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Uma publicação do Lions Clube Colatina Centro - Nº 30 - Janeiro de 2021.

COMO ESTÁ SUA LIDERANÇA LEONÍSTICA
Estudo realizado entre centenas de líderes
Leões, tempos atrás, demonstrou que a LIDERANÇA
requer certas habilidades, mesmo para aqueles que “já
nasceram líderes”.
O estudo ensejou, também, oportunidades aos
Leões para avaliarem melhor suas virtudes e defeitos, e
determinaram como eles poderiam desenvolver ainda
mais sua auto avaliação.
Vocês gostariam de participar dessa auto
avaliação de liderança, mesmo que seja apenas por
curiosidade?
Na seqüência desta mensagem os interessados
encontrarão uma lista de necessidades básicas para a
liderança leonística.
Isto não é um teste ou uma avaliação. Apenas
a l g o q u e p o d e r á a j u d a r C o m p a n h e i ro s L e ã o ,
C o m p a n h e i r a s L e ã o e D o m a d o r a s e a n a l i s a r,
cuidadosamente, a distância entre o “ponto onde estão
agora”, em termos de liderança, e “aquele onde gostariam de estar”.
É apenas uma colaboração leonística. Eu, pessoalmente, como Leão, senti diﬁculdades em
pontuar algumas questões.
Auto avaliação de liderança leonística
Marque uma letra à frente de cada necessidade listada abaixo, usando:
A = posso fazer isso efetivamente;
B = posso fazer isso, porém satisfatoriamente;
C = necessito desenvolver minhas habilidades para fazer isso.
( ) Conheço as necessidades e interesses dos Companheiros e Companheiras e sei como aplicar este
conhecimento para motivá-los.
( ) Posso fazer uma boa apresentação a um grupo de Leões.
( ) Sei como e quando usar estilos variados de liderança.
( ) Posso motivar uma comissão para trabalhar eﬁciente e harmoniosamente.
( ) Posso liderar um grupo na decisão e solução de um problema complexo.
( ) Posso resolver conﬂitos entre dois ou mais Leões.
( ) Posso conduzir uma reunião com grande número de participantes.
( ) Sei como organizar um grupo que atue eﬁciente e harmoniosamente.
( ) Sei estabelecer metas e prioridades para mim e para meus Companheiros.
( ) Sei organizar um plano de trabalho detalhado.
( ) Sei dispor do meu tempo de modo que possa adequá-lo para fazer coisas importantes.
( ) Posso liderar projetos de serviços e campanhas de arrecadação, envolvendo diversos Companheiros
e o público.
Uma boa avaliação a todos!
Pdg Antonio Domingos Andriani

1

CAFÉ COM ÉTICA

u DEMONSTRAR fé nos méritos da minha proﬁssão esforçando-me para conseguir honrosa reputação
u

u
u
u

u

u
u

mercê da excelência dos meus serviços.
LUTAR pelo êxito e pleitear toda remuneração ou lucro que, equitativa e justamente mereça,
recusando, porém, aqueles que possam acarretar diminuição de minha dignidade, devido à
vantagem injusta ou ação duvidosa.
LEMBRAR que, para ser bem sucedido nos negócios ou empreendimentos, não é necessário
destruir os dos outros. Ser leal com os clientes e sincero consigo mesmo.
DECIDIR contra mim mesmo no caso de dúvida quanto ao direito e a ética de meus atos perante
meu próximo.
PRATICAR a amizade como um ﬁm 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.
TER sempre presente meus deveres de cidadão para com a minha localidade, meu Estado e meu
País, sendo-lhes constantemente leal em pensamento, palavras e obras, dedicando-lhes,
desinteressadamente, meu tempo, meu trabalho e meus recursos.
AJUDAR ao próximo, consolando o aﬂito, fortalecendo o débil e socorrendo o necessitado.
SER comedido na crítica e generoso no elogio, construir e não destruir.

LIONS CLUBE
COLATINA CENTRO
NÓS SERVIMOS
Continua
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SIGHT FIRST - LCIF

O SERVIR NÃO PODE PARAR

Empréstimo de uma cadeira higiênica e doação de fraldas
geriátrica para idoso na comunidade Ajuda de Cima em
Macaé.
Parabéns pela ação! A bondade importa.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE INTERNACIONAL
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MELVIN JONES
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LIONS CLUBE COLATINA CENTRO x POLÍCIA MILITAR
LIONS CLUBE COLATINA CENTRO E
POLÍCIA MILITAR REALIZAM CAMPANHA NATAL SOLIDÁRIO

O Batalhão da Policia Militar e o Lions realizaram juntos a campanha do Natal Solidário de 2020. Houve
mobilização para arrecadação de brinquedos e tudo arrecadado foi distribuído nas comunidades do
município.
Polícia e Lions também mapearam as regiões de maior vulnerabilidade, onde entregaram as doações.
“Com certeza é bastante gratiﬁcante para nós poder ajudar as famílias da cidade com esse apoio da
comunidade”, indica o CL Kleser Linhalis (Tatu).
“Na vida, a gente passa por três fases: a primeira, quando acreditamos no Papai Noel; a segunda,
quando deixamos de acreditar; e a terceira, quando nos tornamos Papai Noel. É com este espírito de
Natal que o Lions Clube e a Policia Militar de Colatina promoveram a Campanha Natal Solidário”,
aﬁrmou o presidente do Lions, Marcos Roberto Carvalho. “A ideia é promover um Natal mais feliz
àqueles que necessitam da nossa solidariedade”, pontuou CL Alex Esterquini de Moura.
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PRONTOS PARA AJUDAR
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DOAÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS

O Lions Clube Colatina Centro, representado por seus
membros Dalnecir e Kleser (Tatu), entregou neste mês
fraldas geriátricas às pessoas carentes cadastradas.
Este programa é permanente e está sendo custeado
pela rifa de um notebook realizado pelo Leões
Colatinenses.

LUTO
LIONS LC11 ESTÁ DE LUTO PELO FALECIMENTO
DOS PDG'S LUIZ CARLOS NUNES E
GUMERCINDO MOURA
Compreender os propósitos de Deus muitas
vezes pode ser uma tarefa bem difícil,
principalmente quando a tristeza bate na nossa
porta porque acabamos de perder um ente
querido. Lágrimas passam pelos nossos olhos
constantemente e o vazio da saudade aumenta o
sofrimento severamente.
Recentemente a saudade nos fez mais uma
visita, levou nossos queridos PDG'S Luiz Carlos
Nunes, (Lions Vila Velha) e Gumercindo Moura,
(Lions Macaé), deixando a tristeza como
protagonista.
O que nos conforta é relembrar os bons momentos que foram compartilhados com a
presença destas pessoas tão queridas que foram capazes de transformar tantas vidas.
Que a dor da nossa perda possa ser diminuída um pouquinho a cada dia e que daqui para
frente esta ausência seja capaz de fortalecer ainda mais os laços da nossa família leonística.
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POSSE DE NOVOS ASSOCIADOS NO LC BARRA DE SÃO FRANCISCO
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 A1 CL Alex Esterquin De Moura 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 diferença na comunidade local aﬁrmou o
Presidente de Divisão A1 CL Alex.
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MENSAGENS DE NATAL

MENSAGEM DO PRESIDENTE DO LC COLATINA CENTRO
MARCOS ROBERTO E DM VALDIRENE
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REFLEXÃO
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Aniversariantes
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)

Janeiro
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)
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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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