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Lions Clube Colatina Centro
realizou a 9ª Festa do Costelão de
Fogo de Chão

Inspirados na tradição típica do sul do país, o
Lions Colatina reproduziu pela 9º vez a já
tradicional Festa da Costela. A festa
beneficente ocorre todos os anos em março e
no final do ano e reúne centenas de pessoas
amantes da comida sulina.
E MAIS UMA VEZ FOI SUCESSO!
OBRIGADO A TODOS CONVIDADOS PELA
PRESENÇA.

NESTE 9ºCOSTELÃO, TIVEMOS A PRESENÇA DE
NOSSO GOVERNADOR DO DISTRITO LC11 HÉLIO
SUSSAI E DE SUA CaL DENICE SUSSAI, ALÉM DO
PRESIDENTE DO LIONS CLUBE PINHEIROS NOS
PRESTIGIANDO.

Lions Clube Colatina Centro
realizou plantio de árvores e
recuperação de nascentes
O meio ambiente é uma das causas globais do
Lions Clube e a recuperação de nascentes e o
plantio de árvores tem sido uma das ações
realizadas pelo Clube, em Colatina.

A ação foi realizada pelo Lions Clube de
Colatina Centro em parceria com a Pastoral da
Ecologia da Igreja Católica.

Na manhã de domingo (09/02) integrantes do
Lions Clube Colatina Centro realizaram
cercamento de nascentes e o plantio de
árvores em um espaço do terreno do Mosteiro
de Colatina. Foram plantadas centenas de
mudas de árvores nativas da Mata Atlântica. O
bosque a ser formado pelas árvores, num
futuro próximo, deverá encantar a todos os que
observarem o Mosteiro, afirmou o CL Robson
Dalapicola.

O trabalho faz parte do projeto de recuperação
de nascentes. “A ação realizada no Mosteiro
contou com a participação de vários CCLL da
Lions, juntamente com a equipe de voluntários
da Pastoral da Ecologia, que transformou a
manhã de domingo em compartilhamento
sobre a importância do plantio e da
preservação dos espaços para o futuro
saudável”, afirmou o Ex Governador do Distrito
LC 11 Eduardo Côgo.

LIONS CLUBE COLATINA
CENTRO AÇÃO PARA
DESENVOLVIMENTO
COMUNITÁRIO
Desenvolvimento Comunitário, procurando
levar às comunidades, espalhadas em nossa
sociedade, uma forma de conscientização para
que a própria comunidade se reúna e defina
suas necessidades e soluções possíveis de
execução.
Esse belíssimo projeto conta com nosso apoio
no Bairro Carlos Germano Nauman.

CCLL de Guarapari coordenam Campanha de Doação para as vítimas das
enchentes no Sul do Estado

Diante da tragédia ocorrida nas cidades do Sul do Espírito Santo postos de arrecadação de doações
foram montados em várias cidades para atender as necessidades emergenciais da população
atingida. Os CCLL de Guarapari liderados pelo PCC CL Darly Vasconcelos, ficaram no controle do
recebimento e distribuição fazendo as doações chegarem às famílias atingidas.

Lions Clube Colatina Centro realiza campanha de arrecadação de
alimentos para atender aos necessitados das catástrofes
no Sul do Estado
As arrecadações nos supermercados participantes da campanha para atendimento emergencial aos
atingidos pelas enchentes que castigaram os municípios do sul do ES totalizou toneladas de
alimentos. Os voluntários do clube ficaram nas portas dos supermercados e a população doou
mantimentos, produtos de higiene e limpeza.

CL Marcelo, Presidente CL Alex e os LEOS de Colatina

Tudo que foi arrecadado foi acondicionado em cestas básicas e foi destinado às famílias atingidas
pelas enchentes nos municípios do sul do ES.
Sempre que os vir na porta dos supermercados atenda o apelo e o pedido e doe alimentos não
perecíveis, desta forma, milhares de famílias atingidas pelas enchentes terão recuperação mais
digna, destacou o CL Marcelo Vilaça.

Atingidos pelas enchentes do Espírito Santo recebem ajuda do
LIONS RIO DOCE Colatina
Neste início de ano, em uma ação conjunta, os Leões de Colatina do Lions Rio Doce prestaram um
belíssimo serviços e auxílio humanitário. Realizaram a entrega das doação arrecadadas para os
moradores das cidades atingidas pelas fortes chuvas que castigou o Sul do Espírito Santo.

CCLL arrumando o caminhão que seguiu para atender aos atingidos pelas enchentes.
A entrega contou com a presença do presidente Mazinho, o ex presidente Euclides e outros bravos
leões do clube.
“Estamos aqui cumprindo com a nossa missão de contribuir com nossos irmãos de Iconha, Alfredo
Chaves e Cachoeiro, visando amenizar a dor daqueles que perderam tudo nessa enchente. Nosso
Lema é - Nós Servimos -”, declararam os Presidentes Mazinho e Euclides”.

