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LEÕES CRIAM MANEIRAS PARA SERVIR SUA COMUNIDADE COM SEGURANÇA
Pandemia em andamento de coronavírus (COVID19) pode estar mudando a maneira como
vivemos, mas não mudou quem somos. Somos
Leões e nós servirmos. Mas durante essa crise
global de saúde, é importante manter você e sua
família seguros e saudáveis. E os Leões de todo o
mundo descobriram maneiras novas e criativas de
fazer as duas coisas.
Entre nas redes sociais
Há uma razão pela qual a mídia social se tornou
uma parte essencial de como nos comunicamos. Porque é muito eﬁcaz. Espalhe esperança
compartilhando histórias sobre como o clube está ajudando a comunidade durante esta crise. Ao
postar informações, atualizações e dicas de segurança, você pode iniciar uma conversa online e
transformar a rede de mídia social do seu clube em um centro de comunicações para a sua comunidade.
Combata a fome
É importante garantir que façamos nossa parte para atender às necessidades da nossa comunidade. E
combater a insegurança alimentar é uma ótima maneira de proporcionar conforto aos necessitados
sem precisar sair de casa.
Ofereça a doação da segurança
Ao servir durante essa crise, sua segurança pessoal é a coisa mais importante a ser lembrada. E devido à
escassez de materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual, como máscaras e luvas, isso
está se tornando ainda mais desaﬁador. Embora muitos Leões tenham se reunido para formar grupos
para confecção de máscaras e tenham compartilhado generosamente seus suprimentos de limpeza, é
essencial que você se cuide.
Em uma época em que as pessoas dependem de você mais do que nunca, dependemos de você para
tomar todas as precauções para servir com segurança. Essa é a única maneira de superarmos isso
juntos.
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CADA NECESSIDADE UMA SOLUÇÃO

contato@lionscolatina.com.br

FUNDAÇÃO LIONS: Mais de 50 anos de impacto positivo
Desde 1968, ajudamos os Leões a aprimorar
os serviços prestados. Já foi concedido US$
1.1 bilhão por meio de mais de 15.000
subsídios. Veja aqui os números relativos a
esses esforços.
• 9,1 milhões de cirurgias de catarata
• O Lions Quest foi implementado em mais
de 105 países
• US$ 134 milhões em socorro após
catástrofes
• Mais de 100 milhões de crianças foram
imunizadas contra o sarampo

Continua

2

VISITE NOSSA PÁGINA E COMECE SUA JORNADA EM COLATINA
Unir pessoas de bom coração para servir suas comunidades é o que os Lions clubes fazem. Os Leões
vêem um problema e tomam ação para resolvê-lo. Os Leões constroem relacionamentos com as suas
comunidades, uns com os outros e com as pessoas que eles servem. E como resultado, a vida de todas
as pessoas são melhoradas.
Interessado em saber mais? Entre em nossa página (www.lionscolatina.com.br), compartilhe seu nome
e informações de contato, para que possamos colocá-lo em contato com um Líder Leão de sua
comunidade.

