RUGIDO VIRTUAL
Uma publicação do Lions Clube Colatina Centro - Nº 23 - Maio de 2020
✷ A saúde e a segurança dos nossos Leões, funcionários e comunidades são nossa principal prioridade. Leia
sobre a nossa resposta à COVID-19.

SERVIR COM SEGURANÇA JUNTOS

Uma mensagem a todos os Leões
do Presidente Internacional,
Dr. Jung-Yul Choi

Prezado Leão,
Nestes tempos difíceis, a comunidade se tornou ainda mais importante. Estamos
confiando uns nos outros mais do que nunca, e é por isso que seu serviço em
segurança está fazendo uma diferença tão grande na vida das pessoas.
Vamos nos concentrar na saúde e segurança das nossas famílias, amigos e
vizinhos. Vamos encontrar maneiras de manter nossas comunidades fortes.
Vamos continuar sendo quem somos e o que o mundo precisa agora - Leões.

Atenciosamente,
Dr. Jung-Yul Choi
Presidente Internacional

O “SERVIR” NÃO PODE PARAR

O QUE FAZER? Estamos todos recolhidos em nossos lares, impedidos de sair de casa, porque,
a grande maioria dos Companheiros, faz parte do Grupo de Maior Vulnerabilidade. Perguntamnos: - Quando vamos poder andar livremente pelas ruas e encontrar nossos amigos e
companheiros? - Quando e como vamos poder eleger nosso próximo Governador, CL Calixto, a
1ª VGD Adélia e o 2º VGD Alexandre? O nosso Presidente do Múltiplo? O nosso Presidente
Internacional? - Quando nossos briosos clubes voltarão a fazer suas belíssimas campanhas?

Sugerimos algumas campanhas:
1 – Doação de álcool gel a grupos de risco (muito bem realizado pelo LC Itaperuna) ou álcool
70;
2 – usar nossas habilidades para fabricar máscaras de tecidos;
3 – Doar kits de higiene para pessoas menos favorecidas;
4 – Doar alimentos;
5 – Continuar incentivando a todos para que FIQUEM EM CASA. Conclamo a todos que
permaneçamos espiritualmente unidos, pedindo ao Pai Celestial força e dias melhores.

Abraço a todos!
DG Helio José Sussai e CaL Denice

O Leonismo vai ter um divisor de águas:
antes e depois do coronavírus
Dificilmente o mundo será o mesmo depois da chegada do Covid-19. Sofremos, e
sofreremos, uma dramática transformação social com esse vírus que nos assolapa de forma tão
devastadora. A situação está aí para quem quiser analisar. O futuro é incerto e não sabido!
A sociedade foi atingida como um todo. Mortes inesperadas e aos milhares. Famílias
isoladas e em desespero. Desemprego generalizado. Muitos ainda morrerão não apenas
acometidos pelo vírus mortal e invisível, mas, também, pela fome que poderá alcançar os menos
favorecidos. Apenas o serviço desinteressado e a notável ação dos voluntários não servirão para
amainar a pandemia. Só nos resta orar e clamar ao bom Deus que nos acolha com Sua luz divina.
O Brasil não difere da maioria dos países do mundo, principalmente os subdesenvolvidos
ou em desenvolvimento, entre os quais nos encontramos. Nossa população menos favorecida
foi atingida pelo vírus de forma avassaladora. A mídia nos mostra, diariamente, a fila dos
desesperados para receber o benefício social emergencial que está sendo pago pelo governo,
mas por um período curto e estabelecido. Não será suficiente para aliviar as necessidades de
quem muito precisa, pois tem um fim pré-determinado. E nesse curto espaço de tempo o vírus
ainda estará entre nós. O tamanho da atual pandemia é improvável, mas está aí.
No Lions, penso que esse estado de coisas vai ter um divisor de águas. Torço para estar
enganado, mas tenho a impressão que a nossa estrutura terá um abalo capaz de causar
rachaduras na estrutura das nossas pilastras de sustentação, especialmente no que diz respeito
ao quadro associativo.
Não podemos tapar o sol com uma peneira. Nosso quadro associativo, hoje, não é
composto por uma maioria de membros que possua folgada estrutura financeira. O Lions de
outrora, dos anos dourados, era constituído, em sua maioria, por um grupo de pessoas com
apreciáveis recursos financeiros. Hoje a situação é outra; o Lions empobreceu. E, pelo amor de
Deus, não venham dizer que estou desfazendo dos notáveis Companheiros que não possuam
uma atividade profissional de elevada estrutura. Eu os respeito, e muito, pois sou um deles e faço
parte do grupo.
Diante da pandemia atual, precisamos pensar em nossos associados como um todo. Se
o vírus permanecer entre nós por muito tempo, penso que poderemos ter um volume muito grande
de afastamentos, pois muitos poderão ter dificuldades de arcar com seus compromissos
financeiros junto aos Clubes. Mesmo amando e se dedicando ao leonismo, alguns associados
poderão dar preferência ao bem-estar de suas famílias.
Aliás, alguns prezados Presidentes de Clubes já finalizaram que terão dificuldades em
“segurar” alguns associados em virtude do pagamento das cotas que se aproximam. Me
perdoem, mas esta é uma realidade junto a algumas das nossas unidades.
Então, o que fazer?
A Diretoria Internacional e os Governadores de Distrito poderão ter peso decisivo para
contemporizar a situação. Convenções foram canceladas e futuras reuniões terão o mesmo

