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MELVIN JONES

Fundador da associação LIONS CLUBE, também foi reconhecido como líder por outras entidades. Uma
das maiores honras para Melvin Jones foi em 1945 quando ele representou Lions Clubs International
como consultor na Conferência das Nações Unidas sobre Organização Internacional em São Francisco,
Califórnia quando foi criada a Organização das Nações Unidas (ONU).
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NÓS SOMOS A NOSSA MELHOR COMPANHIA!

ATITUDE, COMPORTAMENTO, REPRESENTATIVIDADE
É preciso sempre lembrar que, quando representamos uma Associação como o Lions
Internacional, somos avaliados de todos os ângulos possíveis: como nos apresentamos, o que falamos,
como falamos, com quem andamos.
Somos constantemente observados, avaliados e, na maioria das vezes, a instituição que
representamos (seja uma empresa, uma igreja, uma escola, um órgão de classe, uma associação) é
avaliada junto com a gente. Muitas vezes, nossa fama “chega primeiro” e as pessoas avaliam a
instituição pelo personagem que a representa. É uma avaliação natural e automática, impossível de não
ser feita e acontece com todos os seres humanos.
Nossa apresentação pessoal é o nosso “cartão de visita”, nossa embalagem, a lembrança visual
que os outros guardarão da gente (ou de quem representamos!).
Não se imagina um dirigente leonístico (Governador, Presidente, Assessor...) que se apresente
de forma desleixada ou imprópria para a ocasião, considerado por muitos como falta de respeito ao
Clube e seus associados. Também não se imagina uma liderança que tenha um comportamento
duvidoso, antiético, desonesto e problemático nas relações sociais e proﬁssionais.

A AMIZADE É UM DOM SAGRADO
A amizade é um dom sagrado que vem de Deus,
é um bem muito precioso e, por isso, devemos
cultivar sólidas e fecundas amizades no decorrer
de nossas vidas. A amizade é uma expressão do
amor tão signiﬁcativa que o próprio Cristo
cultivou sólidas amizades no decorrer de Sua
vida. O Evangelho nos recorda que Ele teve
amigos ﬁéis ao Seu lado, com os quais pôde
repartir os Seus nobres sentimentos e o Seu amor
incondicional.
Continua
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A BONDADE EM AÇÃO
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CHARITY MILES
Time do Lions Colatina Centro de Charity Miles;
ajuda entidades beneficentes
O time do Lions Colatina centro,
composto de 15 membros registrou, acumulando
2.562,23 milhas até o dia 09/12.
O aplicativo Charity Miles incentiva seus
usuários a praticarem exercícios físicos e, em troca,
ajuda entidades beneﬁcentes, como organizações
d e c o m b a t e a o c â n c e r, A I D S e o u t r a s
enfermidades. Disponível para download grátis
em celulares Android e em iPhones (iOS), o app
gera dinheiro cada vez que alguém cumpre uma
determinada distância.
Funciona assim: Você sai para o seu
exercício, aciona o aplicativo, escolhe qual
instituição deseja ajudar e vai. Ao terminar basta
ﬁnalizar para saber com quanto colaborou. Nós
escolhemos o Lions.
São pagos $0,25 para cada milha (1,6km) percorrida e outros $0,10 para cada milha
pedalada. Pode não parecer grande coisa, mas lembre-se de que não sai do seu bolso e que quanto
mais gente ajudando melhor.
Com apoio de diversas empresas, a ferramenta usa os exercícios feitos para arrecadar fundos
para ONGs e outras entidades. No tutorial abaixo, você confere o passo a passo de como usar o
aplicativo Charity Miles para praticar exercícios e perder peso enquanto ajuda outras pessoas. É
necessário que o usuário tenha algum conhecimento de inglês, visto que o app não tem suporte para o
português.
Passo 1. Para começar, é preciso escolher a entidade beneﬁcente que você deseja ajudar. A tela
inicial do aplicativo mostra uma lista das organizações. Escolha a de seu interesse e, na tela seguinte,
toque no botão verde “Yes” para conﬁrmar a escolha da organização beneﬁcente. Nós escolhemos o
LIONS.
Passo 2. Depois de escolher a organização, é preciso deﬁnir o tipo de atividade física que você
fará. Basta tocar nas setas para esquerda ou direita para alternar entre as opções disponíveis, como
caminhada e corrida ao ar livre.
Passo 3. Na próxima etapa, o aplicativo pedirá permissão para ter acesso ao GPS de seu
smartphone. É assim que ele conseguirá rastrear as suas atividades físicas. Toque em “Ok” para
continuar e em “Permitir” no aviso seguinte.
Passo 4. Agora é só começar a praticar o exercício escolhido no passo 2. Um contador na parte
inferior da tela mostra a quantidade de milhas (ou metros) que você percorreu.
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DIA INTERNACIONAL DO VOLUNTÁRIO
O Dia Internacional do Voluntário (ou Dia Internacional do Voluntariado) é celebrado
anualmente em 5 de dezembro

