RUGIDO VIRTUAL
Uma publicação do Lions Clube Colatina Centro - Nº 31 - Fevereiro de 2021.

MELVIN JONES
Janeiro é considerado o mês de Melvin Jones,
fundador do Leonismo.
Nasceu na cidade de Fort Thomas, no Estado do
Arizona, no dia 13 de janeiro de 1.879 e faleceu no dia 1º de
junho de 1.961, aos 82 anos de idade e 44 de Leonismo.
Foi enterrado no Cemitério de Mount Hope, em
Flossmoor, nos arredores de Chicago.
Estudou Direito e era corretor de seguros e pertencia a
um clube chamado Círculo deNegócios de Chicago.
Em 29 de junho de 1.909 casou-se com Rose Amanda
Freeman (campeã americana degolfe), que faleceu em junho
de 1.954.
Foi eleito Secretário do Lions na primeira Convenção
de 8 a 10 de outubro de 1.917, cargo que permaneceu até o
seu falecimento em 1º de junho de 1.961.
A partir do ano de 1.920 passou a dedicar-se
inteiramente ao Lions Internacional. Foi representante do
Lions Internacional na Conferência de fundação da ONU, em
San Francisco, em 1.945, na qualidade de consultor.
Recebeu várias condecorações e citações de numerosos
países. Em 21 de junho de 1.956 uniu-se pelo matrimônio a Lilian M. Radugan.

Ÿ

“Tenho muitas vezes, sido perguntado por que se aﬁrma que o Lions é o primeiro Clube de Serviço.
Minha resposta é que fomos a primeira associação a incluir em seu Estatuto a proposição de que
nenhum clube terá como objetivo a melhoria ﬁnanceira de seus associados”.
Ÿ

“O emblema do Lions Clube representa um leão comtemplando o passado com orgulho das obras
realizadas. E outro, olhando, conﬁante, o futuro, desejando prestar novos serviços”.
Ÿ

“O objetivo genérico do Leonismo é ensinar ao povo a importância da fraternidade entre os homens.
Humildade pode ser a maior força para o bem de toda a comunidade ou de qualquer país”.
Ÿ

“A ação grupal, a interação, a habilidade para viver com os outros, são as bases de nossa civilização”.
Ÿ

“Não é fato incomum para um Lions Clube realizar a transformação de um homem egoísta em um
respeitável benfeitor da comunidade”.
Ÿ

“O Lions Clube deve ser constituído de homens de elevada reputação”.
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Ÿ

“Você não pode ir muito longe enquanto não começar a fazer algo pelo próximo”.
Ÿ

“Deveríamos ter menos dúvida e mais fé, menos pessimismo e mais clareza mental”.
Ÿ

“Nós não deveríamos somente trabalhar, mas, deveríamos rezar. Devemos ter calma diante das
emergências, porque somente dela decorrem o pensamento lúcido, a coragem e a inspiração”.
Ÿ

“Sustentar a amizade como um ﬁm e não como um meio”.
Ÿ

“O verdadeiro companheirismo existe onde o povo vive unido, trabalha unido e divide o pão entre si
com respeito e verdade mútua”.
Ÿ

“Ser leal com os clientes e sincero consigo mesmo”.
Ÿ

“Sonhos são ideias tolas de anteontem que se tornaram os milagres comuns de hoje”.
Ÿ

“Tudo que você dá à humanidade, você recebe de volta. O pão lançado às águas é muito mais saudável
e nutritivo do que uma torta no céu”.
Ÿ

“A verdade, assim como as rosas, está envolta em espinhos”.
“Não faz diferença alguma quem descobre a verdade, desde que ela seja descoberta”.
“A verdade sempre existiu, antes mesmo de que alguém saísse à sua procura”.
Instrução Leonística preparada e apresentada pelo CL Marco Antônio Fontana do
LC Colatina Centro – DLC 11.
Fonte de pesquisa: sites na internet, site do LI, site do DLC 11 e Livro Leão Sabido,
Áureo Rodrigues, 36ª edição.

