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dia mundial do lions

 Uma pequena, mas importante 

p a r t í c u l a  d a  h i s t ó r i a  d o  L I O N S 

INTERNATIONAL, começou com a reunião de 

Clubes Independentes, em 07 de junho de 

1917 e continuou com a primeira Convenção 

realizada de 08 a 10 de outubro de 1917, com a 

fundação Oficial do Lions International, 

g rava da  em n oss a  m em ór i a  com a 

oficialização de 10 de outubro de 1917, como 

s ua  data .  O  L IO NS  foi  c res cen d o  e 

disseminando-se através do mundo, até que, 

e somente, chegou ao Brasil quase 36 anos 

depois, ou seja; em 16 de abril de 1952 com a 

fundação do primeiro Clube de Lions 

brasileiro, privilegiando a cidade do Rio de 

Janeiro, graças ao CL Armando Fajardo, 

fundador do Lions Nacional, e que veio a 

merecer os títulos de “Leão nº 1 do Brasil” e 

“Patrono do Leonismo Brasileiro”. Seguiu-se 

a expansão brasileira com a fundação, no 

mesmo ano de 1952, em São Paulo, no dia 23 

 Em 10 de outubro é celebrado o Dia 

Mundial do Lions Clube. Os Leões formam 

uma rede internacional com 1,5 milhão de 

homens e mulheres em 210 países e regiões, 

trabalhando juntos para responder às 

necessidades que desafiam comunidades 

em todo o mundo. Fundada em 1917, a 

Associação de Lions Clubes já proporcionou a 

milhões de pessoas no mundo inteiro a 

opor tunida de  de  retr ib uir  às  s uas 

comunidades.  O Lions continua a fazer a 

diferença todos os dias e em todos os 

lugares.

de julho, do Lions Paulista e no ano seguinte, 
1953, no dia 21 de março, Salvador foi agraciada 

como Sede do terceiro Clube de Lions brasileiro. 

Aliás, Salvador abrigou, de 28 a 30 de maio de 

1954, a realização da primeira Convenção 

Nacional , repito NACIONAL, de Lions Clubes, 

quando o Brasil já contava com a significativa 

existência de 20 (vinte)* Clubes. O Lions não mais 

parou de crescer no mundo e, particularmente, 

no Brasil, seu crescimento, ininterrupto, gerou a 

provocação do desmembramento do Distrito 

Múltiplo “L”, denominação que caracteriza o 

LIONS INTERNATIONAL em nosso País, de maneira 

que hoje existe, praticamente, considerável 

número de Distritos, mas mantendo inabalável a 

união leonística Nacional e Internacional, 

destacando que o primeiro presidente brasileiro 

do LIONS INTERNACIONAL, no AL 1976-1977, foi o CL 

João Fernando Sobral, membro do Lions Clube de 

São Paulo Belém. Nosso Código de Ética e nossos 

Objetivos de Lions continuam imutáveis desde a 

sua aprovação em 1918, e registramos que o nome 

oficial da nossa Organização Leonística é THE 

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS, 

que se traduz para o Português por: ASSOCIAÇÃO 

INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES, que constitui 

uma sociedade civil, sem fins lucrativos, de 

duração indeterminada, com sede no município 

que lhe empresta o nome, filiada à Associação 

Internacional de Lions Clubes, a cujos Estatuto, 

Regulamentos, Regimentos, Instruções e 

Recomendações se subordinará, assim como às 

decisões e recomendações nascidas nas 

Convenções Internacionais, Nacionais e 

Distritais dos Lions Clubes e demais órgãos 

credenciados pela International Association Of 

Lions Clubs, cuja história nos honra, sobre 

maneira.



6 anos é a idade média 

 A cada 2 minutos uma criança é 

diagnosticada com câncer

A capacidade da próxima 

geração de prosperar está 

intimamente ligada ao 

a p o i o  d a d o  p e l a 

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.

