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    ARMANDO FAJARDO tinha 59 anos quando da fundação do Lions Clube do Rio de Janeiro, preferiu exercer a função de 
secretário e o médico ARNALDO DE MORAES assumiu a função de presidente. Com dinamismo e fala cativante, 
ARMANDO FAJARDO empenhou-se até o fim de sua vida em difundir os ideais leonísticos, apadrinhou a fundação de muitos 
outros Clubes de Lions, criou e foi o primeiro governador do Distrito Leonístico do Brasil em 1953 e posteriormente foi 
nomeado Conselheiro de Lions Internacional. Em homenagem póstuma, aprovada em Convenção Leonística Nacional, 
recebeu o Título de Leão nº 1 do Brasil. Faleceu aos 76 anos, em julho de 1969.

    O encontro entre PEDRO BERRO e ARMANDO FAJARDO ocorreu no "Prêmio Armando Fajardo de Turfe de 
Montevidéo" em homenagem a ele conferida por ter pacificado um conflito entre os turfistas do Uruguai. Deste encontro 
ARMANDO FAJARDO aceitou a incubência de trazer o leonismo ao Brasil sendo que no ano seguinte, em 16 de abril de 
1952, com presença de NAVARRO e mais 40 amigos de ARMANDO FAJARDO foi fundado o Lions Clube do Rio de Janeiro, 
posteriormente agraciado, em Convenção Nacional, com o Título de Mater Clube do Brasil.    
        Entre os 40 amigos de ARMANDO FAJARDO constavam importantes personalidades, incluindo médicos de renome, 
engenheiros de alta qualificação, prósperos empresários, economistas, filantropos de elevado altruísmo, funcionários públicos 
dos altos postos das empresas estatais, desportistas e cartolas dos principais clubes do Rio de Janeiro, repórteres esportivos, 
turfistas e equinocultores do Joquei Clube, políticos do governo federal, militares com funções governamentais relevantes 
como o que era responsável pelos negócios da energia nuclear e outro que era responsável pela administração dos presídios 
políticos incluindo também um grande político da oposição extremista integralista reprimida pelas leis antidemocráticas da 
época.

    Conheceu o leonismo em 1951 através de PEDRO BERRO, que era o presidente do Lions Clube de Montevidéo e do 
cubano SANTIAGO NIVALDO NAVARRO JORGE, nomeado pessoalmente por MELVIN JONES com a função de Delegado 
de Lions Clube Internacional para expandir o leonismo na América Central e do Sul.

    "ARMANDO FAJARDO conseguiu unir, graças ao seu talento pacificador, as intensas divergências políticas da época 
através da filosofia humanitária leonística", assim contou Izidoro Flumignan, o 66º presidente do Lions Clube do Rio de 
Janeiro, em sua palestra ocorrida da FAF-Fundação Armando Fajardo, em 29/06/18, filmada pelo Instituto de Liderança Melvin 
Jones.

    Casou-se em 1924, com a Sra. BRANCA 
TAVARES FAJARDO e não tiveram filhos. No 
currículo profissional ocupou vários importantes 
cargos na vida pública e foi agraciado por muitos 
títulos honoríficos nacionais e internacionais. 
Exerceu a função de Secretário-Geral da 
Universidade do Brasil; Secretário do Conselho 
Universitário; Oficial de Gabinete de três Ministros 
de Educação; Secretário dos Institutos de Alta 
Cultura Luso-Brasileiro, Franco-Brasileiro e Teuto-
Brasileiro; foi um dos fundadores do primeiro 

Reitorado do Brasil e exerceu funções destacadas na diretoria do Jockey Clube Brasileiro.

A R M A N D O   F A J A R D O - O Leão número 1 
do Brasil - Fundador do Lions Clube do Rio de 
Janeiro - O primeiro Lions Clube do Brasil
    Nasceu em 13/10/1893, em Madalena no estado 
do Rio de Janeiro, filho de tabelião e neto de 
fazendeiro, mudou-se para o Rio de Janeiro aos 13 
anos para continuar nos estudos. Concluiu o nível 
secundário no internato do Colégio Pedro II, 
bacharelou-se em Direito e aficcionou-se pelo 
esporte, principalmente pelo turfe.
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RUGIDO VIRTUAL

DIA DO LEONISMO - Armando Fajardo

 Palestra conferida por Izidoro Flumignan sobre a fundação do Mater Clube
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CONVENÇÃO INTERNACIONAL
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Presidente Internacional
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REVISTA LION BRASIL SUDESTE
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FESTIVAL DE CHOPP

Os eventos festivos, segundo informações dos Leões da época, tiveram por objetivo arrecadar recursos para as 
campanhas humanitárias da entidade e a construção da Escola Lions. 

