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APRESENTAÇA O 

É mais antiga que a buzina do Chacrinha, atravessa o tempo, e ainda se faz atual a orientação segundo a 

qual ―quem não se comunica se trumbica‖. Também é válido dizer que quem não dispõe de informação 

não se comunica. Podemos acrescentar ainda: quem não fala a mesma língua, também tem problemas 

para entender e se fazer entender.  

Assim, para dar viço ao espírito de grupo que necessitamos manter como leãos irmanados numa causa 

comum, estamos lançando este Rugido Virtual, cuja finalidade é informar sobre as ações do Lions, divulgar 

as instruções a respeito de nossa causa, bem como noticiar as ações leonísticas pelo mundo. Trata-se, pois, 

de mais uma ferramenta de intercâmbio e comunicação entre os membros do Clube e de informação ao 

público em geral.  

Este singelo Rugido Virtual – que acaba de vir a lume – é apenas uma semente, da qual esperamos bons 

frutos; é ponte por meio da qual pretendemos atravessar o vácuo de algumas lacunas informativas; é elo 

que visa irmanar, com os fios da informação, todos nós que irmãos já somos, imbuídos pelo mesmo espírito 

solidário, trabalhando pela mesma e humanitária causa. 

Este boletim mensal, em verdade, não pertence a mim, mas é pertença de todos nós e só terá sentido, 

vida e validade se sua construção for coletiva. Entendemos que a costura dos relacionamentos, pela 

divulgação das atividades leonísticas, se torna mais consistente na medida em que cada um passe a 

partilhar a palavra e intercambiar informações que podem e devem importar a todos os membros desta 

grande família que somos. Por isso, desde já está aberto às colaborações de quantos tiverem algum 

‗rugido‘ a ser compartilhado.  

Este é o primeiro passo. A caminhada depende da cadência dos passos. E esperamos seja proveitoso para 

a causa leonística e para todos nós este singelo veículo informativo, que lança, aqui, virtualmente, seu 

primeiro Rugido. 

Saudações Leonísticas. 

PDG José Eduardo Côgo 

 

 

Vamos mostrar à família e aos amigos quanto eles significam para nós e quanto o 

seu Lions clube significa para a comunidade. Em abril, convide sua família e amigos 

para saber mais, servir e comemorar com o seu clube em um evento especial. 

Organize um projeto de serviço, planeje um evento aberto ao público, promova um 

almoço ou até mesmo ou um piquenique — a decisão de como apresentar sua 

família e amigos ao seu clube é sua. Comece hoje mesmo a planejar seu evento 

do  Mês da Família e dos Amigos! 

 

http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183473119&sid=69132291&m=9378172&u=LIONSPROD&j=26316606&s=http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/planning-projects/family-and-friends-month.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5604%20March%20Newswire%20PO


 

Seu clube está promovendo um projeto da Semana Mundial do Serviço em 

maio? Leões do mundo inteiro estão planejando seus projetos de serviço para os 

dias 16 a 22 de maio. Neste ano, o presidente Preston fez do serviço às crianças 

necessitadas uma prioridade. Sendo assim, considere juntar-se à comemoração 

do Centenário patrocinando uma atividade de serviço que beneficie os jovens 

de sua comunidade.  

Acesse o  site do Centenário para obter ideias de projetos e recursos. E, 

independentemente de como optar por servir, lembre-se de usar a hashtag 

#LIONS100 em todas as suas comunicações. Nós compartilharemos nossas fotos favoritas na página do LCI 

no Facebook! 

 

 

 

 

O Lions é uma instituição mundial, com mais de 1.350.000 membros, presente em 210 países em todos os 

continentes da terra. O Lions clube de Colatina nasceu em junho de 1965 e conta atualmente com 56 

companheiros. 

Lions Clube é um grupo de homens e mulheres que se dedicam a diminuir ou superar os sofrimentos dos 

necessitados de suas comunidades. Nosso lema é ―NÓS SERVIMOS‖. 