Esta data foi criada com o intuito de desenvolver o espírito de solidariedade nas pessoas, que
são convidadas a colaborar com o desenvolvimento sustentável do planeta a partir de inúmeras ações.
O Dia do Voluntário foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) desde 1985. Os
voluntários são aquelas pessoas que têm espírito cívico e interesse por ajudar a construir uma
sociedade melhor, dedicando para isso parte do seu tempo em trabalhos sociais, sem receber qualquer
tipo de remuneração por isso.
Tendo como meta os Objetivos do Milênio, deﬁnidos pela ONU em 2000, os voluntários atuam
de modo a diminuir a extrema pobreza e a fome, garantir o ensino básico para todos, promover a
igualdade entre os sexos, reduzir a mortalidade infantil, garantir a sustentabilidade ambiental, entre
vários outros objetivos

Em 2019, cerca de 7 milhões de pessoas realizaram algum tipo de trabalho voluntário no país, 300 mil a
menos do que no ano anterior, o que signiﬁca apenas 4% da população do Brasil. Um número
extremamente baixo se comparado a outras nações, como os Estados Unidos, onde 30% das pessoas
participam ativamente de ações de voluntariado. No Lions Colatina Centro são 66 voluntários que
contam ainda com suas famílias.
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Como identificar atividades de clube dignas de notícia
Características dos Clubes de sucesso:
Ÿ São bem organizados.
Ÿ São compostos de Leões entusiastas que
sentem orgulho de seu Clube.
Ÿ Mantêm um aumento de Associados
contínuo.
Ÿ Patrocinam numerosos projetos de serviço
atendendo necessidades da comunidade.
Ÿ Desenvolvem projetos bem sucedidos de
levantamento de fundos.
Ÿ Têm um programa vigoroso e eﬁcaz de
relações públicas.
Ÿ Pagam pontualmente suas quotas e
raramente têm contas atrasadas.
Ÿ

Características dos Clubes frágeis:
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Falta de interesse e de união entre os Associados
bem como indiferença para com as necessidades de
outros.
Inabilidade de conservar Associados e de aumentar o
seu quadro social.
Inexistência de atividades de serviço que beneﬁciem
a comunidade.
Ausência de programas de orientação ao novo sócio
e falta de interesse pelas funções distritais, de Região
e de Divisão.
Negligência no pagamento de suas quotas e
recebimento de numerosas notiﬁcações de contas
atrasadas.
Contemplam a possibilidade de serem postos em
status quo.

“O problema que a maioria de nós tem é que preferimos
ser arruinados por elogios do que salvos por críticas.”
“Norman Vincent Peale”