Quando o Lions Clube Colatina Centro pensa uma ação, ela sempre será voltada à comunidade. Prezar por 
parceiros da nossa terra foi nosso diferencial nestes 56 anos do Lions em Colatina. Feliz de quem prestigiou, pois, o 
Chopp estava gelado, a comida deliciosa, e a alegria garantida. 

NÓS SERVIMOS
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DIA DA TERRA

 O Dia da Terra levou à aprovação de leis ambientais de referência nos Estados Unidos, incluindo os 
Atos sobre Ar Limpo, Água Limpa e Espécies Ameaçadas de Extinção. Muitos países logo adotaram leis 
semelhantes e, em 2016, as Nações Unidas escolheram o Dia da Terra como o dia para assinar o Acordo 
Climático de Paris.

 O Dia da Terra ou Dia Mundial do Planeta Terra é comemorado 22 de abril em todo o mundo.
 A data representa a luta em defesa do meio ambiente, promovendo a reflexão sobre a importância 
do planeta e o desenvolvimento de uma consciência ambiental.
 Com aproximadamente 5 bilhões de anos e 6 bilhões de habitantes, o planeta Terra é nossa casa. Por 
esse motivo, devemos cuidar e preservar os seus recursos naturais.
 Hoje, sabemos que os recursos naturais oferecidos pelo planeta Terra são finitos. Por isso, eles 
devem ser explorados de forma sustentável e o Dia da Terra é uma oportunidade de discutir temas 
ambientais e sensibilizar a população sobre a importância de conservação do planeta.
 O primeiro Dia da Terra em 1970  mobilizou milhões de americanos para a proteção do planeta. Em 
22 de abril de 1970, 20 milhões de americanos (10% da população dos EUA na época) foram às ruas, 
campus universitários e centenas de cidades para protestar contra a ignorância ambiental e exigir um novo 
caminho a seguir para nosso planeta. O primeiro Dia da Terra é creditado com o lançamento do movimento 
ambiental moderno e agora é reconhecido como o maior evento cívico do planeta.

 O progresso diminuiu, os impactos das mudanças climáticas crescem e nossos adversários se 
tornaram mais bem financiados”, disse Kathleen Rogers, presidente da Rede do Dia da Terra. “Hoje nos 
encontramos em um mundo que enfrenta ameaças globais que exigem uma resposta global unificada.

 “Apesar desse incrível sucesso e décadas de progresso ambiental, nos deparamos com um conjunto 
ainda mais terrível, quase existencial, de desafios ambientais globais, da perda de biodiversidade às 
mudanças climáticas e à poluição plástica, que exigem ações em todos os níveis do governo”, disse Denis 
Hayes, organizadora do primeiro Dia da Terra em 1970 e presidente emérito da Rede Earth Day Network.
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PÁSCOA

 Feliz Páscoa! Esta é uma época em que todos 
devemos lembrar de coisas tão importantes como 

a amizade, a bondade e a fraternidade. Bens 
como a família ou os amigos merecem ser 

comemorados em todos os momentos.
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PRIMEIROS SINAIS DE CIVILIZAÇÃO

 Mead disse que: "Ajudar o próximo nas dificuldades é o ponto onde a civilização 
começa.“

 O estudante esperava que Mead falasse de anzóis, panelas de barro ou pedras de 
moer.

 Um fêmur quebrado curado é evidência de que alguém tirou tempo para ficar com o 
que caiu, curou a ferida, levou-o para um lugar seguro, tratou-o, lhe trouxe alimentação e 
ajudou-o a se recuperar. 

 Há anos, um estudante perguntou à antropóloga Margaret Mead qual ela considerava 
que era o primeiro sinal de civilização em uma cultura. 

 Mas não. Mead disse que o primeiro sinal de civilização em uma cultura antiga era um 
fêmur que tinha quebrado e depois curado. 

