 - Cal Margarida e Sávio (Casamento)
23 - CaL Anadir
23 - Virgínia (Dm Cl Zancheta)
23 - Bethânia (F. CL Armênio)
23 - CL Giuliano
24 - Rhanuza (F. CL Cézar)
28 - Ivanildo Junior (F. CL Ivanildo)
31 - CL Jocimar Tamanini
31 - CL Gustavo e Dm Liziane (Casamento)

MENSAGEM DE NATAL

Que neste Natal
Aquela magia guardada durante todo o ano
esteja presente nos corações daqueles que festejam o amo.
Que não seja apenas uma comemoração,
mas o início para uma nova geração.
O Natal simboliza nova vida,
pois nele comemoramos o nascimento do Homem
que transforma a nossa maneira de ver o mundo,
trazendo-nos amor e esperança.
Que neste natal sejam confraternizados todos os desejos
de um mundo melhor.
Que todos estabeleçam um novo vigor de humanidade,
e que nada seja mais forte do que a união
daqueles que brindam o afeto entre eles.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

Amigos do Lions