MURAL DE NOTÍCIAS DO LC11
Estamos perdendo muitos e valorosos companheiros, companheiras e domadoras para esta terrível
pandemia – a COVID 19. Nossos corações estão em luto, com o choro contido, apertando nossa alma e
todo nosso ser. Sentimo-nos perdidos e incapazes de controlar nossa angústia por perdermos pessoas
que sempre nos alegraram, nos impulsionaram com seu exemplo, sua amizade e seu companheirismo.
Sentimos um vazio na alma por não sabermos como consolar aqueles que perderam seus entes
queridos, porque não há palavras que tragam conforto e preencham o vazio deixado. Estamos
impotentes ante tanto sofrimento. O que podemos fazer, além de pedir a Deus todo poderoso que
traga logo a cura para este vírus e que, na sua inﬁnita bondade, console familiares, amigos e
companheiros?
DENICE ANNA COVRE SUSSAI
Pinheiros -DLC11/
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CLUBE DE LEO

Em geral, LEO Clube pode ser deﬁnido como um clube de serviço e um programa oﬁcial de Lions
Clubs International, com o objetivo em oferecer aos jovens de todo o mundo, de 12 a 30 anos,
oportunidades de desenvolvimento e contribuição, individual e coletiva, como membros responsáveis
da comunidade. Sendo uma parte integral da rede que constitui Lions Clubs International, os LEO
Clubes também possuem sua própria rede global de mais de 7.200 clubes e 130.000 LEOs em mais de
150 países e territórios (conﬁra os dados de 2019). Este escopo internacional promove uma identidade
global singular entre os LEOs e Leões.
Os LEOs oferecem aos jovens a oportunidade de se desenvolverem e contribuírem individual e
coletivamente como membros responsáveis da comunidade local, nacional e internacional; que advém
da participação em projetos de serviços comunitários, funções sociais e atividades voltadas ao
desenvolvimento da liderança.
Tipos de LEO Clubes
Os LEO Clubes são classiﬁcados, conforme sua estrutura, em dois tipos diferentes: base
comunitária e base escolar.
Os clubes com base comunitária oferecem aﬁliação aos jovens que sejam elegíveis nas áreas
onde existam Lions Clubes. Tais clubes se reúnem em locais convenientes para todos na comunidade,
sendo que um associado do Lions Clube patrocinador serve como conselheiro do LEO Clube.
Os clubes com base na escola recrutam alunos de instituições de ensino. Esses clubes, muitas
vezes, requerem uma entrevista com um conselheiro estudantil - normalmente um professor ou
administrador escolar - para agir como elemento de ligação entre a escola e o LEO Clube. O
conselheiro estudantil também oferece assistência ao conselheiro do LEO Clube que é um associado
do Lions Clube patrocinador. A escola deverá concordar em cumprir as responsabilidades inerentes ao
Programa LEO Clube, e o LEO Clube deverá concordar em cumprir as normas, exigências sobre seguro
e regulamentos da escola. O LEO Clube ﬁca sujeito às mesmas regras estabelecidas pelas autoridades
escolares para todas as organizações estudantis e atividades extracurriculares.
Além disso, os LEO Clubes são divididos em dois módulos: Alfa e Ômega. Os LEO Clubes Alfa
foram criados para jovens entre 12 a 18 anos de idade. Este módulo visa o desenvolvimento individual e
social dos adolescentes. Os LEO Clubes Ômega foram criados para jovens adultos entre 18 e 30 anos
de idade. Este módulo visa o desenvolvimento pessoal e proﬁssional dos jovens adultos.
Emblema
O emblema do Programa de LEO Clubes compreende duas caras de leões que olham para
direções opostas e cujo signiﬁcado é a visão do trabalho que irá se fazer (dá direita, olhando para o
futuro) ou que já foi feito pelo clube em sua comunidade (da esquerda, olhando para o passado).
O leão foi escolhido para ser o símbolo de Lions Clubes e, consequentemente, foi deﬁnido
também para LEO Clubes. É um animal que representa força, coragem, garra e velocidade pressupostos daqueles que se tornam associados e qualidades para se orgulhar, do passado que o
motivou ingressar no movimento e os anseios em mostrar-se pronto para os desaﬁos do futuro - eis o
signiﬁcado de um leão virado para frente (futuro) e para trás (passado).
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Ao longo do tempo, entre as cores do LEO Clube, foram escolhidas pelo primeiro LEO Clube do
mundo (em homenagem as cores de sua escola) o bordô e dourado, e desta forma, adotadas pelo
restante dos clubes que surgiram, por conseguinte, na forma de seus estandartes, pins, sinos, entre
outros artigos.
Em 2009, Lions Clubs International, no intuito de modernizar, resolveu reformular a logomarca
do LEO Clube ao diferenciá-la conforme as especiﬁcidades das faixas etárias de seus associados. A
exemplo de outros clubes de serviço, os LEO Clubes foram classiﬁcados em dois tipos: Alfa e Ômega.
Aqueles denominados Alfa seriam compostos por associados entre 12 e 18 anos de idade e teriam a
logomarca com o fundo vermelho. Os demais clubes seriam compostos por associados entre 18 e 30
anos de idade e o fundo da logomarca seria azul. Atualmente, Lions Clubs International disponibiliza a
logomarca de LEO Clubes nas cores preto e platina, para que possam ser utilizadas em materiais de
divulgação como cores de uso comum.