DO FÊMUR À VIDA QUEBRADA

 Mead explicou que no reino animal, se você quebrar uma perna, você morre. Você não 
pode fugir do perigo, ir para o rio tomar agua ou caçar, procurar comida. Você é carne de 
bestas que rodeiam. Nenhum animal sobrevive a uma perna quebrada o tempo suficiente 
para que o osso cure.

Texto postado no grupo pelo CL Ricardo



10

AJUDA A QUEM PRECISA

De acordo com Marcão, presidente do Lions Colatina Centro, a campanha visa socorrer famílias em situação de 
vulnerabilidade que foram atingidas pelo isolamento social devido à pandemia do corona vírus. Foram distribuídas 
neste mês 20 cestas e dezenas de pacotes de fraudas. Marcão disse ainda, que a campanha continua e novas cestas 
básica serão montadas para distribuir a outras famílias carentes de Colatina,



11

Lions faz doação de caixas de leite para o Asilo em Colatina

 Ação realizada no pelo Lions Colatina Centro, 
teve como objetivo atender aos Idosos e Crianças 
do Lar Irmã Scheila. A campanha foi liderada pelo 
CL Edelmir Ferrari (Daim) após visita realizada 
nesta instituição e constatação da necessidade de 
doação de "leite em caixa".  Assim começou uma 

movimentação interna entre os membros do clube em prol desta causa.

 Por trás de cada AÇÃO, há uma história repleta de inspiração, impacto e gentileza.

 Segundo o presidente Marcão, o leite adquirido com a generosa ajuda dos Leões Colatinense 
totalizou 396 litros (33 caixas) para ajudar a alimentar 42 crianças e 56 idosos. 

LIONS COLATINA CENTRO REALIZA PLANTIO DE ÁRVORES 
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 A iniciativa visa contribuir na recuperação de parte da mata ciliar e da vegetação ao redor da 
nascente. As mudas foram doadas pela Prefeitura Municipal de Colatina.

 Durante a manhã da quarta dia 21, foram plantadas 30 novas árvores nas margens do córrego 
que corta a propriedade do CL Mario Balbino.

 A ação também faz parte do Plano de Reflorestamento do Clube de Lions de Colatina Centro e 
do Governador Jorge Calixto.
 “É importante estas árvores serem plantadas nos lugares certos para que nós possamos viver em 
harmonia com a natureza”, concluiu Marcão presidente do clube.

 Todas as plantas são de espécies nativas da Mata Atlântica, a exemplo do Pau Brasil, Angico, 
Jenipapo, Ipê Amarelo e Roxo dentre outras. 
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Em função das preocupações sanitárias e proibições governamentais de se realizar reuniões 
presenciais, nosso clube reuni seus associados de forma virtual semanalmente. Estamos utilizando uma 
plataforma virtual grátis: Google Meet, que funciona adequadamente. Esta reunião nos tem permitido 
combinar e realizar serviços, tanto no combate a fome quanto na prevenção ao COVID-19.

LIONS CLUBE COLATINA CENTRO REALIZA REUNIÕES VIRTUAIS

LEO CLUBE DE COLATINA DÁ POSSE A QUATRO NOVOS ASSOCIADOS
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 O Presidente do Clube, Fernando presidiu a assembleia, que contou com a presença do 
Governador do Distrito LC 11 DG Jorge de Jesus Bandeira Calixto e CaL Vera, e dos associados PDG 
Eduardo Côgo; 1ª Vice-Governadora, CaL Adelha Fernandes; 2º Vice-Governador do Distrito, CL 
Alexandre Mendes; Presidente do Distrito Múltiplo LEO LC, MJF CaLEO/CaL Caroline Garcia; 

 Na noite da sexta-feira (23) foi realizada a Assembleia Festiva do LEO Clube Colatina de posse de 
novos associados do clube, por vídeo conferência.
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 Após prestarem juramento e depois de cumpridas as demais formalidades de posse do Leo 
Clube, os novos associados foram oficialmente empossados e receberam virtualmente do Presidente 
do Clube o Diploma Oficial leoístico de associados do Leo Club Internacional que lhes serão entregues 
pessoalmente.

