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Uma publicação do Lions Clube Colatina Centro - Nº 35 - Agosto de 2021.

RUGIDO VIRTUAL

56 ANOS DE LEÕES EM COLATINA

 Uma história com muitas emoções, aplausos e reconhecimento.
 Parabéns. Começamos assim: Em 25 junho de 1965, através do Lions Vitória, apadrinhado por 
Henrique C. Miguel, Colatina passa a ter o seu primeiro clube de leões, com aproximadamente 40 
membros, tendo José Baião como primeiro presidente. Através do lema “Nós Servimos” os leões 
determinavam as áreas que mais necessitavam de ajuda e a melhor forma de fazê-la. 
 O grupo sempre foi formado por homens e mulheres que se dedicam a diminuir ou sanar os 
sofrimentos dos mais necessitados. Seguindo o lema de servidão, a organização no município só 
prosperava, tanto que, em 1971, o grupo já contava com 60 leões. 
 O clube logo se tornou muito representativo na cidade, por suas campanhas e ajuda às 
comunidades carentes. “O Lions já nasceu com a determinação de servir e sempre estávamos prontos. 
Em 1979, durante a enchente, erradicamos uma parte do bairro Vila Lenira e construímos um novo, com 
44 casas, denominado Bairro Azul, próximo ao Carlos Germano Naumann. Também ajudamos as 
pessoas que perderam tudo com a enchente, reformamos, construímos e prestamos socorro às 
famílias”, disse Ivanildo Zanoteli, um dos membros mais antigos do clube. Dentre as ações marcantes 
do Lions na época, destaca-se a promoção de eventos como festivais de chopp e a participação nas 
festas da cidade, cuja finalidade era arrecadar fundos para as campanhas a serem realizadas nas 
comunidades.  Em 1975 o clube organizou três festivais, que geraram renda suficiente para a 
construção da Escola Lions Clube, que até hoje beneficia os moradores do bairro Perpétuo Socorro. 
Todo o dinheiro das ações promovidas pela organização sempre foi destinado a ajudar aos que 
necessitam.
 Também houve marcantes ajudas para a APAE de Colatina, uma vez que os primeiros 
instrumentos da instituição foram doados pelos leões, incluindo uma Kombi para transportar os alunos. 
“As campanhas de doação de óculos também eram intensas nas comunidades. Nos finais de semana 
um oftalmologista visitava os bairros carentes, onde eram realizadas as consultas. Na ocasião, os 
necessitados recebiam gratuitamente os óculos”, disse Zanoteli. O clube de Colatina participou da 
fundação de outros na região, como o de São Gabriel da Palha, Barra de São Francisco, São Silvano e 
São Roque do Canaã.
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Campanha para cadeira de rodas Campanha no asilo

Campanha da saúde Campanha de trânsito

Expediente Rugido Virtual:
Coordenação e Revisão: PDG Eduardo Côgo
Diagramação: Ranieri Mili
Membros: Associados do Lions Clube Colatina Centro
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CURSO DE LIDERANÇA

O Distrito LC 11 realizou mais um curso para criar ações estratégicas de liderança, identificar e antecipar 
tendências, organizar projetos e alinhar os objetivos dos clubes com foco em resultados.

REUNIÕES VIRTUAIS

Em função das proibições governamentais de se realizar reuniões presenciais, nosso clube reúne seus 
associados de forma virtual. Estamos utilizando uma plataforma virtual grátis: Jitsi Meet, que funciona 
adequadamente. Estas reuniões tem permitido combinar e realizar serviços e atividades do Lions com 
segurança.



4

CAMPANHA DO AGASALHO

O inverno está chegando e grande parte das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade poderão enfrentar 
dificuldades devido a onda de frio que atinge grande parte do país. 
Por isso, a união de todos é importante para apoiar de forma rápida essas pessoas e diminuir os impactos da estação. O 
Lions Colatina Centro realizou mais uma campanha do cobertor/manta com o objetivo de contemplar, as pessoas que se 
encontram em situação de vulnerabilidade e são impactadas pelo frio que se aproxima.
A campanha arrecadou 450 mantas e contou com participação de 50 companheiros leões. Foi mais que o esperado afirmou 
Marcos Carvalho, presidente do clube.  Sua doação chegará a quem mais precisa.
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CESTAS BÁSICAS

A campanha visa socorrer famílias em situação de vulnerabilidade que foram atingidas pelo isolamento 
social devido à pandemia do coronavírus. Segundo a presidência do Lions, a campanha continua e 
novas cestas básica serão montadas para distribuir a outras famílias carentes de Colatina
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MISSÃO E VISÃO DE UM LC
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DIRIGENTES LEONÍSTICOS
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INSTRUÇÃO LEONÍSTICA
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PRÊMIO DE EXCELÊNCIA

Os clubes que excederam as expectativas em serviço comunitário, 
aumento de associados,  operações comunicacionais  e 
organizacionais são qualificados para os prestigiados Prêmios de 
Excelência.