INSTRUÇÕES LEONÍSTICAS
A Instrução é componente essencial nas
atividades leonísticas em geral, pois com orientação
adequada é mais fácil atingir os objetivos propostos.
A Instrução visa esclarecer aos Leões os
princípios do Leonismo, ensinar-lhes o funcionamento
das organizações administrativas da Associação,
Distrito e Clubes, dar-lhes conhecimento da história e
tradições do movimento.
Também visa repassar experiências adquiridas
na vivência do leonismo. Estas experiências poderão
ser do tipo administrativo (analisando as causas de
sucesso ou insucessos da administração de clubes), ou do tipo de atividades (quando são analisadas as
campanhas, seus sucessos, pontos fracos, modo de realização, etc).
A Instrução poderá ser ministrada por qualquer Leão, seja qual for o seu grau de conhecimento
leonístico. Basta para isso que realize bom trabalho de pesquisa para se atualizar com o assunto
abordado. É até recomendável que os Leões novos sejam incumbidos de realizar Instruções
Leonísticas, o que os induzirá a pesquisa e se auto-instruir, e, principalmente, despertará seu interesse
para com o Leonismo.
O Lions Clube Colatina Centro disponibiliza em seu site: www.lionscolatina.com.br todas as Instruções
Leonísticas feitas em nossas Reuniões de Assembléia em PDF e POWERPOINT.
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FOLAC

Nos dias 19, 20 e 21/02, aconteceu o I Foro Virtual Leonístico de América Latina Y El
Caribe – FOLAC 2021, de maneira virtual, que reuniu todos os Leões da América Latina e
do Caribe, para palestras, apresentações e discursos de gestores internacionais,
momentos de reﬂexão sobre o trabalho solidário.
O Fórum tem como lema "Leões unindo as Américas" e procura criar e fomentar
um espírito de compreensão entre todos os povos, para responder às necessidades
humanitárias, prestando serviços voluntários através do compromisso com a cidadania e
a cooperação internacional.
Durante a reunião foram apresentados dados sobre os Distritos que mais realizam
atividades de serviço e, o nosso Distrito Múltiplo ﬁcou em 1º lugar na América Latina,
com maior número de atividades, o qual o LC11 está inserido, que fez bonito em relação
a postagem de atividades e com a participação de 23 companheiros no FOLAC, sendo
dois do Lions Colatina, um ótimo resultado frente ao momento de pandemia que
vivemos.
Além disso, foi apresentado vários trabalhos envolvendo as causas globais de
Lions: câncer infantil, fome, meio ambiente, visão, diabetes, juventude, formas de
trabalhar com as nossas comunidades.
Um evento de muito companheirismo e integração dos Lions da América Latina,
fortalecendo os laços de amizade.
Viva o leonismo.
2VDG MJF CL ALEXANDRE MENDES – LIONS CLUBE NITEROI FONSECA
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3ª REUNIÃO DO GABINETE DISTRITAL

Neste último 06 de fevereiro, foi realizado a 3ª RGD Virtual do Distrito LC-11. Sob comando de nosso
Governador Jorge Calixto, nos passou que os Clubes de Lions tiveram que aprender a se reinventar e
buscar novas alternativas de SERVIR. Também agradeceu e parabenizou o empenho dos clubes do
nosso distrito tem tido a frente desta pandemia. E mesmo com tantas diﬁculdades tem ajudado a
SERVIR com ENGAJAMENTO E PAIXÃO aos mais necessitados de nossas comunidades.
Devemos destacar também nosso ORADOR OFICIAL desta 3ª RGD, o PDG Jovelino Venturim Filho. Em
fala emocionante, nos alertou sobre as diﬁculdades estamos passando nesta pandemia, e lembrou da
perda que tivemos de nossos CCLL para a Covid-19.
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O QUE É SER ASSOCIADO DE UM LIONS CLUBE
Uma verdadeira amizade tem muito valor,
pois um amigo é capaz de largar a sua paz
para enfrentar ao nosso lado cada
diﬁculdade que nos surge pela frente. Na
verdade, quem tem bons amigos nunca se
sentirá sozinho e sempre receberá um
amor incondicional que diﬁcilmente
encontrará em outro lugar.

