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Mensagem do Nosso Governador
Estimadas(os) companheiras(os), domadoras e CaL
Leo e CL Leo
Sejam Bem vindos!
Estamos iniciando um novo ano leonístico com muita
alegria, muito entusiasmo e bastante motivados para
conservar o companheirismo e promover o
crescimento do Distrito LC 11 no âmbito do Distrito
Múltiplo LC, não obstante o estado pandêmico que
ainda persiste em nosso País. Agradecemos a Deus,
em primeiro lugar, por me permitir alcançar este
importante degrau de nossa trajetória como leão,
onde a formação leonistica e a aceitação de vocês
foram fundamentais para que pudéssemos ocupar
este honroso cargo de Governador do Distrito LC 11.
Estamos cientes da responsabilidade que o cargo nos impõe, principalmente no momento em que
vivemos, mas cumprindo ﬁelmente o Estatuto de Lions Internacional, Propósitos de Lions e o Código
de Ética que norteiam a nossa conduta como leão, prometemos caminhar ao lado de cada um de vós
com “Engajamento e Compaixão para Servir”. Cremos que os leões do nosso grandioso Distrito já
demonstraram um excelente nível de engajamento, principalmente, no inicio da pandemia da COVID19, reconhecidamente através de reinvenção de atividades, formas de arrecadação de recursos e
inovações no servir. Atingimos o quinto ano do plano estratégico de LCI Adiante, lançado em 2015, no
qual foi estabelecido uma grande meta de servir 200 milhões de pessoas por ano e em 2019-2020,
graças à dedicação dos leões, conseguimos a marca incrível de cerca de 275 milhões de atendimentos.
A contribuição do nosso Distrito foi com 337 mil pessoas atendidas. Acreditamos na capacidade dos
clubes e de seus projetos e contamos com a habitual dedicação de todos. Finalizando exortamos a
todos as companheiras leão e Leo e companheiros leão e Leo a servir com compaixão em nossas
comunidades e na convicção de que unidos e em cooperação, entre nós, venceremos as adversidades,
pois as necessidades das pessoas estão aumentando a cada dia.
“NÓS SERVIMOS”, porque “A BONDADE IMPORTA”
DG CL JORGE CALIXTO/CaL VERA LUCIA
AL 2020/2021

Logo do Governador
Experimente a compaixão e sinta o poder deste sentimento.
Procure desenvolver o sentimento da compaixão e vai ver o poder que ele tem de
nos trazer a paz, a serenidade e o amor pelas pessoas.
Compaixão é sentir a dor de outro e querer que ela cesse. Compaixão não é sentir
pena de alguém. É em parte o exercício da empatia, se colocar no lugar do outro e
ter a capacidade de sentir o que o outro está sentindo.
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Diretoria do AL 2020/2021
Um mandato bem-sucedido como presidente de clube começa quando você serve
com amor e aﬁnco à sua comunidade.
O Presidente Marcão e o vice-presidente, participaram de treinamentos e estão
preparados para liderar o clube neste mandato. Como presidente de clube, com apoio da
diretoria e de todos os leões de Colatina, o presidente tem planos para ações, aumento de
associados e para a divulgação junto à comunidade do serviço que o clube faz.
O E-Book de Presidente de Clube proporciona um guia de referência rápido a todas as
informações que você precisará ao servir nesses dois importantes cargos de liderança aﬁrmou o
presidente Marcos Carvalho.
Ÿ Presidente: CL Marcos Roberto Carvalho
Ÿ 1º Vice Presidente: CL Marcelo Vilaça de Freitas
Ÿ 2º Vice Presidente: CL Thiago Pereira da Cunha
Ÿ 1ª Secretária: CaL Macia Helena Caliari
Ÿ 1ª Tesoureira: CaL Margarida Maria Zanotelli Milli
Ÿ Administrador de Clube: CL Marco Antonio Fontana
Ÿ Assessor de Associados: CL Gerson Schmidt de Souza
Ÿ Coordenador de LCIF: Clube PDG CL José Eduardo Côgo
Ÿ Assessor de Serviço de Clube: CL Robson Dalapicola
Ÿ Assessor de Comunicação e Marketing: CL Alex Esterquini de Moura
Ÿ Diretor Social: CL Edeomir Ferrari