SÍMBOLOS DO LIONS

A bandeira do Lions, branca com o logotipo estampado no centro,
deve estar presente em todas as reuniões de origem Leonística,
fazendo parte da panóplia onde também estará a Bandeira
Nacional.
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PERGUNTAS SOBRE LIONS
Quem são os Leões?
Os Leões são uma rede internacional de 1,4 milhão de homens e mulheres dedicados a fazer a diferença
na comunidade local e em âmbito global.
O que os Leões fazem?
Os Leões atendem às necessidades de suas comunidades e do mundo, desde o auxílio a deﬁcientes
visuais e o trabalho com os jovens da região até as missões médicas e ajuda às vítimas de catástrofes.
Qual a relevância dos Leões para o mundo de hoje?
Desde 1917, os Leões têm atendido às necessidades de suas comunidades e têm melhorado
continuamente as regiões onde vivem. Enquanto houver necessidades no mundo, nós trabalharemos
para atendê-las.
Como faço para me tornar um Leão?
Se estiver interessado em se tornar um Leão, entre em contato com o Lions clube local e demonstre seu
interesse em saber mais. Há um Localizador de clubes no site do Lions Clubs International, em
www.lionsclubs.org. Em Colatina temos dois clubes, o Colatina Centro e Colatina Rio Doce.
Há mulheres no Lions?
Sim. As mulheres fazem parte do segmento que mais cresce no Lions.
Assim como em outras organizações comunitárias, a aﬁliação ao Lions está diminuindo?
Não. A aﬁliação ao Lions está aumentando. Por meio de programas como clubes familiares, Leo clubes,
Lions clubes universitários e Lions Clubes Novo Século, conseguimos nos adaptar para atender às
crescentes necessidades do mundo ao nosso redor.
Eu gostaria de ser voluntário em minha comunidade, mas por que devo fazer isso como um Leão?
Os Leões atendem às necessidades de pessoas de suas próprias comunidades, do mundo todo e se
divertem fazendo isso. Como trabalha unida, local e internacionalmente, a rede mundial de Leões tem
muito mais recursos e é capaz de realizar muito mais do que indivíduos ou pequenos grupos que
trabalham sozinhos.

08 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DA VISÃO

4

ORGULHO DE SER LEÃO

O modelo de serviço forte dos Leões atrai homens e mulheres que querem investir tempo e energia para
ajudar as comunidades. Com o empenho e entusiasmo dos CCLL, Lions Clubs International é uma
organização global mais próspera, pronta para mais um século de serviços.

DIA MUNDIAL DO LIONS CLUBE
Em 10 de outubro é celebrado o Dia Mundial do
Lions Clube. Os Leões for mam uma rede
internacional com 1,45 milhão de homens e
mulheres em 210 países e regiões, trabalhando
juntos para responder às necessidades que desaﬁam
comunidades em todo o mundo.
Conhecidos por seu trabalho pelo ﬁm da cegueira
evitável, os Leões participam de uma imensa
variedade de projetos importantes para suas
comunidades. Esses projetos variam da limpeza de
parques locais até o fornecimento de suprimentos
para vítimas de desastres naturais. Fundada em
1917, a Associação de Lions Clubes já proporcionou
a milhões de pessoas no mundo inteiro a
oportunidade de retribuir às suas comunidades.
Visualize a revista LQ (Lions Quarterly Video
Magazine) na Rede de Notícias do Lions para ver
como o Lions continua a fazer a diferença todos os
dias e em todos os lugares.
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LIONS COLATINA CENTRO NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA
Outubro Rosa é uma campanha
de conscientização realizada por
diversos entes no mês de
outubro dirigida à sociedade e
às mulheres sobre a importância
da prevenção e do diagnóstico
precoce do câncer de mama.
O movimento surgiu em 1990,
na primeira Corrida pela Cura,
realizada em Nova York, e desde
então, vem sendo promovida
anualmente na cidade. O nome remete à cor do laço rosa que
simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população,
empresas e entidades.

LIONS RIO DOCE E COLATINA CENTRO JUNTOS NA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

O evento aconteceu na propriedade do Sr. Eder Batista Zani no Córrego São Salvador. Foi cercado e
plantado essências nativas da Mata Atlântica. O objetivo é tornar a APP em uma área protegida,
coberta por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o ﬂuxo gênico de fauna e ﬂora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas disse Mazinho presidente do Lions Clube Rio Doce.
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DIA DAS CRIANÇAS É CELEBRADO COM FESTA E ENTREGA DE BALAS E DOCES EM COLATINA
Em celebração ao Dia das Crianças comemorado no
domingo (11), o Lions Clube Colatina Centro com o
Leo Clube, promoveram um evento nos Bairros São
Miguel e Airton Senna em Colatina.
A atração este ano foi realizada na modalidade de
Drive Thru pelos Leões e Leos e contou com a
participação de centenas de crianças dos Bairros, que
além da alegria de serem lembradas, saborearam
várias guloseimas como pirulitos, pipocas, doces,
balas, e muito amor.
No total foram distribuídos 750 sacolinhas de doces às
crianças dos bairros.
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DIA MUNDIAL DA VISÃO
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LEÕES DE COLATINA CUIDAM DA SAÚDE DOANDO AO LIONS INTERNACIONAL
O aplicativo Charity Miles incentiva seus usuários a
praticarem exercícios físicos e, em troca, ajuda entidades
beneﬁcentes, como organizações de combate ao câncer,
AIDS e outras enfermidades. Disponível para download
grátis em celulares Android e em iPhones (iOS), o app gera
dinheiro cada vez que alguém cumpre uma determinada
distância.