Esta premiação veio coroar o ano leonístico após aumento no número 
de associados, participação em diversos projetos de serviço e 
promoção de eventos e atividades junto à comunidade. O Prêmio de 
Excelência de Clube é mais do que um prêmio... é a prova de que seu 
clube é FORTE!
Vamos tornar o recebimento do prêmio uma tradição afirmou Alex ao 
receber em nome do clube!

PRESIDENTE INTERNACIONAL

Pessoas talentosas de diferentes partes do mundo lideraram a nossa grandiosa associação nos seus 
mais de 100 anos de história. Embora cada presidente internacional traga uma perspectiva e 
especialidade exclusivas para Lions Clubs International, há (e sempre haverá) uma única constante que 
une todos os Leões: o serviço. Tendo isso como diretriz, cada presidente se empenha em ajudar os 
clubes a aumentar seus serviços e, como resultado, o impacto nas comunidades locais e globais.

Os Leões não apenas servem o mundo, nós o representamos
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HELEN KELLER

 A vida de Helen Adams Keller (1880-1968) é a 
história de uma criança que aos dezoito meses de idade 
ficou cega e surda e de sua luta árdua e vitoriosa para 
integrar-se na sociedade, tornando-se além de célebre 
escritora, filósofa e conferencista, uma personagem 
famosa pelo trabalho incessante que desenvolveu para o 
bem-estar das pessoas portadoras de deficiências
 Nasceu em 27 de junho de 1880 em Tuscumbia, 
Alabama, descendendo de família tradicional do Sul dos 
Estados Unidos e passou os primeiros anos de sua vida 
sem orientação adequada.Alguns meses antes de Helen 
completar sete anos de idade, Anne Sullivan, uma 
professora de vinte e um anos, foi morar em sua casa para 

ensiná-la.
 A professora Anne Sullivan havia estudado na Escola Perkins para Cegos (Perkins School for the Blind), 
pois quando criança tinha sido cega. Até a chegada da professora, Helen Keller ainda não falava e não 
compreendia o significado das coisas. Anne Sullivan assumiu a tarefa de ensinar Helen Keller e para isso 
necessitou de muita coragem e persistência.
 No dia 5 de abril de 1887 Helen e sua professora estavam no quintal da casa perto de um poço, 
bombeando água. A professora Sullivan colocou a mão de Helen na água fria e sobre a outra mão soletrou a 
palavra "água", primeiro vagarosamente, depois rapidamente. De repente, os sinais atingiram a consciência de 
Helen, agora com um significado.
Ela aprendeu que "água" significava algo frio e fresco que escorria entre suas mãos. A seguir, tocou a terra e 
pediu o nome daquilo e ao anoitecer já haviam relacionado trinta palavras aos seus significados. Este foi o 
começo da educação de Helen Keller. Numa sucessão rápida, ela aprendeu os alfabetos braille e manual, 
facilitando assim, sua aprendizagem da escrita e leitura.
 Em 1890 ela surpreendeu a "Professora" (como chamava Anne Sullivan) pedindo para aprender a falar. 
Sob a orientação de Anne Sullivan, matriculou-se no Instituto Horace Mann para Surdos, de Boston, e depois na 
Escola Wright-Eumason Oral de Nova Iorque, onde durante dois anos recebeu lições de linguagem falada e de 
leitura pelos lábios..
 Além de aprender a ler, escrever e falar, Helen Keller demonstrou também excepcional eficiência no 
estudo das disciplinas do currículo regular. Antes de formar-se, ela fez sua estréia na literatura escrevendo a sua 
autobiografia "A História de Minha Vida", publicada em 1902, e em seguida no jornalismo, com uma série de 
artigos no "Ladies Home Journal". A partir dessa data, não parou mais de escrever.
 Poucos anos antes de sua morte, Mark Twain disse: "As duas personalidades mais interessantes do Século 
XIX são Napoleão e Helen Keller". William James escreveu sobre Helen Keller: "Mas o que quer que você tenha 
sido ou é, você é uma bênção. Eu sou capaz de matar a quem disser que não". Helen Keller recebeu numerosos 
prêmios
de grande distinção
 Em seus trabalhos literários, Helen usava a máquina de datilografia braille preparando os manuscritos e 
depois os copiava numa máquina de datilografia comum. Seus livros foram transcritos em várias línguas. Em 
1954, a "História da minha vida", após cinqüenta anos de sua publicação como livro, foi traduzido em cinqüenta 
línguas.
 De todas as suas contribuições para a Foundation, Helen Keller talvez sentisse mais orgulho de sua 
assistência na formação de um serviço especial para pessoas surdo-cegas, em 1946. Em 1946 a Imprensa Braille 
Americana transformou-se na American Foundation for Overseas Blind e Helen Keller foi eleita conselheira em 
relações internacionais.