Notícias do Lions Internacional
Respondendo ao Coronavírus - 8 de julho de 2020
A Sede Internacional está temporariamente fechada para visitantes e excursões.
A sede de Lions Clubs International em Oak Brook está agora permitindo que um
número limitado de funcionários retorne ao prédio. Neste momento, no entanto, nossa sede
permanecerá fechada para os visitantes Leões para ajudar a garantir a segurança dos funcionários e
convidados. As excursões e compras em pessoa na Loja do Lions estão temporariamente suspensas
até que seja considerado seguro retomar essas atividades.
22 de junho de 2020 - Fórum dos EUA/Canadá cancelado
O Fórum dos EUA/Canadá, que estava agendado originalmente para acontecer em
Louisville, Kentucky nos EUA, de 17 a 19 de setembro de 2020, foi cancelado.
Anúncio do Fórum do FOLAC de janeiro de 2021 a se realizar virtualmente e de futuras
datas.
O Fórum do FOLAC, originalmente agendado como uma reunião presencial em
Bucaramanga na Colômbia de 20 a 23 de janeiro de 2021, agora será realizado virtualmente. Serão
enviados mais detalhes sobre este fórum virtual conforme nos aproximarmos da data.
Próximos Fóruns do FOLAC foram remarcados para as seguintes datas e locais: Janeiro
de 2022, Bucaramanga na Colômbia - Janeiro de 2023, Assunção no Paraguai.
Leões servindo com segurança
Nestes tempos de adversidade, os Leões de todo o mundo estão atendendo com segurança ao
chamado para o serviço. Desde a entrega de alimentos para os proﬁssionais de saúde até o
fornecimento de suprimentos médicos onde eles são mais necessários, os Leões e os Leos estão
encontrando maneiras de mostrar como a bondade é importante. Clinque no link a seguir e veja o que
o Lions estava fazendo --> https://www.youtube.com/watch?v=P7M6Zw_p39U
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Campanha do Agasalho

Em meio ao sucesso da Live realizada em
junho, para ajudar os mais necessitados,
chamada de "Cantando Para Aquecer", o
evento chega à fase ﬁnal em agosto. O
objetivo foi atingido com a distribuição de
256 mantas as famílias carentes. Este ano
devido à pandemia do corona-vírus, a
situação agravou a necessidade dos
Colatinenses necessitados, mas este
evento ajudou a aquecer quem estava com
frio.
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Concurso de Clubes

A pandemia de COVID-19 tem tido efeitos positivos para o planeta
e há mais uma prova disso mesmo. Todos os anos é divulgado o dia
em que a humanidade atinge o limite do uso sustentável de
recursos naturais disponíveis para esse ano, habitualmente
designado por Overshoot Day (Dia de Sobrecarga da Terra). Em
2020, o limite é atingido a 22 de agosto, um pouco mais que três
semanas mais tarde do que em 2019, no qual foi alcançado a 29 de
julho.

4

LEO Clube Colatina comemora Dia de Proteção às Florestas: faça sua parte

Em julho, o Leo Clube Colatina Centro chamou a
atenção das pessoas para a importância de
preservar as ﬂorestas. Nessa data se comemora no
Brasil o Dia de Proteção às Florestas. 20% de todas
as espécies da Terra vivem no Brasil, em especial na
Floresta Amazônica, constantemente ameaçada
pelo desmatamento aﬁrmou Fernando Presidente
do Clube Leo Colatina.

LEO Clube Colatina comemora o Dia da Amizade
No dia 31 de julho se comemora o Dia da Amizade. O Leo Clube Colatina Centro se atenta na
solidariedade da amizade sincera e da alegria em fazer parte desta família leonística.
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O LEO Clube Colatina faz homenagem aos Prossionais da saúde

Agradecemos e reconhecemos o compromisso, a
humanização e a dedicação dos trabalhadores da
Saúde que, ao cuidarem do outro, cuidam de todos
nós, porque compreendem que cada vida importa.
A todos os trabalhadores da área de saúde, nosso
sincero agradecimento.

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, de acordo com as
resoluções conjuntas dos Distritos Múltiplos LA, LB, LC e LD, apresentadas em reunião realizada em
Maceió:
"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.”

6

O LIONS COLATINA CENTRO ESTE ANO COMEMOROU O DIA DOS PAIS VIRTUALMENTE

O dia dos pais nasceu nos Estados Unidos, Harry C. Meek, Presidente do Lions Clube, foi
quem primeiro se referiu à necessidade de se prestar uma homenagem a seu pai, Wuilliam Jacson
Smart. Tudo começou em 1910. Em 1924, o então presidente dos Estados Unidos Calvin Collidge
recomendou a comemoração da data, em nível nacional.
Já no Brasil, a celebração veio mais tarde, em 1954. Portanto, uma data de
comemoração universal. Não seria justo que eles ﬁcassem esquecidos. Interessante destacar que o 2º
Domingo de agosto foi uma escolha brasileira. Nem todos os países festejam o Dia dos pais na mesma
data. (fonte folinha do Sagrado Coração de Jesus)
Todos os pais gostam de receber mensagens carinhosas no Dia dos Pais. E aí? Não vai
fazer feio na hora de homenagear o paizão! Aqui vão algumas dos ﬁlhotes:
Ÿ "Parabéns papai, neste dia tão especial! Obrigado por ser meu exemplo, meu protetor e meu ídolo. Mas acima de
tudo, obrigado por ser meu melhor amigo! Te amo, papai"
Ÿ "Paizão, você é o melhor pai do mundo, sabia? Você me enche de orgulho! Você é a minha inspiração! O seu dia
não é só hoje. Todo dia é seu dia para mim!"