destino. Diante do fato, algumas despesas foram evitadas. Por que não repassá-las aos Clubes
para que sejam abatidas do pagamento das cotas internacionais e distritais que recairão sobre
seus associados?
Nossos dirigentes, diante da pandemia, precisam se posicionar para rápidas adaptações,
se aprofundando, principalmente, na análise dos custos dos imprevisíveis choques negativos do
futuro. A única certeza que temos pela frente é a imprevisibilidade e a elas os dirigentes terão
que se adaptar.
É o meu ponto de vista, sujeito, como sempre, à análise e contrariedade dos meus
estimados Companheiros, Companheiras e Domadoras.

PDG ANTONIO DOMINGOS ANDRIANI
Ex-Governador do Distrito LC-6 (antigo L-17)
Do Lions Clube de Ribeirão Preto-Jardim Paulista

CL Jorge Calixto foi eleito Governador
do LC11 AL - 2020/21

A XXI convenção do Distrito LC 11 aconteceu dia 09 de maio de forma inusitada. Em
decorrência da pandemia que atinge o mundo, o Governador Hélio Sussai realizou a convenção
em formato digital. Contudo, ainda assim, foi um sucesso total. Contou com a presença de
lideranças nacionais como: Diretor Internacional Marciano Silvestre; O PID Fabricio de Oliveira;
O Lider da Área 3 Ricardo Komatsu e o presidente do Conselho de Governadores CL Luiz Carlos
Pessanha.
As eleições foram realizadas também em formato digital, muito bem preparada pelo CL
Paulo Leal do Lions Guarapari e executada pela comissão de eleições compostas por PDG
Zuraide Figueiredo e CL Alcides Zerbone. Deram show de competência.
Foram eleitos o Governador CL Jorge Calixto/ Cal Vera do Lions Araruama , tendo como
1ª Vice Adélia Fernandes Clube Cachoeiro Frade Freira e 2º Vice Alexandre Mendes do clube de
Niterói Fonseca.

CaL Adélia de Souza Fernandes foi eleita
1ª Vice-Governadora do Distrito LC 11
É de Cachoeiro de Itapemirim-ES, mãe
do Vinícius Fernandes Lima Filho, casado com
Miriane Mello Oliveira Fernandes e tem quatro
netos, Vinicius Filho é Jovem Líder do LCCI
Frade e Freira há mais de 4 anos, João marcos
com 10 anos, e Leonardo com 06 anos. Tem 08
irmãos e 19 sobrinhos onde tem uma
convivência familiar com afeto e carinho.

