IVANILDO ZANOTELLI – UM GRANDE LEÃO
Era o mais velho dos onze filhos de Olívio Zanotelli e Santina Baldan
Zanotelli.
Nascido em 12/10/1940 no Córrego São Miguel, Distrito de Boapaba,
Colatina-ES.
Estudou até o 4º ano primário.
Com 12 anos de idade já trabalhava com sua mãe na casa comercial
que possuíam em São Miguel, vendendo os produtos de primeira
necessidade.
Católico, desde menino, todo dia rezava o terço e lia um texto da Bíblia. Ia à igreja com
frequência, não faltava a missa dominical.
Sobre a Bíblia, que lia diariamente, dizia “é o melhor ensinamento de vida que as pessoas
podem ter, é o único livro completo para que a família possa descobrir lições para aplicar
em suas vidas”.
Em 1.956, com 16 anos de idade, veio morar no Bairro Vila Lenira e em parceira com seu pai,
colocaram um comércio onde vendiam sal, trigo, querosene, sabão, açúcar branco e outros.
A partir de 1.958 compraram um pequeno comércio perto da igreja matriz, hoje nossa Catedral de
Colatina.
Em 1.961 casou-se com Jandyra Ribon e tiveram cinco filhos: Eliane(+), Evaldo, Júnior,
Gustavo(+) e Cinthia e seis netos: Lívia e Suzana, filhos de Ângela e Evaldo; Gabriela, Isabela e
Gabriel, filhos de Ana Amélia e Junior; e Maria, filha de Cinthia e Moacir.
Tornou-se um empresário de prestígio e em1.970 possuía, em parceria com irmãos e parentes
vários tipos de negócios comerciais.
Em 1.975, ele, dois irmãos e um sócio compraram o Posto de Gasolina São Miguel Ltda.
Em 1.979, desfizeram a sociedade e ele acabou ficando com o Posto São Gabriel em São Gabriel
da Palha e o Posto Girassol, em Colatina.
Em 1.982 foi convidado a entrar para a política e depois de certo tempo sempre dizia que nunca
deveria ter entrado. Era filiado ao PMDB e foi colocado como vice-prefeito dos três candidatos de
seu partido na mesma eleição, tendo sido eleito naquele ano, onde cumpriu um mandato de 6
anos.
Militou na política por uns 15 anos e depois resolveu abandonar a carreira política.
Durante 25 anos, ele e sua família, acordava de madrugada e todos iam para a cozinha da
churrascaria Girassol para preparar o almoço e os salgados para a lanchonete. Abriam o Posto
de gasolina e por ali ficavam até após as 22 horas durante os dias comuns, trabalhava de
domingo a domingo.
Ingressou no Lions Clube de Colatina, atual Lions Clube Colatina Centro, em 1.971.

Foi Presidente do Clube por 6 vezes: AL 1974/1975; AL 1981/1982; AL 1990/1991, AL 1996/1997;
AL 1977/1988 e AL 1998/1999.
Era Companheiro de Melvin Jones.
Ocupou vários cargos no Gabinete do Governador Distrital, tais como Presidente de Região,
Presidente de Divisão e várias assessorias.
Participou e ajudou na fundação do LC São Gabriel da Palha, LC Barra de São Francisco, LC São
Silvano, LC Nova Venécia e LC São Roque do Canaã.
Viajou com sua Domadora (Jandyra) por inúmeras cidades do Brasil representando o LC Colatina
Centro, levando e buscando experiências com outros Clubes do nosso país.
Participou de muitos eventos leonísticos tais como: Congressos, Seminários, Convenções,
Jantares, chás beneficentes, festas juninas, bailes e outros em momentos de grande
companheirismo.
Foi o Patrono da XVIII Convenção do Distrito LC-11, no AL 2016/2017.
Era admirado por Leões do nosso Distrito LC-11 e também dos Leões dos outros Distritos
brasileiros.
“Nada que perdi materialmente me fez falta, o ter não é tudo. Deus sim, só ele é fiel e não
me abandonou”.
Extraído do livro “Vida bem Vivida” de Ivanildo Zanotelli, maio de 2014, impresso pela Gráfica
Comercial, em pesquisa efetuada pelo PMJF CL Marco Antônio Fontana, do Lions Clube Colatina
Centro, Distrito LC-11.
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