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Colatina, 06 de julho de 2021.
Ao Sr.

O LIONS CLUBE COLATINA CENTRO, fundado em 26 de junho de 1.965, é uma entidade
que presta serviços a entidades filantrópicas, a pessoas necessitadas e a comunidades carentes.

Vale lembrar que o LIONS é uma instituição mundial, com mais de 1.450.000 membros,
presentes em 210 países em todos os continentes da terra.

As ações do LIONS têm o objetivo de diminuir as dificuldades e transformar a realidade dessas
pessoas.

Segue abaixo alguns exemplos de ações do LIONS CLUBE COLATINA CENTRO:
1. ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE COLATINA (ACDV): O Lions
Colatina Centro participa desta instituição desde a aquisição do imóvel onde está
instalada a sede. Após a aquisição do imóvel participou dos projetos de reformas, doou
máquinas de escrever em braile e constantemente doa bengalas para os deficientes
visuais.
2. ANJOS DE RESGATE: Nesta instituição o Lions Colatina Centro ajudou na construção
da sede, com doação de granito, pisos, portas, janelas, gesso e outros materiais de
construção. Ainda estamos presentes semanalmente conduzindo grupos de oração e
companheirismo aos seus membros.
3. PROJETO FLORESCENDO: O projeto florescendo é de iniciativa da professora
Vanda, diretora do Colégio Américo Forrechi. Este projeto acontece todos os sábados,
nas dependências da escola, ocasião em que os alunos carentes do Bairro Santo Antônio
e comunidades vizinhas, recebem aulas e cursos diversos que contribui supletivamente
em sua formação. O Lions Colatina Centro participa doando o uniforme, material
esportivo e o lanche semanal.
4. PROJETO VISÃO DE FUTURO DO LIONS: Seguindo a bandeira do LIONS
INTERNACIONAL, o projeto da visão, visa identificar por meio de triagem, alunos da
rede pública de ensino e pessoas carentes das comunidades, com deficiência visual e
encaminhá-las para médicos oftalmologistas que participam do projeto. Após a consulta
e constatação da deficiência visual, o Lions Colatina Centro doa os óculos para os
necessitados.
5. CAMPANHA DO AGASALHO: Nossa campanha, realizada no mês de maio, está
focada em arrecadar e distribuir edredons novos (mantas) aos asilos e às pessoas
carentes que passam frio em nossa cidade.
6. CAMPANHA DE COMBATE AO DIABETES: O Lions Colatina Centro realiza
campanhas de combate ao diabetes, realizando exames em bairros e comunidades
carentes, e encaminhando as pessoas diagnosticadas com a doença para tratamento
adequado com profissionais de saúde do Município.
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7. CAMPANHA DE DOAÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS: Os Leões do Lions
Colatina Centro compram semestralmente uma grande quantidade de fraldas geriátricas,
que são doadas para as pessoas que necessitam dessas fraldas e não conseguem ser
atendidas pelo Poder Público.
8. MEIO AMBIENTE: O meio ambiente também é uma preocupação do LIONS no
mundo. Os Leões do Lions Colatina Centro plantam árvores com objetivo de recuperar
nascentes, áreas degradas e a Mata Atlântica.
9. PASSEIO CICLISTICO: Intitulado “pedalando com a família”, o passeio ciclístico
organizado pelo Lions Colatina Centro, acontece anualmente, no mês de outubro, onde
arrecadamos alimentos que depois são distribuídos para pessoas necessitadas através de
instituições que recebem estes alimentos em doação. O passeio ciclístico é uma das
formas mais descontraídas e divertidas de praticar exercícios físicos ao ar livre, e
envolve crianças, adolescentes e adultos. Enfim, toda a família. Bicicleta representa
harmonia, felicidade, convívio.
10. LAR IRMÃ SHEILLA: Os Leões colatinenses do Lions Colatina Centro estiveram
presentes na reforma do Lar Irmã Sheilla e continuam auxiliando esta instituição com
doações para atendimento de suas necessidades.
11. CASA DE REPOUSO GONÇALVES: Nesta instituição o Lions Colatina Centro
ajudou na reforma e participa da manutenção do asilo, efetuando doações para o seu
funcionamento regular.
12. EMPRÉSTIMO DE CADEIRAS DE RODAS: Outra ação constante do Lions Colatina
Centro é o empréstimo de cadeiras de rodas. O Clube faz este tipo de ação toda vez que
um membro carente da sociedade solicita.
13. CASA JEOVÁ-RAFÁ: Esta instituição tem como objetivo abrigar pessoas carentes que
acompanham doentes internados em hospitais de Colatina. O Lions Colatina Centro
participa deste projeto pagando mensalmente as contas de energia e água da instiuição,
além da doação de alimentos e materiais de limpeza.
14. APAE DE COLATINA: O Lions Colatina Centro apoia a APAE com doação de gêneros
alimentícios e produtos de higiene e limpeza. Participa também do projeto de confecção
e doação de fraldas geriátricas, fornecendo o material necessário para a confecção.
15. OUTUBRO ROSA: Este lindíssimo projeto que tem como meta prevenir o câncer de
mama, também tem apoio do Lions Colatina Centro. Nossas Companheiras e
Domadoras são parceiras do movimento.
16. AMIGAS DO BEM VIVER: Os Leões e Domadoras do Lions Colatina Centro
participam, pagando mensalmente a conta de energia da instituição e prestando serviços,
em suas ações, que são voltadas para o atendimento às pessoas no tratamento do câncer.
17. MATER CRISTHI: O Lions Colatina Centro está presente nesta instituição ajudando
com a doação de roupas, leite e remédios.
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Para a realização dessas ações, o LIONS precisa da participação da sociedade. Por isso
lançamos o projeto denominado “AMIGOS DO LIONS”.

O projeto consiste na colaboração mensal do valor de R$ 100,00 (cem reais) pelo período de
12 meses.

•
•
•

Tornando-se um AMIGO DO LIONS:
Sua logomarca será veiculada nas edições do jornal do LIONS e divulgada no telão em
todos os eventos programados.
Sua empresa terá uma toalha personalizada que será utilizada nas mesas de todos os
eventos realizados pelo Clube.
Você receberá um convite para o show de prêmios, com direito de participação nos
sorteios do evento e ingresso para 02 pessoas.

Além disso, participando desse projeto sua empresa estará demonstrando o seu compromisso
com a responsabilidade social.

Considerações finais:
O Lions Clube presta serviços sem retribuição financeira, e o nosso lema, "Nós Servimos", não
é apenas e simplesmente um lema, mas sim a definição de nossa filosofia.

Contamos com sua valiosa participação.

Muito obrigado.
_________________________
Márcia Helena Caliari
Presidente AL 2021/2022