ASSEMBLEIAS SEMI-PRESENCIAIS E DIGITAIS
Em razão das medidas de isolamento necessárias para a contenção da
pandemia da COVID-19, o Lions Colatina Centro está realizando suas
reuniões semanais de forma semipresenciais.
Neste formato os associados poderão participar de duas formas,
presencial ou a distância de forma digital em assembleias e reuniões.
Semipresencial é assembleia ou reunião realizada em local físico e
com a possibilidade de participação e voto tanto presencial quanto à
distância.
As assembleias ou reuniões semipresenciais e digitais são
integralmente gravadas, e a gravação é registrada na ata pela
secretaria do clube.
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POSSE DE NOVOS ASSOCIADOS NO LC BARRA DE SÃO FRANCISCO
O Lions Clube Barra de São Francisco aumenta sua jaula com a posse de oito novos associados.
Em reunião festiva na noite de 16/12 o LC Barra de São Francisco contou com a presença virtual
do Governador, DG Jorge Calixto e CaL Vice Governadora Adélia. Na ocasião, foi dado posse a oito
novos associados, os quais já vinham frequentando as reuniões com muito entusiasmo. A cerimônia foi
conduzida pelo PDG José Eduardo Côgo. Estiveram presentes ainda o presidente de divisão Alex
Esterquine e o CL José Ângelo Dalapicola que ﬁcou encarregado da transmissão pela internet do
evento.
A posse de novos associados é sempre um motivo de muito orgulho e satisfação para um Clube
de Lions. “São pessoas selecionadas na sociedade através de um processo rigoroso, que possuem o
nosso espírito de servir desinteressadamente e que vão somar esforços para juntos melhor cumprirmos
os propósitos preconizados por Lions Clube Internacional aﬁrmou a presidente Marly muito
emocionada”. A cerimônia como sempre cumpriu rigorosamente o protocolo de Lions Internacional
para estas solenidades.
Foi uma noite memorável para o Leonismo, uma vez que o clube de São Francisco dobrou sua
jaula em número e qualidade de leões que vão fazer a diferença na comunidade local aﬁrmou Alex.

MÃE DÁ A LUZ A TRIGÊMEOS

Pais dos trigêmeos. André e Maylet

No dia 27 de outubro de 2020, nasceram três bebês, Lucas, Samuel e Davi. Os pais são primos que se
reencontraram após um longo período de afastamento devido o pai das crianças morar em Minas
Gerais. Ao voltar para Colatina, se reencontraram e em pouco tempo estavam “grávidos”. A gravidez
não foi planejada, a descoberta foi narrada pelo pai André Guimarães Degaspari e a mãe Maylet
Degaspari dos Santos, envolto de surpresas, alegrias e preocupações. Estas informações estão na
internet.
CCLL, nossa comissão entrou em contato com a Mãe dos trigêmeos e foi dito por ela:
Ÿ Que estão recebendo muita ajuda, de várias instituições religiosas, empresas, pessoas que ﬁcaram
sabendo pela imprensa etc... ;
Ÿ Leite tem estoque, ela pediu para ligarmos daqui a 20 dias para ver se vai precisar;
Ÿ Fraldas também dispõe de estoque para mais de 20 dias.
Deixamos nossas contatos para casos de emergência nos procurar.
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NOVEMBRO AZUL
Campanha Novembro Azul em Colatina alerta para conscientização
e prevenção do câncer de próstata

“Esse evento foi de muita importância para conscientização do público masculino, para tanto,
buscamos parceria com o CL José Silvino Cristo, e a loja dele abraçou a ideia, fazendo a ornamentação
da fachada com a placa nas cores azul e branca que são as cores alusivas ao Novembro Azul.