 13% de aumento na incidência do 

câncer infantil nos últimos 20 anos

 Nosso objetivo estratégico é Ajudar 

aqueles afetados pelo câncer infantil a 

sobreviver e prosperar.

 Mais de 90% das mortes por câncer 

infantil ocorrem em locais de poucos 

recursos.

Leões e Leos servem para 

melhorar a prosperidade 

humana, e vemos como a 

fome global e a crise 

n u t r i c i o n a l  a f e t a m 

n oss as  co m u n id a d e s 

locais. Acreditamos que a 

melhoria da comunidade depende da 

prosperidade de seus membros. 

 1/3 da produção anual de alimentos é 

perdida ou desperdiçada em toda a cadeia de 

suprimentos

 155 milhões de crianças menores de 

cinco anos sofrem devido à desnutrição 

crônica 

 33% das mulheres em idade fértil 

sofrem com anemia

 Nosso objetivo estratégico é garantir 

que todos os membros da comunidade 

tenham acesso a alimentos nutritivos

 815 milhões de pessoas afetadas pela 

fome em 2016: 11% da população global

 Mais de 3 trilhões de árvores no 

mundo. 30% da área mundial é coberta por 

florestas.

 Nosso objetivo estratégico é proteger 

e restaurar de forma sustentável o nosso 

meio ambiente para melhorar o bem-estar 

de todas as comunidades.

A terra sustenta a vida 

humana. Vimos como 

nossa gestão de recursos 

naturais pode melhorar a 

q ualida de  de  v ida  e 

aumentar o engajamento 

em nossas comunidades 

locais. Nosso ambiente é mais do que um 

pano de fundo: é a nossa casa. E estamos 

comprometidos em cuidar disso.

 Mais de 15 bilhões de árvores são 

cortadas a cada ano. 46% de redução global 

estimada na contagem de árvores desde o 

início da civilização humana.

 O diabetes pode 

levar a doenças graves 

que afetam o coração, 

vasos sanguíneos, olhos, 

rins, nervos e dentes. Na 

maioria dos países de 

alta renda, o diabetes é 

uma das principais causas de doenças 

cardiovasculares, cegueira, insuficiência 

renal e amputação de membros inferiores. 

Acredita-se que afetará 629 milhões de 

adultos até 2045.

 Nosso objetivo estratégico é reduzir a 

prevalência do diabetes e melhorar a 

qualidade de vida daqueles que são 

diagnosticados.

atividades do lions internacional

DIABETES

MEIO AMBIENTE

FOME

CÂNCER INFANTIL



atividades do lions internacional

VISÃO

 1,1 bilhão têm deficiências visuais 

simplesmente porque não possuem óculos.

Desde que Helen Keller 

nos inspirou a defender a 

causa em 1925, servimos e 

defendemos os cegos e 

p o r t a d o r e s  d e 

deficiências  v isuais . 

Quase um século depois, 

continuamos incondicionalmente nesta 

longa missão.

 253 milhões de pessoas são cegas ou 

têm deficiência visual moderada ou severa 

(MSVI).

 Mais de 75% de toda a cegueira e MSVI 

é evitável.

 89% das pessoas com deficiência 

v i s u a l  v i v e m  e m  p a í s e s  e m 

desenvolvimento.

 Nosso objetivo estratégico é conter a 

cegueira evitável e melhorar a qualidade de 

vida das pessoas cegas e portadoras de 

deficiências visuais.

Procurando livrar da enfermidade

O mais velho, o menino, o inocente,

Desconhece o que é dificuldade

Para o pobre que sofre, que é doente!

Ser leão, é mostrar atividade

É servir ao seu povo, à sua gente,

É viver para o bem da humanidade,

E ser bom, é ser puro, é ser decente.

Leonismo, a qualquer ser enobrece!…

No conceito de Deus, o homem cresce,

Se fizer todo o bem de coração,

Naquela convivência fraternal,

Só pensa para o bem e afasta o mal,

Portanto, é muita honra ser Leão.