Atividades Leonísticas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Ingressou no Lions Clube Frade e a Freira
em 30 de setembro de 2008;
•
Membro permanente da Comissão de
Administração da Creche Frade e a Freira,
Comissão de Educação, Comissão de
construção e obras da creche;
•
Segundo Vice Presidente 2009/2010;
•
Segundo Vice Presidente AL 2011/2012,
•
Primeiro Vice -Presidente AL 2013/2014;
•
Presidente do LCCI Frade e a Freira
2014/2015;
•
Secretaria do LCCI Frade a a Freira
2017/2018;
Coordenadora do projeto Ministério Público do Trabalho na Escola;
Coordenadora do programa Lions Quest, EMEB Deusdet Batista;
Coordenadora do grupo Jovens Líderes (Leãozinhos do Centenário) 1º no DLC11;
Assessor de Serviços Leonísticos para criança do DLC11- AL 2013/2014;
Assessor de Serviços Leonísticos para criança do DLC11 2014/2015;
Assessor de Serviços Leonísticos para criança do DLC11 2016/2017;
Assessor de Serviços Leonísticos para criança do DLC11 2017/2018;
Assessor de Serviços Leonísticos para criança do DLC11 2018/2019;
Assessor de Acampamento e intercâmbio Juvenil 2015/2016;
Assessor de Jovem líderes 2016/2017;
Assessor de Jovem líderes 2017/2018;
Assessor de Jovem líderes 2018/2019;
Leão orientador certificado para fundação do LCCI Águas de Março 01/02/2019.

Nós Servimos!

CL Alexandre Mendes foi eleito foi eleito
2º Vice-Governador do Distrito LC 11
Macaense nascido em
8 de junho de 1966
Divorciado, pai de 2
filhos (Felipe e Michel

Mendes)

Funcionário Público
desde 1985.
Entrou no Movimento Juvenil de
Serviço do Lions Clube - Clube de
Castores de Macaé Imbetiba em 30
de outubro de1982.

Cargos Leonísticos:
- 1985 a 1986 – Governador do Clube de
Castores C-3 (área do Estado do Rio de
Janeiro);
- 1991 a 1992 - Presidente Nacional do Clube
de Castores;
- 30/11/2000 – Entrou no Lions Clube de São
Gonçalo, tendo como Padrinho o PCC CL José
Gilberto Ribeiro Ratto (Lions Clube São Paulo
Jardim Paulista), Presidente do CNGLC e
Fundador do Movimento Castoristico no Brasil;
- Foi presidente do Lions Fonseca 2007/2008,
2008/2009, 2017/2018 e 2018/2019.

Cursos Leonísticos:
- Curso de Leão Orientador Certificado por
LCI – Conservatória-RJ - 29 de setembro de
2018;
- Curso Certificado de Liderança, ALLI
(Curso no Instituto Avançado de Liderança
Leonística 2017/2018) - Lima – Peru - 21 a
23 de abril de 2018;
- Curso V IRLL (Instituto Regional de
Liderança Leonística) - Campinas - 16 a 18
de março de 2018.

Participação em Convenções Internacionais:
102º. Convenção Internacional de Lions Clubs, em 2019, e Milão – Itália;
48º. FOLAC (Foro Leonístico da América Latina e Central, em 2019, em Rosário – Argentina);
101º. Convenção Internacional de Lions Clubs, em 2018, em Las Vegas – USA;
100º. Convenção Internacional de Lions Clubs, em 2017, em Chicago – USA.

Cargos previstos no Estatutos e
Regulamentos Padrão de Clube
✓ ESTATUTOS E REGULAMENTOS PADRÃO DE CLUBE REGULAMENTO PADRÃO DE
CLUBE

ARTIGO III – Deveres dos Dirigentes:
1 – Presidente;
2 – Ex-Presidente Imediato;
3 – Primeiro Vice-Presidente;
4 – Vice-Presidentes;
5 – Secretário;
6 – Tesoureiro;
7 – Assessor de Associados;
8 – Assessor de Serviços;
9 – Assessor de Comunicações de Marketing.

ARTIGO IV – Diretoria:
1 – Coordenador de Programa;
2 – Coordenador de LCIF de Clube;
3 – Dirigente de Segurança;
4 – Diretor Social;
5 – Diretor Animador;
6 – Diretor.

OBS.: As funções exercidas por todos os cargos citados acima e constantes do Estatuto Padrão
de Clube emitido por Lions Internacional podem ser conferidas no próprio Estatuto.