Presidente de Divisão A1 do    Distrito LC-11, CL Alex Exterquini; presidente do Lions 
Clube Colatina Centro, CL Marcos Roberto Carvalho; Presidente do Leo Clube de Aracruz Cibernético, 
CaLEO Pemela Honorato; Presidente do Leo Clube de São Mateus, CaLEO Antonela e a scretária do 
Clube Colatina centro, CaLEO maria victoria, na composição da mesa diretiva virtual.

 A entrada de novos associados é um momento de grande alegria para o clube e de muita 
importância para o Lions Clube Internacional, que vem promovendo uma campanha em todo o mundo 
para a entrada de novos associados.

 A cerimônia de posse foi conduzida pelo PDG José Eduardo Côgo. Foram empossados os novos 
associados Anna Karla Amaral, Histter Caroline Correia Alves; Milena Miller Ferrari Leonel; Raphael de 
Oliveira Xavier e Maria Angélica da Silva Carrara.

INSTRUÇÃO LEONÍSTICA
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OUTROS CLUBES

O Lions Clube de Pinheiros entregou 55 
cestas básicas e 75 máscaras à Pastoral 

da Caridade de Pinheiros.

Lions Clube Nova Friburgo ajudando uma senhora
do Nova suíça com uma cesta básica e 2 pacotes

de fraldas Geriátricas.

No dia 26 de março, o Lions Clube Cachoeiro Fade e Freira doou 10 
cestas básicas aos  Renais Crônicos. A instituição expressa muita 
gratidão a todos os Leões, que estão fazendo a diferença na vida de 
muitas pessoas.  

Lions Clube Itaperuna Centenário RJ, atendendo o 
clamor de sua comunidade, realiza doação para família

de criança com deficiência, assistida pela APAE de
Itaperuna RJ, os seguintes itens: Uma Cadeira de 

Rodas, uma Cadeira de banho e uma cesta básica. 
Seguimos juntos com nosso DG Jorge Calixto

com Engajamento e Compaixão servindo aqueles
que mais precisam! Na diversidade a bondade

importa! We Serve!      
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Aniversariantes

Abril

08 - CL Marco Fontana

14 - Tânia (DM CL Motinha)

03 - Marilza (DM CL Fernando Ruas)

09 - Bianca (F. CL Alexandre)

20 - Pietra (F. CL Leo)
21 - CL Henrique e DM Luciana (Casamento)

03 - CaL Margarida

04 - Ângela (DM CL Roston)
05 - Eliete (DM CL Edivaldo)

14 - Livia (F. CL Nelson Schimidt)

30 - Cândida (F. CL João)

27 - CL Acácio

30 - Alexandre (F. CL Adênis)

22 - Mateus (F. CL Acácio)
24 - Bárbara (F. CL José Angelo)

27 - Guilherme (F. CaL Niljane)

24 - Shesman (F. CL Marlon)
25 - CL Robson e DM Isabel (Casamento)

21 - CL Marcelo e DM Mariléia (Casamento)

26 - CL Luiz Faitanin

11 - Jovana (F. CL João)

31 - CL Armênio e DM Erlânea (Casamento)

05 - Marissol (DM CL Eduardo Côgo)

28 - Ludmila (DM CL Marlon)

23 - CL Luan

20 - Líbera (F. CL Acácio)

10 - CL Cezar

23 - Marcus Vinicius (F. CL Cristo)

03 - CL Alex e DM Mariza Aparecida (Casamento)
02 - Henrique (F. CL Jocimar Tamanini)

21 - Augusto Cezar (F. CL Cezar)

29 - Felipe (F. CaL Rosângela)

17 - Sávio (esposo CaL Margarida)

29 - Leandro (F. CL Nelson Schimidt)

31 - CL Gustavo e DM Liziane (Casamento)
31 - CL Roston Antonio (F. CL Roston)

02 - CL Luiz Zanchetta e DM Virginia (Casamento)

03 - Maria Victoria (F. CL Alex)

05 - Ângela (DM CL Adênis)

10 - Daniel (F. CL Aristides)

15 - CL Alexandre e DM Adriana (Casamento)

29 - CL André Spalemsa

09 - Sandra (DM CL Wanderson G.)

Maio
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Amigos do Lions
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Amigos do Lions
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Amigos do Lions