Leonismo, a qualquer ser enobrece!…

No conceito de Deus, o homem cresce,

Se fizer todo o bem de coração,

Naquela convivência fraternal,

Só pensa para o bem e afasta o mal,

Portanto, é muita honra ser Leão.

hino ser leão
Hino lançado pelo "Lions Clube de Campos"

Nossa mente é um aparelho de 
rádio, que transmite nossos 

pensamentos e recebe os alheios. 
Mas só receberemos os 

pensamentos que quisermos. 
Depende de nós fixarmos nossa 

mente numa faixa elevada de 
vibrações de Bondade e Amor, 

para que só sejamos atingidos por 
pensamentos idênticos. Desta 

maneira, nenhum pensamento de 
maldade e de enfermidade nos 

poderá atingir.

nossa mente é...



reflexão sobre ética

“Não pretendamos que as coisas mudem se 

sempre fazemos o mesmo. A crise é a melhor 

benção que pode acontecer às pessoas e 

países, porque a crise traz progressos. A 

criatividade nasce da angústia, como o dia 

nasce da noite escura. É na crise que nascem 

as invenções, os descobrimentos e as 

grandes estratégias. Quem supera a crise, 

supera a si mesmo sem ficar “superado”. 

Quem atribui à crise os seus fracassos e 

penúrias, violenta o seu próprio talento e dá 

mais ênfase aos problemas do que às 

soluções. A verdadeira crise é a crise da 

incompetência. O inconveniente das pessoas 

e dos países é a preguiça de encontrar as 

saídas e soluções. Sem crise não há desafios, 

sem desafios a vida é uma rotina, uma lenta 

agonia. Sem crise não há méritos. É na crise 

que aflora o melhor de cada um, porque sem 

crise todo vento é afago. Falar da crise é 

promovê-la, e calar na crise é exaltar o 

conformismo. Em vez disto, trabalhemos 

duro. Acabemos de uma vez com a única crise 

ameaçadora, que é a tragédia de não querer 

lutar para superá-la”.

reflexão sobre éticamembros notáveis do
lions clube no  mundo

Helen Keller - escritora, conferencista e ativista 

social americana.

Johnny Rutherford -  é um ex-automobilista norte-

americano.

Michele Obama - é uma advogada e escritora norte-

americana e a 46ª primeira-dama dos Estados Unidos.

Larry Bird -  é um ex-jogador e treinador de basquete 

norte-americano, considerado um dos maiores da 

história.

Amelia Earhart - foi pioneira na aviação dos Estados 

Unidos, autora e defensora dos direitos das mulheres.

Gerald Ford -  foi o 38º presidente dos Estados Unidos.

Juscelino Kubitschek - foi um médico, oficial da 

Polícia Militar Mineira e político brasileiro tendo 

sido o 21º presidente do Brasil também responsável 

por trazer o Lions Clube em Brasilia-GO sendo assim 

fundador do mesmo. "Admiro o leonismo e o 
trabalho incessante dos Lions Clube." - 
Juscelino Kubitschek.

Dentre alguns de seus sócios mais famosos estão:

Jimmy Carter -  é um político e ex-militar norte-

americano – tendo sido o 39° presidente dos Estados 

Unidos, e vencedor do prêmio Nobel da Paz de 2002.

Almirante Richard E. Byrd Jr - foi vice-almirante da 

Marinha dos Estados Unidos, aviador, pioneiro e 

explorador polar.

Harry S. Truman -  foi o 33º presidente dos Estados 

Unidos. "Na minha vida conheci grandes 
ideias, porém nenhuma como esta do 
leonismo." - Harry S. Truman.

Roberto Clemente - foi um jogador de beisebol porto-

riquenho.

Timothy Shriver - é presidente da Special Olympics.

Nilson Leitão -  é um político brasileiro. Atualmente 

deputado federal do Mato Grosso.