A Conveção de Lions Clubs International de 2020 que seria
em Cingapura está cancelada
A Diretoria Internacional votou pelo cancelamento da Convenção Internacional de
Lions Clubs International 2020 devido a preocupações com o coronavírus (COVID-19)
tornando Montreal, Canadá a próxima Convenção Internacional, em 2021.

LIONS CLUBE NITERÓI SÃO FRANCISCO
COMEMORA JUBILEU DE OURO
O LC N S Francisco, foi fundado no dia 23 de maio, há 50 anos atrás, comemorando
em 2020 o Jubileu de Ouro! Abaixo fotos da Fundação com as presenças do Governador
do Rio de Janeiro, quando Niterói era sua capital. Gov Raymundo Padilha, Prefeito Ivan de
Barros, CL Armando Farjado, fundador do leonismo no Brasil e sua DM Branca Farjado, e
o Presidente Fundador Roberto Lopes de Almeida. Distrito L-3.

Lions Clube Niterói São Francisco, nos tempos atuais em sua
festiva Natalina de 2019 e fazendo doações de máscaras de
proteção para a covid-19 através de sua atual Presidente CaL
Derli Reynier.

COMUNICADO – Subsídio COVID-19

Preocupados com a Pandemia COVID-19, fizemos uma reunião virtual com os Presidentes
de Região na qual discutimos o assunto, sendo decidido que deveríamos fazer uma solicitação
de subsídio de emergência à LCIF para adquirir produtos essenciais para proteção aos
profissionais da saúde dos hospitais credenciados no combate a esta pandemia.
Como contrapartida, foi decidido também que os clubes teriam a tarefa de financiar,
confeccionar e distribuir máscaras de tecido para a população em geral, bem como a aquisição e
distribuição de cestas básicas para as famílias mais necessitadas.
Foi feito o projeto e encaminhado à LCIF sendo que hoje recebemos a notícia de que nosso
projeto foi aprovado. Informamos que o material relacionado no Projeto aprovado pela LCIF será
adquirido pela Tesouraria, sob a supervisão desta Governadoria e do PCC Darly Anacleto
Vasconcellos, Coordenador de LCIF e que sua distribuição será coordenada pelos Presidentes
de Região deste Distrito. Distrito LC11 e LCIF - Fortes e Juntas na ajuda Humanitária contra a
COVID-19 Assim, estamos Crescendo – Diversificando e Servindo

DG Helio José Sussai

Em meio à pandemia, Projeto Voluntário
auxilia mais de 40 famílias em Colatina
Toneladas de alimentos e produtos de higiene já foram doadas pela comunidade e
distribuídas pelo Lions Clube Colatina.

Em contraponto ao aumento de casos do novo coronavírus no estado e as incertezas
financeiras de muitas famílias, um dado positivo tem trazido esperança para a comunidade
colatinense: o aumento de doações para famílias carentes. Essa onda de solidariedade é
marcante em casos como do Projeto de cestas básica o qual é uma iniciativa do Lions em parceria
com a Polícia Militar.
E se vêm ocorrendo o aumento de doações, o número de famílias precisando desse auxílio
também cresceu neste período de pandemia, o que gera a necessidade de que as doações se
mantenham constantes nos próximos meses. Esperamos poder continuar ajudando a todos. Para
isso, precisamos que as doações continuem”, comenta Alex Esterquini presidente do clube.
Além do aumento de doações, ressalta-se também o crescimento no número de voluntários
junto ao projeto.

O trabalho voluntário e as doações da comunidade se tornam imprescindíveis para que todas as
famílias possam ser atendidas”, ressalta CL Wilson e CL Tiago membros do clube.

Respondendo ao COVID-19
O Lions Clube Colatina Centro está trabalhando
ativamente com os membro monitorando a
pandemia do coronavírus (COVID-19) em
andamento, que está mudando a maneiro como
vivemos, trabalhamos e servimos.
Neste momento, os Leões estão intensificando
suas ações, principalmente com arrecadação de
cestas básicas que são distribuídas aos
necessitados, afirmou Isabel Dalapicola.

Doação de enxoval para bebê

Através do nosso amigo André Spalensa, uma moradora de Colatina solicitou um enxoval
para o seu bebê. As nossas Domadoras Ângela e Erlanea providenciaram um belíssimo enxoval.
O nosso Ex governador Eduardo Côgo, procedeu a entrega do enxoval, preparado pelas
Domadoras, neste dia 11 de maio. Dentro das nossas possibilidades, buscamos atender a quem
necessita do nosso apoio.