O CL André é o coordenador desta campanha em
Colatina. Apenas neste mês de outubro, sua equipe
registrou 717,81 milhas até o dia 19. Venha fazer
parte de nossa equipe e ajude pessoas carentes ao
redor do mundo.

CAMPANHA NOVOS ASSOCIADOS
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CONHEÇA NOVO GOVERNADOR
CL JORGE DE JESUS BANDEIRA CALIXTO CaL Vera
Governador do DLC-11 - AL 2020/2021
LC Araruama
DADOS PESSOAIS
NOME: CL JORGE DE JESUS BANDEIRA CALIXTO
ESPOSA: CaL VERA LUCIA DE MEDEIROS CALIXTO
NASCIMENTO: 04 DE NOVEMBRO DE 1944
NATURALIDADE: Rio de Janeiro/RJ
FILIAÇÃO: Jose Calixto Filho e Neuza Bandeira
Calixto
FILHOS: Renan de Medeiros Calixto (falecido) e
Ridan de Medeiros Calixto
NETO: Indjahel Teodoro Calixto
EXPERIÊNCIA DE VIDA
Experimentou e exercitou, juntamente com sua
companheira, um “AMOR ESPECIAL E
INCONDICIONAL AO SEU FILHO RENAN”,
portador de paralisia cerebral, durante quase 31
anos, o que muito contribuiu para a prática do amor
ao próximo.

GOVERNADOR JORGE CALIXTO VISITA LIONS DE MANTENÓPOLIS
No dia 30/09 o Lions Clube de Mantenópolis, promoveu uma belíssima assembleia, para formalizar a
posse de sua Diretoria, de novos associados, ainda contando com a visita Oﬁcial do Governador do
Distrito LC-11 Jorge Calixto.

A posse de novos associados do Lions Mantenópolis foi presidida
pelo PDG Eduardo Côgo

O Governador do distrito LC 11
Jorge Calixto fez um belo discurso
em Mantenópolis
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LEO CLUBE COLATINA CENTRO DÁ POSSE A TRÊS NOVOS ASSOCIADOS
Aproveitando a visita do DG Calixto e de sua Cal Vera Lúcia, em reunião festiva na noite de 05/10, o Leo
Clube Colatina Centro deu posse a três novos associados Leos. A cerimônia foi conduzida pelo PDG
José Eduardo Côgo.
É a primeira posse de novos associados Leos desde a sua fundação em janeiro deste ano. “Na medida
em que o Leo Clube vem realizando suas campanhas de serviços em conjunto com o Lions Colatina às
comunidades carentes, mais jovens vem se interessando em nossas atividades de serviço. Hoje o Leo
Clube Colatina Centro tem em seu quadro associativo 24 Leos, e estamos muitos felizes em ver que esta
semente que estamos plantando para os jovens da nossa cidade já está começando a crescer.” Aﬁrmou
o Presidente do Leo Clube Colatina Centro Fernando Ferreira.
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DG JORGE CALIXTO FAZ TOUR POR COLATINA
O governador do Distrito LC-11 do Lions Clube, Jorge Calixto, e sua
esposa Vera, visitaram Colatina em missão oﬁcial cumprindo o protocolo de
Lions Internacional. A visita do governador tem como ﬁnalidade acompanhar
de perto os trabalhos dos clubes oferecidos para a comunidade Colatinense.
Acompanhado do Ex-Presidente do Lions Rio Doce, Euclides Stange e
do Ex-Governador Eduardo Côgo, o casal governador visitou algumas
instituições que são atendidas pelos clubes de Lions na cidade.
O terceiro setor é de extrema importância e realiza importantes ações
sociais aﬁrmou. Ações essas que impacta e contribui diretamente no
Desenvolvimento Social. Temos que reaﬁrmar sempre que esses laços de
parceria entre as APAE'S, Asilos, Associação dos Deﬁcientes Visuais e outras
são muito importantes e sempre visando o bem da nossa população,
destacou Calixto.