Winston Churchill - foi um político conservador e 

estadista britânico, e primeiro-ministro do Reino 

Unido durante a Segunda Guerra Mundial. "O 
leonismo não é a melhor ideia da época atual; 
é a ideia mais brilhante de todos os tempos." 
- Winston Churchill.

Edmund Hillary -  foi um alpinista e explorador 

neozelandês, famoso principalmente pela primeira 

escalada bem sucedida do Monte Everest.

Zé do Pedal - Ativista Social - Percorreu 74 países em 

campanhas humanitárias.

Kay Ivey - é a atual governadora do estado do Alabama 

e politica americana .

A crise segundo Albert Einstein



8 almoço italiano

O Lions Clube de Colatina promoveu no último domingo 20/10 o oitavo almoço Italiano.  A festa 

aconteceu no cerimonial Drink em grande estilo. A decoração foi inspirada nas tradicionais 

reuniões familiares italianas com as toalhas de mesa e bandeiras nas cores da Itália, naquele 

clima leve e gostoso de espontaneidade. Foi servido em uma mesa comunitária variadas 

comidas Italianas como entrada, em um ambiente lindo e descontraído enquanto os convidados 

aguardavam o almoço. Na sequência e ao som animado de músicas típicas foi servido o almoço. 

Para dar um ar aconchegante à festa houve muitas danças resgatando a cultura de nossos 

antepassados. O que chamou a atenção de todos foi a organização, empenho e dedicação de todos 

os Leões que se dividiram em receber e servir os convidados a moda tradicional italiana. Ou 

seja, com o especial carinho da tradicional família italiana.





lions clube colatina centro participa do concurso
 internacional do cartaz da paz

 A classificação geral ficou a seguinte:

 1º lugar: Andrey Ferreira da Silva da EMEF Luiz Dalla Bernardina.

 3º lugar: Débora Flora Gonçalves da Silva da APAE de Colatina.

 O Lions Internacional está comemorando o 32º aniversário do (1.988) Concurso do Cartaz 

sobre a Paz, o qual foi criado para mostrar a importância da Paz Mundial aos jovens de todo o 

mundo. Aproximadamente 350.000 alunos, de 75 países enviam anualmente os seus Cartazes 

para serem considerados para o grande prêmio ou um dos 23 prêmios de honra ao mérito do 

concurso.

 O lema do concurso deste ano foi: JORNADA DA PAZ. Em Colatina, o Projeto foi coordenado 

pelas Companheiras Gleide e Margarida.

 Por mais de três décadas, os Lions clubes de todo o mundo têm patrocinado um concurso 

de arte muito especial em escolas e grupos de jovens. Criar cartazes sobre a paz dá às crianças de 

todo o mundo a chance de expressar suas visões da paz e inspirar o mundo por meio da arte e da 

criatividade.

 2º lugar: Carlos Eduardo Soares Lourenço da EMEF Amélio Forrechi.

 Nesta segunda feira, 28/10, O Lions de Colatina Centro, divulgou os alunos vencedores do 

Concurso do Cartaz da Paz de 2019, numa sessão realizada na reunião do Clube. O julgamento foi 

feito por uma Comissão de leões, que escolheu os melhores classificados, dentre os diversos 

Cartazes já pré-selecionados pelos Colégios participantes. A Comissão Julgadora julgou os 

Cartazes dos alunos por originalidade, mérito artístico e expressão do tema do concurso.

3º lugar: Débora Flora Gonçalves da Silva da

APAE de Colatina

1º lugar: Andrey Ferreira da Silva da
EMEF Luiz Dalla Bernardina

2º lugar: Carlos Eduardo Soares Lourenço da
EMEF Amélio Forrechi



CLUBE DE LEO

Sob orientação do CL Altamiro e dos Leos do Lions de Aracruz, o Clube 

Colatinense deu inicio à criação do LEO na cidade. A primeira 

reunião aconteceu nas dependências e com alunos do colégio Lions. 

Foi um sucesso. 