Socorro às vítimas de catástrofes

Nossas Causas Globais
Toda jornada começa com um simples passo.
Um ato de serviço, uma palavra encorajadora,
um presente de generosidade é muitas vezes o
suficiente para levar esperança onde ela é
mais necessária.
Durante os últimos 100 anos, a bondade dos
Leões e Leos se multiplicou além das
fronteiras, oceanos e continentes. Com mais de
1,45 milhão de associados, nós agora temos a
oportunidade de verdadeiramente mudar nosso
mundo.

Onde e quando uma catástrofe acontece, os
Leões estão com frequência entre os primeiros
a oferecer ajuda.

É por isso que estamos unindo nosso serviço
global em torno de cinco áreas de
necessidade.
Essas
Causas
Globais
apresentam desafios significativos para a
humanidade e acreditamos que é a nossa vez
de enfrentá-los.

DIABETES
Nós servimos para reduzir a prevalência do
diabetes e melhorar a qualidade de vida
daqueles diagnosticados.

VISÃO
Nós servimos para deter a cegueira evitável e
aprimorar a qualidade de vida das pessoas que
estão cegas e são portadoras de deficiências
visuais.

Câncer Infantil

FOME
Nós servimos para garantir que todos os
membros da comunidade tenham acesso a
alimentos nutritivos.

MEIO AMBIENTE
Nós servimos para proteger e restaurar de
forma sustentável o nosso meio ambiente para
melhorar
o
bem-estar
de
todas as
comunidades.

CÂNCER INFANTIL
Nós servimos para ajudar aqueles afetados
pelo câncer infantil a sobreviver e prosperar.

NÓS SERVIMOS
ONDE HÁ UMA NECESSIDE HÁ UM LEÃO

A capacidade da próxima geração de prosperar
está intimamente ligada ao apoio dado pela
comunidade local. Os Leões e Leos veem e
sentem os efeitos que o câncer tem nas
crianças e suas famílias e continuam levando
esperança através de serviços e apoio
concretos.

INSTRUÇÕES LEONÍSTICAS

filho de Jim a comparecer na primeira reunião,
acompanhado de todo seu time de basebol.
Nove rapazes do primeiro, segundo e terceiro
anos se juntaram ao grupo de 26 jogadores de
basebol. Juntos, os 35 adolescentes formaram
um Clube.
Em 5 de dezembro de 1957, o Lions de
Glenside concedeu uma Carta Constitutiva ao
Leo Clube de Abington Hight School, cujos
associados eram, em sua maioria, do time de
basebol daquela escola.

RESUMO HISTÓRICO DA
CRIAÇÃO DO LEO CLUBE
PDG Antonio Domingos Andriani

Em 1957 Jim Graver era o treinador do time de
basebol da Abington High School, na
Pensilvânia, Estados Unidos.

Como primeiro Leo Clube do mundo, o grupo
criou o acrônimo LEO – Liderança, Igualdade
(mais tarde alterado para Experiência) e
Oportunidade. E o grupo escolheu também as
cores vermelho escuro e dourado (que eram as
cores da sua escola) como as cores do Leo
Clube.

Era também associado ativo do Lions Clube de
Glenside, na Pensilvânia.

Em outubro de 1967 a diretoria de Lions
Internacional adotou o Programa Leo Clube
como um programa oficial da Associação.

Juntamente com seu companheiro Leão Willian
Ernst, Graver falava em iniciar um clube de
serviço para estudantes do ginásio. Eles então
pediram apoio dos Leões do seu Clube. Sem
hesitar, o Lions Clube de Glenside concordou
que um grupo de jovens Leões seria uma boa
idéia. Graver e Ernst começaram a trabalhar.

Aberto a ambos os sexos, o objetivo do
Programa Leo Clube era, e ainda é, “...
oferecer aos jovens do mundo uma
oportunidade
de
desenvolvimento
e
contribuição individual e coletiva, como
membros responsáveis da comunidade local,
nacional e internacional.”

Eles precisavam de um núcleo, um grupo de
jovens com o qual começar. Convenceram o

O lema do Leo Clube é Liderança, Experiência,
Oportunidade.

- LIDERANÇA:

Leos desenvolvem suas
habilidades
como
organizadores,
gerenciadores de tempo e motivadores de seus
pares.

- EXPERIÊNCIA:

Leos entendem a
importância da cooperação por meio de
serviços comunitários.

- OPORTUNIDADE:

A afiliação oferece
aos jovens uma oportunidade de se
distinguirem,
desenvolverem
traços
de
personalidade e serem reconhecidos por suas
contribuições à comunidade.
Hoje, o programa Leo Clube está mais forte do
que nunca.
O serviço comunitário continua sendo a pedra
fundamental do programa.
Assim como seus colegas Leões, os
associados do Leo Clube gostam de servir
seus vizinhos e observar o desenrolar positivo
dos resultados.

Nós Servimos!