1010



11

POSSE DA NOVA DIRETORIA

No dia 03 de agosto, foi dado posse a nova 
diretoria do Lions Clube Colatina Cento para o 
Ano Leonístico 2021/2022.
A Diretoria ficou assim composta:

PRESIDENTE: CaL Márcia Helena Caliari; 
EX-PRESIDENTE: Marcos Roberto Carvalho
1º VICE-PRESIDENTE: Kleser José Linhares
2º VICE-PRESIDENTE: Margarida Maria 
Zanotelli Milli
SECRETÁRIO: Ranieri Milli
TESOUREIRO: Luan Pereira
COORDENADOR DE LCIF DE CLUBE: Gustavo 
Bassetti Basoni
ASSESSOR DE LIDERANÇA (GLT):  Kleser José 
Linhalis
ASSESSOR DE SERVIÇOS (GST) : José Silvino 
Cristo
ASSESSOR DE ASSOCIADOS (GMT): Dalnecir 

Morelo
Diretor Social: Edeomir Ferrari
DIRETOR DE PATRIMÔNIO: Mário Balbino de Souza Filho
ASSESSOR DE COMUNICAÇÕES DE MARKETING: Fernando Ruas de Oliveira
DIRETOR DE CLUBE: Marco Antônio Fontana
ADMINISTRADOR DE CLUBE E DIRETOR DE TI: Alex Esterquini de Moura
ASSESSOR DE CARTAZ DA PAZ: Thiago Pereira da Cunha

 Em seu discurso de posse, após aos cumprimentos a mesa e aos demais CCLL, a Cal Presidente, 
assim se manifestou:
 Peço que Deus possa nos abençoar neste momento tão especial, para que tenhamos coragem e 
sabedoria para o serviço Leonístico, com objetivo de darmos continuidade aos trabalhos do 
Companheiro de Melvin Jones Marcos Roberto, o nosso querido Marcão.
 Pretendo fazer uma liderança baseada no respeito mútuo e usar da cooperação para 
desenvolver um bom trabalho e fazer jus a confiança que vocês depositaram em mim.
 Para o sucesso deste Ano Leonístico nós dependemos de todos vocês, da capacidade criativa e 
inovadora de cada um, e principalmente da disponibilidade para o serviço Leonístico, para que as 
nossas campanhas sejam realizadas com a participação e o comprometimento de todos, em um 
trabalho de harmonia, de fraternidade e de companheirismo, onde todos nós estaremos comungando 
do mesmo objetivo, onde todos seremos iguais e teremos a mesma importância.
 Participar do Lions é ter o propósito de servir desinteressadamente, transformando idéias em 
ações para servir e beneficiar as pessoas mais carentes, além de trabalhar em prol da paz e em um 
mundo melhor para todos.
 Juntos, nós chegaremos ao final deste ano leonístico, com a consciência tranqüila de que a 
missão a nós confiada foi integralmente cumprida.
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DESPEDIDA DA DIRETORIA AL 2020/2021

Em sua despedida o presidente fez sua despedida de forma emocionante.
“Está chegando ao fim mais uma etapa da minha vida, mas ela não poderia terminar sem eu expressar 
algumas palavras de agradecimento. Fazer parte desta equipe de LIONS foi uma verdadeira honra e 
não me arrependi em nenhum momento de ter passado por aqui. Queridos companheiros, todos nós 
temos um caminho para percorrer e uma história para escrever e hoje é o meu dia de encerrar um 
capítulo na minha vida que tenho toda certeza que nunca esquecerei. Às amizades que fiz e às pessoas 
que vou levar para sempre no coração, quero expressar toda minha gratidão por estarem comigo nesta 
jornada, me ensinarem tanto e por fazerem de mim a pessoa que sou hoje”. 
CL Marcos Roberto Carvalho