Continua
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LIONS e LEO de COLATINA realizam Campanha de doação de sangue
A ação de doação de sangue foi
realizada entre os dias 27 de julho a 07 de agosto,
com agendamento aos doadores dentro horários
para evitar aglomeração.
Segundo informações do Hemocentro
de Colatina, o doador não deve comparecer caso
apresente algum sintoma de gripe ou resfriado e
também não é permitido levar acompanhantes,
inclusive crianças.
Requisitos
Ÿ Ter entre 16 e 69 anos (Os menores de idade
precisam estar acompanhados do
responsável);
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Pesar mais de 50 kg;
Não ter doenças sexualmente transmissíveis ou transmitidas pelo sangue;
Não fumar duas horas antes ou após a doação;
Não estar em jejum e evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação;
Não podem doar pessoas que tiveram diagnóstico de hepatite após os dez anos de idade,
mulheres grávidas ou amamentando, usuários de drogas, pessoas que tenham feito endoscopia há
menos de seis meses e tatuagem ou piercing há menos de 12 meses.
Ato de solidariedade e que efetivamente salva vidas, a doação de sangue é para ajudar a
abastecer o estoque do Hemocentro da cidade. Com a pandemia causada pelo novo corona-vírus, as
doações no Hemocentro caíram signiﬁcativamente e os Leos juntamente com os Leões se uniram para
minimizar a necessidade de quem precisa. O lema da campanha foi “DIVIDA O AMOR QUE CORRE
EM SUAS VEIAS”.

LIONS alerta para importância do combate à violência contra mulher em Colatina
No dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha – que criou
mecanismos para coibir e prevenir a violência
doméstica e familiar contra mulheres de todo o Brasil –
completou 14 anos. Para marcar a data, a campanha
'Agosto lilás' pretende alertar a população sobre a
importância da prevenção e do enfrentamento à
violência contra a mulher em Colatina.
O objetivo da iniciativa é incentivar denúncias de
agressão – que podem ser físicas, psicológicas, sexuais,
morais e patrimoniais – contra mulheres.
A campanha Agosto Lilás foi criada em alusão ao
aniversário da Lei, para defender os direitos da mulher
em situação de violência. O Brasil ocupa hoje o 5º lugar
no mundo no ranking de violência doméstica e enquanto isso acontecer, o debate deve permanecer
em pauta, situação reforçada pela elevação atual das estatísticas aﬁrmou o presidente do Lions de
Colatina CL Marcos Roberto Carvalho.
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LIONS COLATINA CENTRO RECUPERA MAIS UMA NASCENTE
A partir da necessidade de garantir o
abastecimento das comunidades rurais com
água de boa qualidade, o Lions Clube Colatina
Centro em parceria com a Pastoral da Ecologia,
implantou o projeto de incentivo a proteção de
nascentes.
1. Objetivo Geral
Melhorar a qualidade da água utilizada nas
propriedades rurais de Colatina através da
proteção da nascente com técnica adequada,
aliada a orientação quanto ao seu tratamento
para garantir o abastecimento contínuo à
população local.
2. Objetivos específicos:
Ÿ Propiciar o aumento da vazão de água
disponível para captação nas nascentes,
reduzindo o risco de escassez nas áreas rurais
do município;
Ÿ Possibilitar a redução do risco de contaminação e melhoria da qualidade da água disponibilizada
para uso na propriedade rural;
Ÿ Assegurar o incremento na qualidade ambiental das propriedades rurais através do incentivo ao
reﬂorestamento;
Ÿ Conscientizar a população rural quanto aos benefícios da implementação de processos de
proteção de nascentes e tratamento contínuo da água captada.
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Aniversariantes

AGOSTO
01 - Gleide (Dm CL Cristo)
03 - CL Giovani
03 - CL Wilson Dm Maria Regina (casamento)
05 - CL Roger e Dm Tamyres (casamento)
08 - Eduardo ( F. CL Eduardo Côgo)
11 - CL Edivaldo
13 - CL Kleser
15 - Luizmaik (F. CL Luiz Faitanin)
19 - Marcel Victor (F. CL Cristo)
19 - CL Léo
20 - Deborah (F. CL Motinha)
21 - CL Umberto
22 - CL Marlon
24 - Isabel (Dm CL Robson Dalapicola)
24 - João Pedro (F. CL Motinha)
25 - Thabata (Filhote CaL Márcia)
25 - Rosileia (Dm CL Thiago)
26 - Mariza Aparecida (Dm CL Alex)
29 - Maria de Fátima (Dm CL João)

Um momento especial de renovação
para sua alma e seu espírito, porque
Deus, na sua inﬁnita sabedoria, deu à
natureza a capacidade de desabrochar
a cada nova estação e a nós,
capacidade de recomeçar a cada ano.
Desejo a você, um ano cheio de amor
e de alegrias.
Aﬁnal fazer aniversário é ter a chance
de fazer novos amigos, ajudar mais
pessoas, aprender e ensinar novas
lições, vivenciar outras dores e suportar
velhos problemas.
Sorrir novos motivos e chorar outros,
porque amar o próximo é dar mais
amparo, rezar mais preces e agradecer
mais vezes.
Fazer Aniversário é amadurecer um
pouco mais e olhar a vida como uma
dádiva de Deus.
É ser grato, reconhecido, forte,
destemido.
É ser rima, é ser verso, é ver Deus no
universo;
Parabéns a você nesse dia tão
grandioso.
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Amigos do Lions
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