O LEO Clube (Leo clubs, em inglês) é um clube de serviço e uma 

atividade oficial do Lions Internacional, que tem como objetivo 

oferecer a jovens de doze a trinta anos oportunidades de 

desenvolvimento e contribuição, individual e coletiva. Os 

associados desenvolvem campanhas e atividades voltadas à 

necessidades da comunidade, como projetos na área da saúde, idosos, crianças, educação e 

locais carentes. Para a formação de um LEO Clube, é necessário que haja um Lions Clube na 

cidade.

A sigla LEO significa "Liderança", Experiência e Oportunidade", conceitos básicos da convivência 

e desenvolvimento dentro do clube. O LEO Clube é o maior clube de serviço juvenil do mundo, 

firmando parcerias com outros movimentos como o Interact Club, patrocinado pelo Rotary 

International, Atualmente, existem mais de 180 mil associados, divididos em mais de 6,7 mil 

clubes de 144 países.

VOLUNTARIADO É COMPROMISSO
Cada um contribui na medida de suas possibilidades, mas cada compromisso assumido é para 
ser cumprido. Alguns têm mais tempo livre, outros só dispõem de algumas poucas horas por 

semana. Há pessoas que sabem exatamente “onde” ou “com quem” querem trabalhar, enquanto 
outras estão prontas a ajudar no que for preciso, onde a necessidade for mais urgente. Por 

isso, escolha um serviço que una a necessidade com suas habilidades e gosto pessoal.



8 COSTELÃO DE CHÃO

 Por que a costela?

 Na verdade, não é de hoje que a costela fogo 

de chão é uma tradição, principalmente 

gaúcha.

 O que torna a costela tão especial?

 Este é o corte do boi que tem a maior 

variedade de sabores e texturas. É dali, 

inclusive, que vem o matambre.

 Já em tempos muito remotos, essa era a 

forma "normal" de preparar o rango da 

peonada.

 Essa tradição foi sendo cultivada em 

paralelo à evolução.

 Hoje, há muitos recursos para se preparar 

um bom churrasco, mas pra “ti veres”, em 

meio a toda essa evolução, esta tradição se 

mantém, sendo feita não só com o objetivo de 

alimentação, mas também pelo simples 

prazer de reunir pessoas e confraternizar ao 

redor do fogo.

 Ah, o Lions vai preparar um almoço 

campeiro no domingo dia 1º dezembro, com 

aquela carne assada no fogo de chão! 

Momento único para ficar na lembrança da 

família e dos amigos.

doação de fraldas

A gente se sente bem com esta ação. 

Refletimos o quão bom é ajudar alguém que 

tem mais necessidade que nós disse 

Wanderson ao doar fraldas a esta senhora. 

Além da doação das fraldas os leões levam 

uma mensagem de fé e carinho aos 

atendidos. 

Ser leão é prestar serviços 
voluntariamente, sem 

remuneração, 
desinteressadamente, sem 

qualquer ego ou vaidade. Ser 
leão é ser líder, é ser servidor, é 

ser humilde, é ser amigo. Ser 
leão é honrar a pátria, dedicar-

se ao clube, à família e ao 
trabalho. Ser leão é ser 

comedido na crítica e generoso 
no elogio.



dia das crianças sem celular

 Segundo a presidente da comissão organizadora da festa, Marcia Caliari, este é o segundo 

evento e este dia ficou para história, tanto para nós, quanto para eles, as crianças. Saímos 

revigorados e felizes por tudo que vivenciamos hoje. O presidente Alex agradece a todos os 

comerciantes, companheiros, domadoras e filhotes do Lions que patrocinaram e participaram 

nessa ação de humanização e amor ao próximo.

 O evento contou com apoio da policia militar, que é parceira do Lions em suas realizações.