LIONS, maior organização de clubes de serviço do mundo
Nossos 46 mil clubes e mais de 1,4 milhões de
associados fazem de nós a maior organização de
clubes de serviços do mundo. Somos também um
dos mais eﬁcazes. Nossos associados fazem tudo
que é necessário para ajudar suas comunidades
locais. Onde quer que trabalhemos, fazemos
amizades. Com crianças que precisam de óculos,
idosos que não têm o suﬁciente para comer e até
pessoas que talvez nunca conheçamos.

COMO SERVIMOS

Em mais de 210 países, em hospitais e centros para idosos, em regiões afetadas por desastres
naturais, em escolas e em todos os centros de reciclagem de óculos, os Leões estão fazendo trabalhos
voluntários, ajudando, liderando, planejando e apoiando. Como agimos localmente, podemos
atender as necessidades exclusivas das comunidades em que vivemos. E pelo fato de sermos globais,
podemos enfrentar desaﬁos que vão além de nossas fronteiras.
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LEÃO NÃO TIRA FÉRIAS
Sempre que um Lions clube se reúne, os
problemas ﬁcam menores. E as comunidades ﬁcam
melhores. Isso acontece porque oferecemos ajuda
onde é necessário, em nossas comunidades e em todo
o mundo, com integridade e energia inigualáveis.
Nesta premissa, a CaL Márcia Helena Caliari, no
roteiro de férias do carnaval, passando pela cidade de
Teixeira de Freitas, ao visitar familiares, ﬁcou sabendo
de uma família que estava precisando de ajuda.
Imediatamente doou uma cesta básica para ajudar,
uma vez que os pais estão desempregados tendo que
alimentar seis ﬁlhos pequenos.

REUNIÃO VIRTUAL DO LIONS CLUBE COLATINA CENTRO
A COVID-19 está mudando a maneira como
vivemos, trabalhamos e servimos. Leões e Leos de
todo o mundo estão encontrando novas maneiras
de se conectar em suas comunidades.
Em função da pandemia e proibições
governamentais de se realizar reuniões presenciais,
o Lions clube Colatina Centro esta reunindo seus
associados de forma virtual. Estas reuniões nos tem
permitido combinar e realizar serviços, tanto nas
comunidades quanto na prevenção ao COVID-19.

INVOCAÇÃO A DEUS
Encontrei o movimento quando notei que havia
algo faltando na minha vida, precisava fazer algo
de útil, ajudar as pessoas, fazer o bem. Isso me
motivou a entrar para o movimento. Conhecendo
melhor o propósito de um companheiro LEO foi o
que me fez permanecer no movimento, percebi
muitas coisas boas, além do que eu procurava,
como bons amigos, que me ensinaram sobre
companheirismo e trabalho em equipe para um bem maior, atividades, funções e experiências novas,
contribuindo para meu desenvolvimento, interação com muitas pessoas diferentes, abrindo minha
visão para aceitar as diferenças e cultura de cada pessoa. Entre os vários motivos para agradecer,
agradeço a Deus por ter me guiado para esse caminho e poder viver tudo que o LEO nos proporciona.
Agradeço a Deus por me fortalecer nos momentos que não estou bem para dar meu melhor para o
movimento. Agradeço a Deus por me fazer acreditar na humanidade e que ainda vale a pena fazer o
bem para as pessoas e fazer a diferença no mundo. Assim seja!
C.LEO Giovan dos Reis de Bem
LEO Clube Rainha do Sul CEDUP

RECOMENDAÇÃO DO EX GOVERNADOR DO DLC11 EDSON FRANCIS
A Bondade Importa! Solidariedade entre
Amigos (SEA) em tempo de escassez.
Desenvolva projetos junto ao seu clube ou em
parcerias com instituições Humanitárias e faça a
diferença na vida de alguém!
PDG Edson Francis em ação ao combate a
fome. Parabéns ao CL.