DEZEMBRO LARANJA
Desde 2014, a Sociedade Brasileira de
Dermatologia promove o Dezembro Laranja,
iniciativa que faz parte da Campanha
Nacional de Prevenção ao Câncer da Pele.
Desde então, sempre no último mês do ano,
são realizadas diferentes ações em parceria
com instituições públicas e privadas para
informar a população sobre as principais
formas de prevenção e a procurar um médico
especializado para diagnóstico e tratamento.
O câncer da pele é o tipo da doença mais
incidente no Brasil, com cerca de 180 mil
novos casos ao ano. Quando descoberto no
início, tem mais de 90% de chances de cura.
A ação completa sete anos em 2020 e em
decorrência da pandemia do novo
coronavírus será feita exclusivamente no
formato digital em todos os canais de
comunicação da SBD, começando no dia 1 de dezembro. O tema escolhido enfatiza que câncer da pele
é coisa séria e que a conscientização deve começar na infância.

10

DOAÇÃO DE FRALDAS
Juntos, nós podemos. Juntos, nós faremos
Vamos transformar o mundo. É por isso que se tornou um Leão! É
também por isso que o Lions Colatina Centro - está impulsionando o
serviço por meio da suas campanhas. Há uma comunidade carente, e
os Leões solidários estão prontos para mudar isto. Contudo, apenas
consolo e compaixão não acabam com o sofrimento das pessoas. É
preciso de ação.
DM Tânia fazendo doação de fraldas descartáveis

LC COLATINA CENTRO FAZ ENTREGA DE FRALDAS
Neste mês o Lions Clube Colatina Centro retomou
o programa de distribuição de fraldas descartáveis.
Foram diversas pessoas carentes beneﬁciadas que
receberam, no total, quase 1.000 fraldas.
O CL Wilson Maciel, foi um dos voluntários que
estiveram entregando as doações junto aos
carentes cadastrados. Essa quantidade não supre a
necessidade, mas ajuda estas pessoas a amenizar
os gastos, falou Marcão Presidente do Clube.

Nestes tempos de pandemia pelo
COVID 19, o programa de doação de
fraldas descartáveis só foi possível
devido a rifa de um notebook
realizada pelos Leões do Clube. Toda
arrecadação foi convertida em
fraldas que estão sendo distribuídas
aos necessitados.
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FELIZ NATAL

2020. Ano da pandemia do novo coronavírus. Ano de mudanças no
comportamento e na rotina da população, que teve de se adaptar e incorporar as
medidas de prevenção à Covid-19. Com tantas transformações, inevitável que mesmo as
tradições mais arraigadas acabaram sendo impactadas.
É difícil celebrar sem abraços, mas vamos fazer o quê?
Primeiramente, é importante ressaltar que, até ter uma vacina ou outra forma de
enfrentar a Covid-19, nós e a população teremos que conviver com cuidados,
distanciamento e evitando aglomerações.
Neste Natal vamos celebrar e agradecer por todos os feitos que Jesus realizou e
realiza em nossas famílias em nosso Clube de Lions.
Senhor Jesus Cristo, que nos trazes hoje a boa notícia da paz, não olhes, para os
nossos pecados, mas para a fé que nos anima neste grupo de bravos Leões. Dá-nos a paz
e a unidade, a alegria e a tranquilidade, segundo a tua vontade. Tu que, sendo Deus,
quiseste te fazer homem no seio de Maria e nascer, para que todos os homens,
iluminados pela tua luz, participem do teu Espírito e vivam unidos na justiça e no amor.
O ano de 2020 não foi fácil para ninguém, mas, ao olharmos para trás, precisamos
agradecer a sorte de termos conseguido superar os dias mais difíceis com fé. Que venha
2021
Leonisticamente
Marcos Roberto & Valdirene
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SAUDADES ETERNAS