Visita ao Lar Irmã Sheila

Calixto ficou emocionado com o Colégio Lions Clube de Colatina

Calixto, com Túlio e Eval Galazi Presidente da APAE. Lembrando que
o Lions doou 18 mesas tecnológica (como esta) para a APAE Colatina.

Almoço no Mazinho restaurante
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LIONS CLUBE RIO DOCE PROMOVE A 17ª FESTA DAS FLORES
É com muita alegria que anunciamos a 17ª Expoﬂor de
Colatina, promovida pelo Lions Clube Rio Doce, Este ano a
exposição de ﬂores, vindas diretamente de Holambra,
acontece na Praça do Sol Poente, no período de 30/10 a
09/11.
Na expoﬂor você vai ver uma variedade de ﬂores e folhagens,
para todos os gostos e bolsos também. E o mais importante:
todo o dinheiro arrecadado é revertido para compra de
cadeiras de rodas, de banho, dentre outras necessidades, que
são distribuídas para quem precisa. A Expoﬂor é um evento
que já faz parte do calendário da cidade. Esperamos você
aqui.

LIONS CLUBE RIO DOCE DOA CADEIRAS DE RODA A CARENTES
O Lions Clube Rio Doce emprestou neste mês diversas cadeiras
de rodas a pessoas carentes de Colatina. A visita seguida da
entrega foi realizada por membros do clube.
De acordo com o presidente da entidade, Mazinho do
Restaurante, as cadeiras foram adquiridas através da renda
obtida nos eventos realizados pelo clube, ressaltando a
EXPOFLOR, que acontece em outubro, principal fonte para
aquisição das cadeiras.
“Ficamos muito felizes em poder ajudar, mesmo que seja com
uma pequena parcela, mas de grande valia para quem precisa”,
disse Euclides Ex presidente do Lions Rio Doce.
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LIONS CLUBE COLATINA RIO DOCE AUMENTA SUA JAULA COM A POSSE DE CINCO NOVOS ASSOCIADOS
Em reunião festiva na noite de 30/09 o LC Colatina
Rio Doce contou com a presença virtual do casal
Governador, DG Jorge Calixto e CaL Vera. Na
ocasião, foi dado posse a cinco novos associados,
os quais já vinham frequentando as reuniões com
muito entusiasmo. A cerimônia foi conduzida pelo
PDG José Eduardo Côgo.
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 o presidente
Mazinho”. A cerimônia como sempre cumpriu
rigorosamente o protocolo de Lions Internacional
para estas solenidades.

14

TÍTULO DE COMPANHEIRO DE MELVIN JONES
O Título de Companheiro de Melvin Jones (MJF) é um
alicerce da nossa fundação. É uma tremenda
contribuição para a humanidade e para o legado de
nosso fundador, Melvin Jones.
No evento de posse de novos associados no Clube Rio
Doce, merece destaque a surpresa feita ao CL Euclides
Stange. O Clube o agraciou com a comenda de nosso
fundador. Euclides e sua família ﬁcaram emocionados e
recompensados com o reconhecimento pelos anos de
dedicação ao Clube e ao Leonismo.
Esta honraria é concedida a pessoas que estão
ﬁrmemente comprometidas na busca de meios para
melhorar a qualidade de vida de suas localidades e da
comunidade mundial. A família Stange é merecedora desta distinção