 Intitulado “BRINCAR SEM CELULAR” O Lions Clube Colatina Centro, comemorou o Dia das 

Crianças nesse 13 de outubro de 2019. A comemoração foi animada com pula-pula, cama elástica, 

diversas brincadeiras tradicionais, além de distribuição de refrigerantes, sanduíches, pipocas, 

água e uma boa dosagem de amor e carinho pelos integrantes do Lions Clube.



outubro rosa novembro azul

Lions presente na conscientização da
 população no controle do câncer de mama

O Lions tem exercido papel fundamental na 

campanha, seja por meio da divulgação de 

informações sobre o câncer de mama, que 

reforça a importância de realizar os exames 

preventivos com regularidade, ou através da 

divulgação de material informativo em 

parceria com as Amigas para o Bem Viver.

Com os avanços tecnológicos e científicos, a 

meta é tornar a doença cada vez mais 

combatível, a partir da adoção de medidas 

para a detecção precoce da doença.

 Depois de o mês de outubro ser 

marcado pela campanha de mobilização 

para a prevenção do câncer de mama, 

conhecida como Outubro Rosa, agora é a vez 

dos  homens .  O  mês  de  novembro é 

internacionalmente dedicada às ações 

relacionadas ao câncer de próstata e à saúde 

do homem. O Mês foi escolhido pois dia 17 é o 

dia Mundial de Combate ao Câncer de 

Próstata.

 O câncer de próstata é o sexto tipo 

mais comum no mundo e o de maior 

incidência nos homens. As taxas de 

manifestação da doença são cerca de seis 

vezes maiores nos países desenvolvidos.

 No Brasil  a  doença é  uma das 

principais causas de mortes entre os 

homens,

O Lions Colatina 

Centro abordará 

n e s t e  m ê s  o 

Novembro Azul a 

Campanha que 

c o n s c i e n t i z a 

homens para a 

pre ven çã o  d o 

c â n c e r  d e 

próstata.

 Cerca de três quartos dos casos no 

mundo ocorrem em homens com mais de 65 

anos. Quando diagnosticado e tratado no 

início, tem os riscos de mortalidade 

reduzidos. No Brasil, é a quarta causa de 

morte por câncer e corresponde a 6% do total 

de óbitos por este grupo.



RDG EM ITAPERUNA-RJ

 Após a composição da mesa e as formalidades protocolares os Leões tiveram uma palestra 

sobre diversidade presidida pelo PDG José Eduardo Côgo do Lions clube Colatina Centro.

 A Reunião do Conselho Distrital contou com a presença do governador Helio Sussai, 

assessores e membros deliberativos dos Lions Clubes do distrito LC-11, nas dependências do 

Itaperuna Tênis Clube.

 ITAPERUNA – Foi realizado na cidade de Itaperuna/RJ, no dia 26 de outubro(sábado), a 

segunda reunião de Gabinete do Distrito LC-11. 

 Para os CCLL de Colatina, o evento é um momento ímpar e indispensável ao Lions, pois a 

governadora pode aferir suas metas, delinear objetivos e promover sintonia entre os Clubes. De 

acordo com eles, há uma efetiva troca de experiências entre os clubes. O evento também foi 

importante para a cidade de Itaperuna não só pelos objetivos propostos de qualificar as 

atividades sociais prestadas pelos clubes, como também a cidade teve sua rede hoteleira e o 

comércio aquecido.

PDG Eduardo Côgo orador oficial, Alex, presidente do Lions

 Clube Colatina, ao lado das CCaLL Marcia e Margarida

 (foto na plenária)



CAMPANHA LEÃOZINHO AMIGO



olímpiadas especiais da apae colatina

 O Lions Clube Colatina Centro está se preparando para 

realizar o primeiro Festival Esportivo para deficientes 

intelectuais na região. O evento ainda não tem lugar 

definido, mas já conta com apoio dos CCLL (foto) 

especialistas nesta modalidade. Neste final de semana 

26/10, foi realizada a reunião inicial do evento na cidade de 

Itaperuna.

