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Prezado Leão,
  Estamos perto de atingirmos a nossa meta de ajudarmos a 100 milhões de pessoas 
através do Desao de Serviços do Centenário. Graças a você, já ajudamos a 20 milhões 
de pessoas nos seis primeiros meses, e esperamos servir a outros milhões. Para mantermos 
o mesmo ritmo, quero convidá-lo a unir-se a mim para um evento especial do Desao de 
Serviços do Centenário em maio.
 A Semana Mundial do Serviço  reúne Leões de todo o mundo para uma semana 
especial de serviços entre 16 a 22 de maio. Você pode colaborar conosco realizando um 
projeto que benecie jovens, a visão, o meio ambiente ou de combate à fome. Se estiver 
procurando por uma outra excelente maneira de serviço, considere patrocinar um 
projeto de ajuda ao menor carente em sua comunidade.
 O Desao de Serviços do Centenário representa uma ótima oportunidade para 
fortalecer a sua comunidade, expor os projetos do clube e receber reconhecimento. 
Faça parte de uma celebração inesquecível. Não perca esta chance... comece a 
planejar ainda hoje o seu projeto da Semana Mundial de Serviço!

Ÿ Organizar, fundar e supervisionar clubes de serviço a serem 
chamados de Lions Clubes. 

Ÿ Coordenar as atividades e padronizar a administração de Lions 
clubes. 

Ÿ Criar e promover o espírito de compreensão entre os povos da 
Terra. 

Ÿ Promover os princípios de boa governança e boa cidadania. 
Ÿ Interessar-se ativamente pelo bem-estar cívico, cultural, social e 

moral da comunidade. 
Ÿ Unir os clubes com laços de amizade, bom companheirismo e compreensão 

recíproca. 
Ÿ Oferecer um fórum para a discussão aberta de todas as questões de interesse público, 

desde que partidarismo político e sectarismo religioso não sejam debatidos pelos 
sócios do clube. 

Ÿ Encorajar pessoas de mentalidade de serviço a servir suas comunidades sem 
recompensa nanceira pessoal, estimular a eciência e promover elevado padrão de 
ética no comércio, indústria, prossões, serviços públicos e empreendimentos 
privados.

Objetivos internacionais do Lions



Lions Clubs International
FUNDATION

Prezado Leão,
 
 Ser companheiro Leão signica preocupar-se com as comunidades e com o bem-
estar dos nossos semelhantes. Os Leões querem ajudar as pessoas para que tenham uma 
vida melhor, e a Fundação de Lions Clubs International (LCIF) apoia este trabalho 
altruísta. Por meio de exames oftalmológicos, projetos de serviço e envolvimento da 
comunidade, os Leões e LCIF estão fazendo contribuições positivas a cada dia.
 LCIF se dedica a combater doenças em âmbito mundial. Na África Ocidental, 
estamos oferecendo apoio aos afetados pelo Ebola, concentrando-nos principalmente 
em programas de alimentação para as comunidades vulneráveis. Porém, uma doença 
ainda mais contagiosa e mortífera é o sarampo. O sarampo mata 330 crianças por dia, 
criando ainda questões de saúde precária para os que conseguem sobreviver. Existe 
uma necessidade global para campanhas de vacinação com o intuito de combatermos 
a doença. Os Leões e LCIF continuam trabalhando incansavelmente junto a nossos 
parceiros para levarmos as campanhas de vacinação até as regiões onde existe uma 
necessidade premente de imunização. Em outubro, os Leões da Tanzânia foram os 
principais parceiros de mobilização social em uma campanha de MR apoiada pela GAVI 
quando cerca de 21 milhões de crianças entre 9 meses e 14 anos de idade foram 
vacinadas contra o sarampo e a rubéola. A sua doação apoia os Leões em seus esforços, 
assim assegurando que as crianças tenham acesso às vacinas que salvam vidas. 
 Obrigado pelo seu apoio e dedicação às campanhas de melhoria da saúde 
pública em todo o mundo!
 
 Cordialmente,
 
 Barry J. Palmer
 Presidente do Conselho de Curadores da Fundação de Lions Clubs International

 O Lions Clube Colatina Centro, preocupado com a participação, 
conservação e envolvimento de seus associados e de futuros novos 
associados, apresenta mais uma vez este rugido com extratos de guias, 
manuais e programas leonísticos, do mais alto interesse dos associados, 
dos clubes e de seus dirigentes em geral.
 Sabemos que um Leão informado é um Leão melhor e com vida 
leonística mais longa, ninguém permanece naquilo que não conhece e 
uma orientação adequada é absolutamente vital para o sucesso do 
clube e seu crescimento.
 Nossa tentativa é de uma permanente busca no ideal de servir, 

informando e divulgando a estrutura e a história do clube, do distrito, do distrito múltiplo e 
da Associação Internacional. Entregar aos Leões e Domadoras, um pouco de história, 
losoa, programas e métodos, de uma forma simples e acessível para todos.
 Nossa ideia é através deste jornal, esclarecer e informar, da forma mais clara 
possível, a todos os Leões e Domadoras e principalmente aos amigos do Lions para que 
possam conhecer mais a fundo o movimento leonístico, de tal forma que sua 
participação pelo Clube seja perene.