EX-GOVERNADORES
Queridos Ex Governadores
“Os verdadeiros vencedores na vida são pessoas que olham para
cada situação com a esperança de poder resolvê-la ou melhorá-la.”
(Bárbara Pletcer)
Assim vocês enfrentaram a Governadoria que exerceram, sem
medo, com otimismo, coragem, determinação, acreditando sempre
que eram capazes de engrandecer o nosso movimento como
Dirigentes.
Neste mês de Fevereiro que lhes é dedicado, abraçamos a todos os
Ex Governadores com muito carinho, admiração, gratidão, e a
certeza que continuamos envidando todos os esforços, lado a lado,
ombro a ombro, na abnegada luta pelo fortalecimento dos Clubes
de LIONS e LEO deste imenso Brasil.
Em um Mundo de serviços NÓS SERVIMOS !
Amigos para Sempre
PID Rosane Vailatti
E para não deixar nossos cumprimentos para o ﬁnal do mês, queremos ao iniciar o mês de Março
congratulando com todos os Governadores de Distrito, porque este é o Mês que lhes é dedicado, pela garra, aﬁnco,
motivação, determinação, amor, na luta por um leonismo com mais mãos para servir e qualidade nas ações. É UM
ORGULHO SER LEÃO E SERVIR! SERVIR É UM ATO DE AMOR !
Parabéns Governador de Distrito! Muito obrigada pela sua dedicação, pelo seu
entusiasmo, pelo seu relevante trabalho em todos os momentos.
”Uma pessoa pode mudar a trajetória do impacto sobre a vida de outra, e esta pessoa,
por sua vez pode causar um impacto sobre outras de maneira semelhante e transportadas para
o futuro, as implicações são impressionante.”
Saiba que você DG tem uma grande responsabilidade e pode mudar o caminhar das
pessoas, da sociedade, através do impacto de suas palavras, de sua autenticidade, de seu
modo de agir.
Todo GRANDE Líder é GRANDE por causa do impacto positivo que causa nos outros!
Com carinho da amiga para sempre PID Rosane.
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COMUNICADO AGDL
ASSOCIAÇÃO DOS GOVERNADORES DOS DISTRITOS
MÚLTIPLOS “L” – AGDL
AL 2020/2021
Mensagem aos Associados da AGDL

Prezados Associados(as), Ex-Governadores(as) Distritais.

Temos o prazer de cumprimentá-los, CCLL e CaLL Governadores, especialmente
aos Ex-Governadores(as). A Associação Internacional de Lions Clubes agiu com sabedoria
ao dedicar o mês de fevereiro aos Ex-Governadores, também conhecido como “PDG”. O ExGovernador, de fato, é um líder que, durante certo período, dedicou o seu tempo, o seu
trabalho, e o seu esforço com destemor, para cumprir a invocada missão criada por Melvin
Jones, com o lema “Nós Servimos”. Pois bem. A Associação Internacional de Lions Clubes
é mundialmente reconhecida como a melhor organização não-governamental do planeta,
graças ao plexo de atividades levadas a efeito pelos seus associados, notadamente, pelo
Governador Distrital de plantão de ontem que, hoje, é conhecido como PDG. Falando-se
de outro modo, na construção desse grande edifício de prestação de serviços benemerentes
mundo afora, dessa grande e já centenária Instituição LIONS, milhões de tijolos foram
levantados nos Distritos do mundo inteiro pelas mãos de seus associados, capitaneados
pelos Governadores Distritais. O objetivo, é conferir a continuidade no tempo, da valorosa
Associação Internacional de Lions Clubes. A esse propósito, também não esqueçam de se
inscrever na 103ª. Convenção Internacional. Inclusive, se habilitando a votar.
Estamos no mês de fevereiro. Por isso, a AGDL tem o prazer e honra de
cumprimentar o seu associado, o grande e sempre festejado Ex-Governador(a). Tendo em
vista, porém, o atual quadro da Pandemia, mais uma vez reiteramos nossas solicitações
de permanentes e diuturnos cuidados frente ao Corona vírus que, aliás, já ceifou a vida de
personalidades mundo afora, em especial entre os nossos grandes e inesquecíveis CCLL e
CaLL Leões.
Leonisticamente, o meu abraço fraterno.
Goiânia/GO, 05 de fevereiro de 2021

PCC Isaias Costa Dias
Presidente da Associação dos Governadores do Distrito Múltiplo L - AGDL