O que é o programa Companheiro de Melvin Jones?
Esta pergunta é melhor respondida pelas milhões de pessoas que receberam os benefícios dos projetos humanitários. Estes
projetos foram possíveis graças às doações feitas à Lions Clubs International Foundation (LCIF) para o programa
Companheiro de Melvin Jones (MJF – Melvin Jones Fellow).
Criado em 1973, este título leva o nome do fundador de Lions Clubs International (LCI), Melvin Jones. Esta Comenda não é
um prêmio, mas sim uma homenagem, e foi estabelecido por LCIF para homenagear a dedicação de uma pessoa ao serviço
humanitário. Em 1986, em resposta ao pedido dos Leões para que houvesse uma maneira de ampliar seu compromisso com
a LCIF, foi criado o Programa Companheiro de Melvin Jones Progressivo (PMJF).
As doações provenientes dos Companheiros de Melvin Jones são responsáveis por 75% da receita anual da Fundação, e são
responsáveis pelo sucesso do ataque enérgico lançado pelos Leões no combate da cegueira evitável ou curável – os
programas SightFirst e SightFirst II de LCIF.
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ORAÇÃO PELO BRASIL
A “Oração Pelo Brasil” foi publicada pela Comissão Nacional de Moral e Civismo do Ministério da
Educação e Cultura, e introduzida no leonismo brasileiro em julho de 2010.

"Oh Deus onipotente,
Princípio e fim de todas as coisas
Infundi em nós, brasileiros,
O amor ao próximo, ao estudo e ao trabalho,
Para que façamos da nossa pátria
Uma terra de paz, de ordem e de grandeza
Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil.
Assim seja.”
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Aniversariantes
Setembro
01 - CL Carlos Zorzaneli
01 - CL Walace
02 - Solange (DM CL Paulo Fontana)
02 - CaL Rosângela Caliari
04 - CL Wanderson G.
07 - CL Adênis
07 - CL Armênio
08 - Ramon (F. CL Roston)
10 - Jussara (DM CL Marco Fontana)
10 - CL Paulo Fontana e DM Solange
(Casamento)
13 - CL Ranieri
13 - Hudson Neto (F. CL Hudson)
15 - Ivanete (DM CL Ranieri)
15 - Vitor Hugo (F. CL Motinha)
17 - Augusto (F. CL Adênis)
19 - Sayonara (DM CL Jobson)
22 - Gabriela (DM CL Renato Calefe)
23 - CL Robson Dalapícolla
24 - CL Joventino Ferrari
26 - CL Wanderson R.
27 - CL Luiz Faitanin e DM Lucimar
(Casamento)
30 - Camilla (F. CL Joventino)
30 - CL Kleser e DM Érica (Casamento)

Outubro
01 - Cinthia (F. CL Ivanildo)
01 - Maria Regina (DM CL Wilson)
05 - Vinicius (F. CL Marco Fontana)
06 - CL Diego
06 - Jocimar Filho (F. CL Tamanini)
08 - CL Emerson e DM Vanessa (Casamento)
12 - CL Ivanildo Zanoteli
12 - Valdirene (DM CL Marcos Roberto)
13 - CL Marcelo
14 - Angelita (DM CL Gerson Schmidt)
14 - Lucimar (DM CL Faitanin)
14 - CaL Niljane
16 - Handala (F. CL Hudson)
18 - CL Jobson
20 - Eunice (DM CL Cezar)
23 - Daniella (F. CL Luiz Zanchetta)
27 - Larissa (F. CL Luiz Faitanin)
28 - CL Ivanildo e Jandyra (Casamento)
28 - Daniele (F. CL Carlos Zorzaneli)
29 - Margarete (DM CL Walace)
30 - Lucimar (DM CL Nelson)
30 - CaL Dalnecir
31 - CL Gerson Schmidt
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Amigos do Lions
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Amigos do Lions

19

Amigos do Lions
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