Banda Show da Viola
1ª Live Solidária “CANTAR PARA AJUDAR”

A banda Show da Viola liderada pelo ex-CL Sandro Zucoloto, líder da banda, realizou neste
Sábado, dia 09 de maio, sua primeira Live Solidária denominada “Cantar pra Ajudar”.
A arrecadação foi para ações sociais do LIONS DE COLATINA e APAE.
Toda a arrecadação foi convertida e cestas básicas já distribuídas às famílias carentes de
Colatina.

Live Beneficente com BANDA APALUSA

Uma Live com nosso ex-CL Jean, líder da Banda Apalusa.
A arrecadação foi para ações sociais dos clubes de Lions De Colatina, Polícia Militar,
Apae e Loja Maçônica 22 agosto.
Toda a arrecadação foi convertida em cestas básicas.

Quando Deus tira algo do seu alcance, lembre-se: Ele não o está
punindo, mas apenas abrindo suas mãos para receber algo melhor.
Concentre-se nesta frase:
"A vontade de Deus nunca irá levá-lo onde a Graça de Deus não irá
protegê-lo."
Será que Deus está em primeiro lugar na sua vida?
Observe o que Ele faz.

O Valor de um Grupo

Um homem, comparecia assiduamente às reuniões de um grupo de amigos e, sem
comunicar a ninguém, deixou de participar de suas atividades.
Depois de algumas semanas, um amigo, integrante desse grupo, decidiu visitá-lo.
Era uma noite muito fria!
O Amigo o encontrou na sua casa, sozinho, sentado diante da lareira, onde o fogo estava
brilhante e acolhedor.
Adivinhando o motivo da visita do seu amigo lhe deu as boas-vindas e, aproximando-se da
lareira lhe ofereceu uma cadeira grande em frente à chaminé e ficou quieto, esperando.
Nos minutos seguintes, houve um grande silêncio, pois os dois homens somente
admiravam a dança das chamas em volta dos troncos de lenha que queimavam.
Depois de alguns minutos, o amigo visitante examinou as brasas que se formaram e
cuidadosamente escolheu uma delas, a mais incandescente de todas, empurrando-a para fora do
fogo.
Sentando-se novamente, permaneceu silencioso e imóvel.
O anfitrião prestava atenção a tudo, fascinado e também quieto.
Dentro de pouco tempo, a chama da brasa solitária diminuiu, até que após um brilho
discreto e momentâneo, seu fogo se apagou em um instante mínimo.
Dentro de pouco tempo, o que antes era uma festa de calor e luz, agora não passava de
um frio, morto e preto pedaço de carvão, recoberto de uma camada de cinza espessa.
Nenhuma palavra tinha sido pronunciada desde a protocolar saudação inicial entre os dois
amigos.

Antes de preparar-se para ir embora, o amigo visitante movimentou novamente o pedaço
de carvão já apagado, frio e inútil, colocando-o novamente no meio do fogo.
Quase que imediatamente o carvão voltou a desprender-se em uma nova chama,
alimentado pela luz e o calor das labaredas dos outros carvões em brasa e ao redor dele.
Quando o amigo visitante se aproximou da porta para ir-se embora, seu anfitrião lhe disse:
- OBRIGADO PELA SUA VISITA E PELO BELÍSSIMO SERMÃO......
Retornarei ao grupo de AMIGOS que muito bem sempre me faz!

Para Reflexão!!!
Aos ”AMIGOS” membros de um grupo, sempre vale a pena lembrar, que eles fazem parte
da "CHAMA" do grupo e que separados do mesmo perdem todo seu brilho.
Aos amigos de um grupo, vale a pena sempre lembrar-lhes que também são responsáveis
de manter acesas as chamas do "ENCONTRO" entre cada um dos seus membros e de promover
a união entre todos eles, para que o fogo seja sempre realmente forte e duradouro.
Uma família se mantém com a chama acesa quando os membros não esquecem que todos
são importantes no barco da vida.
Cada madeira que constitui o feixe não é igual e nem queima da mesma forma, porém o
conjunto emite luz intensa e aquece muito mais a todos e o ambiente que vivem.