Editorial



 O Lions Clube Colatina Centro realizou no 
último domingo (12) um grande festival de 
prêmios. Foram sorteadas cinco cartelas de 
R$1.000,00, duas cartelas de R$ 5.000,00 e uma 
de R$ 10.000,00. 
 O sorteio foi realizado no Clube Itajubi, onde foi 
servido um belo almoço e contou com musica 
ao vivo. Foi um momento descontraído onde 
todos se divertiram enquanto os sortudos eram 
sorteados.

 O ponto alto 
do festival, cou por conta de um vídeo 
institucional, uma espécie de prestação de 
contas, que os Leões Colatinense, mostraram 
aos presentes das principais atividades que 
serão realizadas com o resultado nanceiro do 
festival.
 O evento contou com as presenças de 
vários associados, amigos do Lions, e da 
comunidade que participaram para ajudar. O 
presidente do Clube, CL Armênio entregou a 
premiação no local aos sorteados. 

Junte-se aos Leões para este evento especial do Desao 
de Serviços do Centenário para o fortalecimento de 
nossas conquistas do Desao de Serviço e para 
atingirmos a meta do centenário de servirmos 100 
milhões de pessoas.
Procurando por uma excelente maneira de servir? 
Considere patrocinar um projeto em ajuda aos menores 
em sua comunidade. Não importa como você decidir 
servir, não deixe de se unir a nós neste evento 
internacional tão especial!
Participe da Semana Mundial de Serviço do Lions em 
Maio.
Ÿ Planeje o seu projeto –: Realize um projeto de serviço 

que benecie jovens, a visão, o ambiente ou o 
combate à fome durante a semana de 16 a 22 de maio.

Ÿ Compartilhe o seu projeto –: Convide a sua comunidade para servir com você e expor 
o seu clube e o poder do serviço.

Ÿ Reporte o seu projeto –: Reporte o seu serviço no Relatório de Atividade de Serviços do 
MyLCI para ganhar um Emblema de Estandarte do Centenário para o clube.

Comece a planejar o seu Projeto de Serviço. Conte sobre este evento especial ao seu 
clube e comece a planejar o seu projeto hoje. Não perca esta oportunidade de se reunir 
com os Leões do mundo todo na Semana Mundial de Serviço em maio!

Semana Mundial do Serviço Leonístico em Maio

Lions Clube Colatina Centro realiza Festival de Prêmios



Código de ética do Leão

Ÿ Demonstrar fé nos méritos da minha prossão, esforçando-me para conseguir honrosa 
reputação mercê da excelência dos meus serviços.

Ÿ Lutar pelo êxito e pleitear toda remuneração ou lucro que equitativa e justamente 
mereça, recusando, porém, aqueles que possam acarretar em diminuição de minha 
dignidade, devido a vantagem indevida ou conduta duvidosa.

Ÿ Lembrar que, para ser bem-sucedido nos negócios ou empreendimentos, não é 
necessário destruir os dos outros. Ser leal com os clientes e sincero comigo mesmo.

Ÿ Sempre que surgir uma dúvida a respeito do direito ou da ética de minha posição ou 
conduta em relação ao próximo, decidir em meu próprio detrimento.

Ÿ Praticar a amizade como um m e não como um meio. Sustentar que a verdadeira 
amizade não é o resultado de favores mutuamente prestados, dado que não requer 
retribuição, pois recebe benefícios com o mesmo espírito desinteressado com que os 
dá.

Ÿ Sempre ter em mente meus deveres de cidadania para com meu país, meu estado e 
minha comunidade, e devotar-lhes lealdade inabalável em palavras, atitudes e 
conduta. Dedicando-lhes desinteressadamente meu tempo, meu trabalho e meus 
recursos.

Ÿ Ajudar ao próximo, consolando o aito, fortalecendo o desvalido e socorrendo o 
necessitado.

Ÿ Ser comedido na crítica e generoso no elogio; construir e não destruir.