Site: h p://www.agdl.org.br/
Telefone: (63) 99219-9161 – PDG CL. Alberto Carlos R. Cavalcante - Secretário
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LIONS CLUBE CAMPOS TAMANDARÉ
Nesta edição do RUGIDO, estamos dedicando uma homenagem a um clube que vem se destacando no
nosso Distrito LC-11 pela quantidade de serviços prestados aos mais carentes. Mesmo diante das
diﬁculdades causadas por esta pandemia da Covid-19, o Lions Campos Tamandaré, através de seus
associados, sob a presidência da CaL Marcele Ramos Barreto e com parcerias de outros clubes de Lions,
vem conseguindo realizar campanhas importantes para sua comunidade, engrandecendo ainda mais
nosso Distrito LC-11.

Campanha do Meio Ambiente - O Lions Clube Campos Tamandaré junto com os jovens e ﬁlhotes,
ﬁzeram a limpeza e manutenção da Praça Esperanto em Campos dos Goytacazes RJ. Foram
recolhidos quase 200kg de lixo. Atividade realizada no mês de Setembro 2020.

Campanha Outubro Rosa - Parceria entre os clubes LC Campos Tamandaré e o LC Campos
Planície, juntos ﬁzeram a entrega de 26 cestas básicas para ACAPEC (Associação Campista de
Pessoas com Câncer).
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Campanha da Gelatina - Parceria
entre o LC Campos Tamandaré e
LC Itaperuna, realizou a entrega de
1000 caixas de gelatina para o
Instituto Sawanna. A instituição dá
apoio a várias famílias que lutam
contra o câncer.
O nosso muito obrigado ao
Presidente e Companheiro
André Périssé.

Campanha da Gelatina - Parceria
entre o LC Campos Tamandaré e
LC Santo Antônio de Pádua,
realizou a entrega de 1200 caixas
de gelatina para ACAPEC
(Associação Campista de Pessoas
com Câncer) O nosso muito
obrigado ao Presidente e
Companheiro Pedro Lima.

Lions Clube Campos
Tamandaré agradecendo
aos proﬁssionais da Área
de Saúde que enfrentam
esta pandemia com
coragem, minimizando o
sofrimento daqueles que
precisam do tratamento na
luta contra o covid-19.
Foram entregues 60 kits
lanche.

PARABÉNS LIONS CLUBE CAMPOS TAMANDARÉ PELO
VERDADEIRO ESPÍRITO LEONÍSTICO, SERVINDO COM
ENGAJAMENTO E PAIXÃO. “PEQUENOS GESTOS, GRANDES
MUDANÇAS”
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Aniversariantes
FEVEREIRO
02 - CL Anderson
03 - Isadora (F. CL JocimarTamanini)
07 - Fabiola (F. CL Marco Fontana)
11 - CL Henrique Martinelli
12 - Débora (F. CL Kleser)
15 - Vanessa (DM CL Emerson)
16 - Alessandra (DM CL Acácio)
21 - Samantha (F. da CaL Márcia)
23 - Emanuelle (F. CL Gerson Schmidt)
24 - CL José Francisco (Motinha)
24 - Vinicius (F. CL Umberto)
27 - CL Marlon e DM Ludimila (Casamento)
27 - Samira (DM CL André Spalemsa)

MARÇO
01 - CL Wanderson G. e DM Sandra (Casamento)
01 - CL Sinvaldo
03 - CL Adênis e DM Ângela (Casamento)
03 - CL Roston
03 - Jullia (F. CL Mário Balbino)
06 - Vitor (F. CL Anderson)
08 - Marilza (DM CL Mario Balbino)
08 - CL Hudson e DM Terezinha (Casamento)
12 - CL Edeomir Ferrari
12 - Suzana (F. CL João)
13 - Carlos Renato (F. CL Carlos Zorzaneli)
18 - Angelica (DM CL Wanderson R.)
19 - CL Roston e DM Angela (Casamento)
19 - Liziane (DM CL Gustavo)
26 - CL Aristides
27 - Luiza (F. CL Marlon)
27 - Alissa (F. CL Emerson)
27 - Luciana (DM CL Henrique)
28 - Saulo (F. CaL Margarida)
29 - CL Alex
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Amigos do Lions
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Amigos do Lions
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Amigos do Lions
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