Colatina se prepara para sediar seu primeiro Festival das 

Olimpíadas Especiais 

lc rio doce entrega cadeira de rodas

As Companheiras Dalapicolas do Lions Rio 

Doce em belíssima ação leonística. Esta 

Senhora recebeu duas cadeiras sendo uma de 

banho e  o utra  de  rodas ,  campanha 

organizada pelo Lions Clube Rio Doce. 

Segundo o presidente do Lions Clube Rio 

Doce, as árvores são indispensáveis na 

n a t u r e z a  p o r  p o s s u í r e m  d i v e r s a s 

finalidades. Elas auxiliam na purificação e 

u m i d a d e  d o  a r ,  p o i s  a g e m  c o m o 

sequestradoras de CO2, capturando gases 

tóxicos e devolvendo oxigênio para a 

atmosfera. O plantio de árvores é uma das 

alternativas mais simples e benéficas para 

reverter os impactos ambientais já causados 

pelo homem na natureza disse Mazinho.

lc rio doce participa do plantio de árvores



essência x sucesso

 Uma das preocupações que nos assaltam 

quando começamos a atuar num ambiente de 

trabalho, ou qualquer outro grupo de pessoas é a 

busca pelo sucesso, prestígio e poder.

 Muitos se dedicam com tanto ímpeto em 

alcançar essas coisas, como se nelas estivesse a 

única garantia de vida e sobrevivência; tudo que 

se precisa para viver neste mundo; tudo que vale a 

pena. Mas a verdade é que o essencial são os 

relacionamentos.

 A arte de saber se relacionar; a sabedoria de reconhecer o valor de cada um é a riqueza 

verdadeira.

 De nada adianta o poder e o sucesso se isto nos leva negligenciar e perder os 

relacionamentos.

 Os nossos valores moldarão a nossa índole e dirão quem na verdade somos. Assim, quando 

os bons costumes e princípios estão estabelecidos, eles não permitirão que ondas de vaidade 

tirem o nosso foco. Para firmar e enraizar nossos valores devemos buscar as verdades e 

promessas diariamente. Só assim não correremos atrás do vento das vaidades e manteremos o 

essencial.

 Se amamos o próximo, nos tornamos em pessoas de valor. Se preservarmos a todo custo o 

essencial, o sucesso virá como consequência e não será um objeto de cobiça que acabe por nos 

corromper.

as egrégoras do carvão

 Ao cabo de alguns minutos, o líder examinou as brasas que se formaram e cuidadosamente 

selecionou uma delas, a mais incandescente de todas, empurrando-a para o lado.

 Um membro de um determinado grupo, ao qual prestava serviços regularmente, sem nenhum 

aviso deixou de participar de suas atividades.

 Após algumas semanas, o líder daquele grupo decidiu visitá-lo. Era uma noite muito fria. O líder 

encontrou o homem em casa sozinho, sentado diante da lareira, onde ardia um fogo brilhante e 

acolhedor.

 Adivinhando a razão da visita, o homem deu as boas-vindas ao líder, conduziu-o a uma grande 

cadeira perto da lareira e ficou quieto, esperando. O líder acomodou-se confortavelmente no local 

indicado, mas não disse nada. No silêncio sério que se formara, apenas contemplava a dança das chamas 

em torno das achas de lenha, que ardiam.

 Aos poucos a chama da brasa solitária diminuía, até que houve um brilho momentâneo e seu fogo 

apagou-se de vez. Em pouco tempo o que antes era uma festa de calor e luz, agora não passava de um 

negro, frio e morto pedaço de carvão recoberto de uma espessa camada de fuligem acinzentada.

 Nenhuma palavra tinha sido dita desde o protocolar cumprimento inicial entre os dois amigos.

 O líder, antes de se preparar para sair, manipulou novamente o carvão frio e inútil, colocando-o 

de volta no meio do fogo. Quase que imediatamente ele tornou a incandescer, alimentado pela luz e calor 

dos carvões ardentes em torno dele.

 Quando o líder alcançou a porta para partir, seu anfitrião disse: - Obrigado por sua visita e pelo 

belíssimo sermão. Estou voltando ao convívio do grupo.”