Nesta sexta-feira (18) o novo
coronavírus fez mais duas vítimas em
Colatina. Uma delas foi a proﬁssional
da área contábil Haidee Ângela
Pizetta Lacerda, 65 anos, que atuou
como Superintendente de Tributação
da Prefeitura Municipal de Colatina
por aproximadamente 10 anos.
Haidee, além de uma pessoa querida
por todos que conviviam com ela,
sempre se destacou pela simpatia e
capacidade proﬁssional.
Como DM sempre atuava nas
atividades promovidas pelo Clube,
contagiando a todos com sua
dedicação e alegria.
”Se alguém gosta mais do que ela
gostava desse Lions eu desconheço ...“
(Sayonara Pizetta).
Você deixará muitas saudades
por todas as pessoas que conquistou
e seu exemplo de vida jamais será
esquecido.

A Covid-19 colocou um ponto ﬁnal
na vida de milhares de brasileiros.
Entre as vítimas, além de nossa
madrinha HAIDEE, perdemos
nossos Companheiros, CL LAUDIR
P O LT R O N I E R I , P C C W I L S O N
ROBERTO PINTO RODRIGUES,
PCC IVAN LINDEMBERGUE e CaL
DENISE RODRIGUES.
Nossa família leonística está de luto
e orações. Estes Leões foram muito
especiais e seguirão agora sua
caminhada com Deus. O amor pelo
Lions era admirável - com garra,
propósitos e acima de tudo sempre
prontos para servir com o famoso
"Orgulho de ser Leão". Descansem
em paz! Porque os planos de Deus
são bem maiores e melhores que os
nossos!
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Revista LION do Luto
Por trás de cada projeto que um Lions clube
assume, há uma história para ser contada. Estas são
histórias cheias de desaﬁos, esperança e a alegria
de servir aos outros. A Revista LION foi conduzida
por anos por Denise e seu pai Áureo Rodrigues, que
se dedicaram, para que possamos inspirar o mundo
através do poder do serviço.

CaL e Jornalista Denise Rodrigues
Hoje seu coração não bate mais neste
mundo, mas você será para sempre recordada
como uma grande Companheira! Nossa Revista
The Lions está de luto. Foi um privilégio para
todos do Lions conviver com uma pessoa tão maravilhosa como você.E pode ter certeza que jamais
será esquecida. Pois pessoas assim especiais acabam por se tornar imortais. Descanse em paz e se
puder sinta orgulho do bem e de todos os ensinamentos valiosos que deixou a tantas pessoas.
Com mais de 50 anos em circulação, o Leão Sabido é um best-seller onde o autor transmite
sua extraordinária experiência leonística através de inúmeras pesquisas e vivência dos cargos
exercidos na instituição internacional. Publicado pela primeira vez em 1963, por ÁUREO
RODRIGUES, a obra literária Leão Sabido é a fonte mais
eﬁcaz para conhecer os pormenores do Leonismo.
Com o falecimento do PID Áureo Rodrigues, sua
ﬁlha, CAL Denise Rodrigues, assumiu a publicação a
partir
de suaClube
37ª edição.
O livrofez
é totalmente
O Lions
Rio Doce
a entregaatualizado
de uma e
modernizado
a cadapara
edição.
cama hospitalar
o idoso Sr. José Alves dos
Com
referências
relacionadas
ao anos,
Lions mora
e em
Santos nesta sexta dia 20. Ele tem 97
especial
às leoas,
Denise faz
um chamado
às mulheres,
no Distrito
de Ângelo
Frechiane
e encontra-se
para
que se
comMazinho
força epresidente
número para
acamado.
De levantem
acordo com
do
transformar
o
mundo.
Denise
teve
um
estilo
clube, a cama hospitalar, vai minimizar o
transparente,
com
o qual
compartilha
o diversas
Lions e suas
sofrimento
deste
senhor.
“Ele tem
experiências
pessoais
ﬁm de e
fortalecer
movimento
diﬁculdades
para sea mexer
a cama ovai
facilitar
com
liberdade
e
transformação.
nos cuidados com ele, pontuou o presidente”.
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REFLEXÃO
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CHARITY MILES