Através de reuniões, os Leões determinam as áreas que necessitam mais ajuda e a melhor maneira de 

executar uma infinidade de atividades de serviço. O escopo destas atividades varia entre projetos de 

ajuda a uma família ou a uma pessoa, e as grandes iniciativas de alto teor comunitário. Contamos com a 

participação dos Amigos do Lions que é fundamental na execução destas ações. 

 

As 13 atividades principais do Lions Colatina Centro atualmente 

Os numerosos serviços conduzidos pelo Lions de Colatina Centro são classificados em  13 atividades 

principais, cada uma delas oferecendo uma amplitude de projetos que possibilitam aos companheiros a 

oportunidade de satisfazer parte das necessidades de nossas comunidades carentes. 

 

1ª - ACDV (Associação dos deficientes Visuais de Colatina) O Lions Colatina 

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. 

 

2ª – ANJOS DE RESGATE – Nesta instituição o 

Lions 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.  

 

http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=1183473119&sid=69132292&m=9378172&u=LIONSPROD&j=26316606&s=http://www.lions100.lionsclubs.org/PO/worldwide-week-of-service.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=5604%20March%20Newswire%20PO


3ª – PROJETO DA VISÃO - Seguindo a bandeira do Lions Internacional, o projeto da 

visão, visa identificar por meio de triagem as pessoas com deficiência visual nas 

comunidades carentes e encaminhá-las para um oftalmologista. Após a consulta e 

constatação da deficiência visual, o Lions doa os óculos para os necessitados. Nossa 

ultima companha foi realizada no Bairro Airton Sena com doação de 73 consultas e 

óculos. 

 

 

4ª – PROJETO SALVE SUA PELE – Este projeto acontece em 

parceria com médicos de pele e a UNESC no Campus da Faculdade de 

Medicina. Tem como objetivo consultar, identificar e realizar o tratamento do 

câncer de pele de pessoas carentes. 

 

5ª – CAMPANHA DO AGASALHO – Nossa 

campanha está focada em arrecadar e distribuir edredons novos às 

pessoas carentes que sentem frio. Em nossa ultima campanha foram 

arrecadados e distribuídos 560 edredons. 

 

 

6ª – PLANTIO DE ÁRVORES – O meio ambiente também é uma 

preocupação do Lions no mundo. Os Leões de Colatina plantam 

árvores com objetivo de recuperar áreas degradas, nascentes e a Mata 

Atlântica. Este plantio foi realizado no Bairro Santa Terezinha com 

participação das crianças da comunidade. 

 

7ª – 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 participa doando o uniforme, material esportivo e o lanche semanal.  

 

8ª – PASSEIO CICLISTICO – Intitulado ―pedalando com a família‖, o passeio 

ciclístico organizado pelo Lions, acontece a seis anos. O ciclístico é uma 

das formas mais descontraídas e divertidas de praticar exercícios físicos ao 

ar livre, e envolve crianças, adolescentes e adultos. Enfim, toda família. 

Bicicleta representa harmonia, felicidade, convívio. 

 

9ª – REFORMA DO LAR IRMÃ SHEILA – Os Leões colatinenses estiveram presentes 

na reforma do Lar Irmã Sheila, que foi bastante atingido pelas fortes chuvas 

que castigaram a cidade em 2013. Vale registrar que esta instituição é 

constantemente ajudada pelo Lions Colatina Centro.  



 

10ª – DOAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS – Outra ação constante do Lions é a 

doação de cadeiras de rodas. Este senhor teve seu pedido atendido 

recentemente. O Clube faz este tipo de doação toda vez que um membro 

carente da sociedade solicita. 

 

 

11ª – CASA JOSAFÁ RAFÁ - Esta instituição tem como objetivo abrigar pessoas carentes 

que acompanham doentes internados em hospitais de Colatina. O Lions participa 

deste projeto ajudando nas contas de energia e água mensalmente além de 

alimentos. 