(Autor desconhecido)

 Voltou então a sentar-se, permanecendo silencioso e imóvel. O anfitrião prestava atenção a tudo, 

fascinado e quieto.



ANIVERSARIANTES

03 - Erlânea (Dm CL Armênio)

03 - Pietro (F. CL Rafael Marques)

04 - CL José Eduardo e Dm Marisol 

(casamento)

05 - Aline (F. CL Adênis)

07 - Lucas (F. CL Edeomir Ferrari)

07 - Arthur (F. CL Henrique)

09 - CL Ranieri e Dm Ivanete (casamento)

09 - CL Acácio e Dm Alessandra (casamento)

19 - Juliana (F. CL Edeomir Ferrari)

21 - Evaldo (F. CL Ivanildo)

11 - CL Gustavo

30 - CL João e DM Mª de Fátima (casamento

15 - Luciano (F. CL Edeomir Ferrari)

19 - Daiane (F. CL Hudson)

12 - CL Renato Calefe

10 - Natalia (F. CL Adilson)

30 - Raquel (F. CL Marco Fontana)

25 - Lorenzo (F. CL Gustavo)

15 - CL Wilson

10 - Rafael (F. CL Carlos Zorzaneli)

novembro

CÓDIGO DE ÉTICA DO LEÃO
û Demonstrar fé nos méritos da minha prossão esforçando-me para conseguir honrosa reputação, mercê da excelência dos meus serviços.
û Lutar pelo êxito e pleitear toda remuneração ou lucro que, eqüitativa e justamente mereça, recusando, porém, aqueles que possam acarretar 

diminuição de minha dignidade, devido a vantagem injusta ou ação duvidosa.
û Lembrar que, para ser bem sucedido nos negócios ou empreendimentos, não é necessário destruir os dos outros. Ser leal com os clientes e 

sincero comigo mesmo.
û Decidir contra mim mesmo no caso de dúvida quanto ao direito e a ética de meus atos perante meu próximo.
û Praticar a amizade como um m e não um meio. Sustentar que a verdadeira amizade não é o resultado de favores mutuamente prestados, 

dado que não requer retribuição, pois recebe benefícios com o mesmo espírito desinteressado com que os dá.
û Ter sempre presente meus deveres de cidadão para com a minha localidade, meu Estado e meu País, sendo-lhes constantemente leal em 

pensamento, palavras e obras, dedicando-lhes, desinteressadamente, meu tempo, meu trabalho e meus recursos.
û Ajudar ao próximo, consolando o aito, fortalecendo o débil e socorrendo o necessitado.
û Ser comedido na crítica e generoso no elogio: construir e não destruir.

DEZEMBRO

25 - Cristianne (F. CL Joventino)

06 - CL Edeomir e Dm Delfina (casamento)

10 - Luiz Felipe (F. CL Edivaldo)

19 - Mariana (F. CL Altair Schimit)

24 - CL Mário Balbino e Dm Marilza 

(Casamento)

21 - CL Silvino Cristo

14 - Layla (F. CL Luiz Zanchetta)

27 - Érica (Dm CL Kleser)

14 - Luiza (F. CL Luiz Zanchetta)

20 - CL Cristo e Dm Gleide (casamento)

26 - Lucas (F. CaL Niljane)

11 - Adriana (Dm CL Alexandre)

27 - Danielle (F. CL Gerson)

07 - CL Hudson

27 - CL Dauster e Dm Juliana (casamento)

09 - Lorenzo (F. CL Reinaldo Jr)

13 - CL Alexandre

23 - CL Rubens Tavares e Dm Haidee 

(casamento)

10 - CL Nelson e Dm Lucimar (casamento)

11 - CL Mario Balbino

01 - CL Reinaldo Jr

22 - Julia (F. CL Reinaldo Jr)

28 - Augusto (F. CL Alex)

26 - CL Paulo Fontana



AMIGOS DO LIONS

Nós Servimos!