AMIGOS - Nenhum de nós é melhor que todos nós juntos!!!

O que se lê primeiro:
Os Propósitos ou o Código de Ética?
É protocolar, nas assembleias festivas de posse de novos Companheiros e Companheiras
Leão, a leitura do “Código de Ética do Leão” e dos “Propósitos dos Lions Clubes”. Até aí,
tudo bem! Não concordo, apenas, é com o desconhecimento e verdadeiro abandono do protocolo
leonístico naquelas ocasiões. Em determinadas solenidades há, primeiro, a leitura do Código de
Ética; em outras, a leitura primeira é canalizada para os Propósitos dos Lions Clubes. Isso não
é admissível!
A culpa maior, desculpem a franqueza, é dos Diretores Sociais e Presidentes dos Clubes
anfitriões, que não procuram se esmerar nos conhecimentos protocolares, ou, até mesmo, dos
próprios dirigentes leonísticos presentes às referidas solenidades, que não alertam os
responsáveis por essa falha que é comprometedora. E confesso que, muitas vezes, também me
omiti quanto a isso. Mas, independentemente do fato, como ficamos? Qual é a ordem de
precedência? O que se lê primeiro?
O “Código de Ética do Leão” foi aprovado durante a 2.ª Convenção Internacional de Saint
Louis, Missouri, Estados Unidos, em agosto de 1918, e jamais alterado até hoje. É uma norma
de vida sugerida à família leonística. É um dos mais bonitos entre os existentes em todas as
associações mundiais. Suas características específicas merecem e devem ser lidas e meditadas
durante toda vida de um associado do Lions Clube.
Os “Propósitos dos Lions Clubes”, antes denominados “Objetivos”, foram adotados em
julho de 1919, durante a 3.ª Convenção Internacional realizada em Chicago, Illinois, Estados
Unidos. Suas últimas alterações, inclusive com a substituição do título, ocorrem em setembro de
2007, e foi aprovada durante reunião da Diretoria Internacional realizada em Nova Delhi, na Índia,
quando recebeu, também, a inclusão de dois novos itens. São determinações constantes dos
Estatuto e Regulamentos Internacionais, obrigatórias para cumprimento em todos os Lions Clubes
afiliados à Associação, visando criar e fomentar um espírito de compreensão entre todos os povos
para atender as necessidades humanitárias, oferecendo um serviço voluntário através do
envolvimento com a comunidade e na cooperação mundial.
Diante sido, dúvidas não devem existir! Não se discute, aqui, o imponderável de quem
nasceu primeiro: o ovo ou a galinha. A questão é cristalina! O Código nasceu primeiro. Então,
durante qualquer solenidade leonística em que haja leitura dos dois importantes diplomas básicos
do nosso movimento, leia-se primeiro o “Código de Ética do Leão” e, depois, os “Propósitos
dos Lions Clubes”. Mesmo porque, em qualquer associação responsável como a nossa, e que
tem apreço pelos seus princípios, não pode haver propósitos sem que sua ética esteja
rigorosamente definida.
Para mim, está tudo muito claro! É o meu ponto de vista!
Um fraternal abraço a todos.
PDG ANTONIO DOMINGOS ANDRIANI
Ex-Governador 1997/1998 do Distrito LC-6 (antigo L-17)
Do Lions Clube de Ribeirão Preto-Jardim Paulista

Invocação a Deus

“SENHOR, nós Vos agradecemos o estar aqui reunidos, para nos conhecermos
melhor e, assim poder servir melhor os nossos semelhantes.
Dai-nos a humildade, a sabedoria e a força necessárias para cumprir nossos deveres
com entusiasmo e tenacidade.
Dai-nos a bondade e a tolerância, para respeitar a opinião dos demais e alimentar
a aspiração de todos de servir a humanidade.
Protegei nossa grande família leonística, a qual trabalha, hoje e sempre, pelo culto
da amizade, do amor ao próximo e do serviço desinteressado.
Velai, SENHOR, pelos destinos do Brasil e bendizei o nosso trabalho.
Assim seja!”

MIGOS DO LIONS