Senhor
No silêncio deste dia que amanhece
Venho pedir te a paz, sabedoria, a força
Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheio de amor
Ser paciente, compreensivo, manso e prudente
Ver além das aparências teus ﬁlhos como tu mesmo os vês
E assim não ver senão o bem em cada um
Fecha meus ouvidos a toda a calúnia
Guarda minha língua de toda a maldade
Que só de bênçãos se encha a minha vida
Que eu seja tão bondoso e alegre
Que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença
Reveste me de tua beleza, Senhor
E que no decurso deste dia eu te revele a todos
16

Aniversariantes
Dezembro
06 - CL Edeomir e DM Delﬁna (Casamento)
07 - CL Hudson
10 - Luiz Felipe (F. CL Edivaldo)
10 - CL Nelson e DM Lucimar (Casamento)
11 - Adriana (DM CL Alexandre)
11 - CL Mário Balbino
13 - CL Alexandre
14 - Luiza (F. CL Luiz Zanchetta)
14 - Layla (F. CL Luiz Zanchetta)
15 - Fernando Ruas (DM Marilza)
19 - Mariana (F. CL Altair Schimit)
20 - CL Cristo e DM Gleide (Casamento)
21 - CL Silvino Cristo
23 - CL Rubens Tavares e DM Haidee (Casamento)
24 - CL Mário Balbino e DM Marilza (Casamento)
25 - Cristianne (F. CL Joventino)
26 - Lucas (F. CaL Niljane)
26 - CL Paulo Fontana
27 - Danielle (F. CL Gerson)
27 - Érica (DM CL Kleser)
27 - Priscila (DM CL Sinvaldo)
28 - Augusto (F. CL Alex)

Janeiro
03 - Delﬁna (DM CL Edeomir Ferrari)
09 - CL José Angelo
13 - Alberto (F. CL Jocimar Tamanini)
15 - Umberto Filho (F. CL Umberto)
16 - Luiza (F. CL Jobson)
16 - Vitória (F. CL Fernando Ruas)
18 - CaL Margarida e Sávio (Casamento)
23 - CaL Anadir (DM CL Joventino)
23 - Virginia (DM CL Luiz Zanchetta)
23 - Bethânia (F. CL Armênio)
23 - CL Giuliano
23 - CL Henrique Rodrigues
24 - Rhanuza (F. CL Cezar)
28 - Ivanildo Junior (F. CL Ivanildo)
31 - CL Jocimar Tamanini
31 - CL Gustavo e DM Liziane (Casamento)
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ORAÇÃO

Em qualquer parte do mundo, nos mais de
duzentos países em que Lions se faz presente,
Iniciamos nossas reuniões INVOCANDO DEUS...
Das assembleias de nossos Lions Clubes, as
nossas Convenções Internacionais, a
INVOCAÇÃO A DEUS, se constitui sempre, em
respeitosa exortação à união dos presentes entre
si e de todos com o Criador.
Somam dezenas, centenas as religiões, as
crenças, as ﬁlosoﬁas de vida dos integrantes do
leonismo global. Lions Internacional prega que
devem ser respeitadas as leis e considerados os
costumes locais. A parte de nosso protocolo, que
convida à reﬂexão, a nossa INVOCAÇÃO A
DEUS, precisa considerar e respeitar essa
diversidade leonística.
Convidando a todos para elevarmos nossos
pensamentos e a inclinarmos nossas cabeças,
em respeito ao Deus no qual cada um crê, com o
melhor de nossos corações e de nossas almas ...
CaL Rosenete Karnopp
Distrito Múltiplo LD

18

Amigos do Lions
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