 

 

12ª – NATAL SOLIDÁRIO - Pontualmente o Lions ajuda aos necessitados no natal, 

distribuindo presentes às crianças.  

 

 

13ª – OUTUBRO ROSA - Este lindíssimo projeto que tem como meta prevenir o 

câncer de mama, também tem apoio o Lions. Nossas Companheiras e 

Domadoras são parceiras do movimento. 

O Lions Clube presta serviços sem retribuição financeira, e que o nosso lema, ―Nós 

Servimos‖, não é apenas e simplesmente um lema, mas sim a definição de nossa 

filosofia. 

Finalmente concluo que o ―Leonismo semente de Paz‖, é o veículo aglutinador, idealizado por Melvin 

Jones, germinando para o mundo ―O espírito de compreensão entre os povos da terra‖, na esperança de 

uma paz duradoura. 

Muito obrigado aos amigos do Lions que contribuem financeiramente para a realização destas ações 

humanitárias. 

 
 

JAULA ABERTA 
Resumo de Algumas Atividades leoní sticas 

Novembro/dezembro 2014 e janeiro e fevereiro de 2015. 

 Trinta consultas e exames de vistas;  

 Foi doada uma cadeira de rodas para banho a uma senhora no Bairro Perpetuo Socorro. 

 Foram doados os alimentos arrecadados na ocasião do Passeio Ciclístico aos Anjos de Resgate. 

 Foram doados em média 70 pacotes de fraldas por mês. 

 Doação de material de limpeza para APAE no valor de R$ 1.000,00. 

 Doação de 35 quimonos aos meninos carentes do projeto social do Colégio Marista.  

 Transporte de alunos do projeto Território da Paz à Marilândia para festiva de final de ano. 



 Ajuda de óculos especial a garota Jeniffer (óculos de 13 graus). 

 Manilhamento de uma vala na área do Projeto Anjos de Resgate.  

 Ajuda com transporte da garotinha Nicole a São Paulo para consulta e elaboração de próteses para 

as mãos e pés (R$ 3.500,00). 

 Doação de 10 diárias para os deficientes visuais que vieram ao 1º Encontro Nacional de Auto 

Discrição que aconteceu em Colatina nos dias 13 a 17 de janeiro deste ano. 

 Doação de tintas para reforma da pintura no CEU‘s localizado no Bairro Columbia.  

 Doação de 30 bengalas aos deficientes visuais da ACDV. 

 Doação de 6 caixas de ovos de 30 dúzias para o Asilo Pai Abrão. 

 O CL Diego transporta em sua van, semanalmente os membros do projeto Anjos de Resgate da 

Catedral até a sede no Bairro Fazenda Vitali, próximo à estação do trem da Vale.  

 Doação de material de construção para o Lar Irmã Scheila refazer o telhado de uma casa antiga do 

lar. 

 
 

Dia Internacional da Mulher 

O Lions Clube Colatina Centro, por meio de seu presidente e da comissão da 

mulher, parabeniza todas as mulheres brasileiras, em especial as Companheiras 

Leões, pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado no domingo, dia 8 de 

março. Este dia foi marcado não apenas de comemoração, mas também de 

reflexão e de união de esforços para implementar na prática a igualdade entre 

homens e mulheres. No entanto, não podemos nos contentar com uma igualdade 

formal e superficial: queremos uma igualdade material, que seja sentida e vivida 

por todos. Essa igualdade prevê o tratamento diferenciado para proteger as 

mulheres, fazer com que elas tenham segurança, salários iguais aos dos homens e 

participação na vida pública de nosso país. 

O Lions juntamente com a Diocese de Colatina, FUNCAB (Faculdade castelo Branco) realizou uma 

grande campanha de conscientização e divulgação dos direitos da Mulher. 
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