DIRETORIA QUE ENCERRA SUAS ATIVIDADES EM JUNHO
Presidente: CL Marcos Roberto Carvalho
1º Vice Presidente: CL Marcelo Vilaça de Freitas
2º Vice Presidente: CL Thiago Pereira da Cunha
1º Secretário: CaL Márcia Helena Caliari
1º Tesoureiro: CL Margarida Maria Zanotelli Milli
Administrador de Clube: CL Marco Antonio Fontana
Assessor de Associados: CL Gerson Schmidt de Souza
Coordenador de LCIF – Clube: PDG CL José Eduardo Côgo
Assessor de Serviço de Clube:CL Robson Dalapícolla
Assessor de Comunicação e Marketing: CL Alex Esterquini de Moura
Diretor Social de Clube: CL Edeomir Ferrari
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OUTROS CLUBES

O Lions Clube Campos -Planície realizou as seguintes atividades:
-Entrega à Santa Casa de Misericórdia de Campos, no dia 15/06/21, 60 sabonetes em barra, 1,100k 

de sabonete líquido, 36 pastas de dentes, 21 aparelhos de barbear e 64 fraldas geriátricas.

Doação de vinte cestas básicas à APAE - VILA VELHA, realizada pelo LC VILA VELHA GLÓRIA, para 
atender as famílias dos assistidos mais carentes da associação.
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Aniversariantes

01 - Layla (F. CL Umberto Freitas)
03 - CL Altair Schimidt
04 - Alessandro (F. MJF CL Nelson Schmitd)
05 - Rafael (F. CL Aristides Main)
07 - MJF CL José Ângelo e DM Tânia (Casamento)

08 - MJF CL Marco Fontana e DM Jussara
       (Casamento)
09 - CaL Márcia Caliari
10 - MJF CL Cezar Resende e DM Eunice
       (Casamento)
12 - Mariléia (DM CL Marcelo Vilaça)
13 - CL Rafael Marques
14 - Ângelo (F. MJF CL José Ângelo)
16 - Mariana (DM CL Jocimar Tamanini)
18 - MJF CL Rubens Tavares
18 - CL Aristides Main e DM Joana (Casamento)

21 - CL Anderson e DM Janaina (Casamento)
21 - CL Rodrigo e DM Geiza (Casamento)
22 - CL Edivaldo e DM Eliete (Casamento)
23 - Isabella (F. CL Wanderson Gumiero)
24 - PDG MJF CL Eduardo Côgo
25 - CL Motinha e DM Tânia (Casamento)
27 - CL Rodrigo Lerbach
28 - CL Luiz Zanchetta
28 - MJF CL Gerson Schmidt e DM Angelita
       (Casamento)
29 - CL André Spalemsa e DM Samira 
(Casamento)

JULHO

AGOSTO
01 - CaL Gleide (DM MJF CL Cristo)
03 - CL Giovani Fontes
03 - CL Wilson DM Maria Regina (Casamento)
08 - Eduardo (F. PDG MJF CL Eduardo Côgo)
11 - CL Edivaldo Correa
13 - CL Kleser Linhalis
15 - Luizmaik (F. CL Luiz Faitanin)
19 - Marcel Victor (F. MJF CL Cristo)
19 - MJF CL Leonardo Lazaro
20 - Deborah (F. CL Motinha)
21 - CL Umberto Freitas
22 - CL Marlon Dalcamin
24 - Isabel (DM CL Robson Dalapícolla)
24 - João Pedro (F. CL Motinha)

25 - Thabata (F. CaL Márcia Caliari)
26 - Mariza Aparecida (DM MJF CL Alex 
Esterquini)
29 - Maria de Fátima (DM CL João Azevedo)

SETEMBRO
01 - MJF CL Walace Ferrari
02 - Solange (DM MJF CL Paulo Fontana)
02 - CaL Rosângela Caliari
04 - CL Wanderson Gumiero
07 - MJF CL Adênis Melquíades
07 - MJF CL Armênio Ribeiro
08 - Ramon (F. CL Roston Queiroz)
09 - Geiza (DM CL Rodrigo Lerbach)
10 - Jussara (DM MJF CL Marco Fontana)
10 - MJF CL Paulo Fontana e DM Solange
       (Casamento)
13 - MJF CL Ranieri Milli
13 - Hudson Neto (F. CL Hudson Bauer)
15 - Ivanete (DM MJF CL Ranieri Milli)
15 - Vitor Hugo (F. CL Motinha)
17 - Augusto (F. MJF CL Adênis Melquíades)
23 - CL Robson Dalapícolla
24 - MJF CL Joventino Ferrari
26 - CL Wanderson Gumiero
27 - CL Luiz Faitanin e DM Lucimar 
(Casamento)
30 - Camilla (F. MJF CL Joventino Ferrari)
30 - MJF CL Kleser Linhalis e DM Érica 
(Casamento)
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Amigos do Lions
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