Companheiros, 
De uma humilde família, David 

Motta Soares foi descoberto no 

Balé da  Comunidade do Lions 

Clube Cabo Frio/RJ pela maitre e 

ex-Companheira Leão  Ophélia 

Corvello. Após os olheiros do Ballet 

Bolshoi terem visto um  vídeo com 

sua apresentação em um concurso 

em NY, recebeu a oferta de um 

curso de verão no Bolshoi, que 

acabou se transformando em um 

curso de 4 anos na Escola de Ballet Bolshoi, na Rússia. Apoiado pela também maitre 

Regina Corvello e por várias de suas amigas de Brasília, David, conseguiu  se manter em 

Moscou durante estes 4 anos de curso. Em 02 de março de 2015, aos 18 anos, David 

recebeu seu diploma da Bolshói Ballet Academy e, imediatamente, foi contratado para 

o corpo de baile do Ballet Bolshoi. 
David ultrapassou todas as diculdades, a sua partida para o estrangeiro  com apenas 14 

anos de idade, a solidão de ser o único aluno brasileiro na  Academia de Ballet Bolshoi, o 

aprendizado de uma língua totalmente estranha  e a distância de sua família para 

alcançar a realização de seu sonho.
Parabéns ao Lions Clube de Cabo Frio e que o David sirva de exemplo para todos nós. 

Escola de Balé em Cabo Frio/RJ



Conrmada a data de 26 de junho, sexta-feira, para a grande ASSEMBLÉIA 
FESTIVA comemorativa do JUBILEU DE OURO. O local ainda não está 
conrmado, sairá na próxima edição. Os PINS alusivos serão distribuídos no 
dia da grande Assembleia Festiva. Os preparativos continuam. Será uma festa 
inesquecível. Quem viver, verá! Reserve esta data.

Ÿ Palestras proferidas para os alunos do projeto CEU´s (Centro de Artes e Esporte 
Unicado do Bairro Colúmbia) sobre água.

Ÿ Doação de 35 quimonos e uma bola de futsal para alunos do CEU´s – (Centro de Artes e 
Esporte Unicado do Bairro Colúmbia);

Ÿ Doação de 54 pacotes de fraldas, contendo 9 unidades cada pacote, doação feita 
pelo Lions por intermédio da CaL Anadir;

Ÿ Doação de fraldas descartáveis a 04 (quatro) pessoas carentes do bairro São Miguel, 
feita pelo CL Jose Ângelo e sua domadora Tania;

Ÿ Doação de 600 picolés para os alunos do projeto CEU's (Centro de Artes e Esporte 
Unicado do Bairro Colúmbia);

Ÿ Doação de  cesta de chocolates para  a escola Ubaldo Ramalhete, feita pelo CL 
Armênio;

Ÿ Doação de um carneiro para fazermos a rifa de ação entre amigos, para 
arrecadação de valores para ajudar na reabertura do Hospital de Mantenópolis, feita 
pelo CL Mario Balbino.

Ÿ Doação da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o Hospital de Mantenópolis;
Ÿ Doação da importância de R$ 1.260,00 (um mil e duzentos e sessenta reais) a 

Associação Anjos de Resgate;
Ÿ Doação de fraldas tamanho M, contendo 80 unidades e 01 lata de leite Nan em favor 

da Casa Mater Christ; 
Ÿ Foi fornecido lanches semanais ao projeto Florescendo.

Jaula Aberta

A Nicarágua, através de seu Distrito D-5, em 
sua 34ª Convenção, apoiaram unânime e 
incondicionalmente a moção apresentada 
no sentido de formalizar apoio à PID Rosane 
T e r e z i n h a  J a h n k e  p a r a  a  p r ó x i m a 
Convenção Internacional.

É mais um país a mostrar seu total apoio à 
esta inigualável candidatura, de uma 
pessoa extremamente capaz, com seu alto 
compromisso com o serviço leonistico e aos 

mais necessitados da comunidade mundial.

Eleições para Presidente Internacional

Realizações do mês de março/abril



01 – CL Paulo e Dm Gabriele (Casamento)
02 – CL Luiz Zanchetta e Dm Virginia (Casamento)
02 – Henrique (F. CL Tamanini)
04 – Marciele (Dm CL Evandro)
05 – Marissol (Dm CL Eduardo Côgo)
05 – CL Evandro
05 – Ângela (Dm CL Adênis)
10 – CL Cezar
12 – Livia (F. CL. Paulo Roberto)
12 – Julia (F. CL Paulo Roberto)
13 – Rodrigo (F. CL Laudelino)

15 – CL Alexandre e Dm Adriana (Casamento)
17 – Sávio (esposo CaL Margarida)
20 – Líbera (F. CL Acácio)
21 – Augusto Cézar (F. CL Cézar)
23 – Marcus Vinicius (F. CL Cristo)
27 – Jeane (Dm CL Adilson)
29 – Leandro (F. CL Nelson Scmidt)
31 – CL Armênio e Dm Erlânea (Casamento)
31 – CL Roston Antonio (F. CL Roston)
31 – CL Gustavo e DM Liziane (Casamento)

Aniversariantes de Maio

“Leonismo é uma associação universal de homens e mulheres probos e livres, de todas as 
profissões e credos religiosos, tendo a ética por princípio, a amizade e o companheirismo por 

meio, a prestação de serviços ao homem e à sociedade como fim.”!
Antônio Ruggiero Junior, in “Ensaios de Filosofia Leonística”.

Amigos do Lions
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