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POSSE DA DIRETORIA AL 2019/2020

Ÿ INTERESSAR-SE ativamente, pelo bem-estar cívico, cultural, social e moral da comunidade. - UNIR os 
clubes pelos laços de amizade, bom companheirismo e compreensão mútua . 

Ÿ PROMOVER um fórum para a livre discussão de todos os assuntos de interesse público, excetuando-se, 
entretanto, o partidarismo político e o sectarismo religioso, que não serão debatidos pelos associados 
no clube. 

Ÿ CRIAR e fomentar um espírito de compreensão entre os povos da Terra. 

Ÿ INCENTIVAR as pessoas bem intencionadas a servir a suas comunidades sem benefício financeiro, 
estimular a eficiência e promover elevados padrões éticos no comércio, na indústria, nas profissões, nos 
serviços públicos e nos empreendimentos particulares.

Parabéns a nova Diretoria do Lions Clube de Colatina, e que esta possa continuar com o bom trabalho 
desenvolvido diante a comunidade pela administração passada.

Os objetivos do Lions Clube são principalmente: 

 Em uma solenidade de gala, no último dia 12 de julho, o 
Lions Clube Colatina Centro realizou a Assembleia de Posse 
da Nova Diretoria do Clube para o Ano Leonístico 2019/2020, 
no espaço da APAE hípica de Colatina. O evento contou com a 
presença das Autoridades Municipais e dos Clubes LC 
Aracruz, LC Colatina Rio Doce e LC São Gabriel da Palha, 
que, além de abrilhantarem as festividades, tiveram 
oportunidade de conhecer, melhor, todos os trabalhos do clube 
de Colatina. Para a posse do novo Presidente, CL Alex 
Esterquini de Moura, o Clube contou com a presença do ex-

Governador do Distrito, PDG-MJ CL José Eduardo Côgo, do 
Lions Clube Centro, que colhendo os compromissos dos integrantes da nova Diretoria, declarou 
empossado o novo Presidente e todos os seus assessores. Os Leões, como são nacionalmente chamados, 
fazem parte de clubes de serviço à comunidade, dedicados à ideia de que homens e mulheres que vivem 
numa comunidade estão na posição de saber quem precisa de ajuda e porquê. 

Ÿ INCENTIVAR os princípios do bom governo e da boa cidadania. 





Criado em 1973, este título leva o nome do fundador de Lions Clubes Internacional, Melvin 
Jones. Esta comenda não é um prêmio, mas sim uma homenagem a uma pessoa dedicada 
ao serviço humanitário. 
A  paixão pelo Lions, dedicação, companheirismo e alegria contribuiu para o 
reconhecimento e finalmente a mais importante de todas as distinções: O Título de 

Companheiro de Melvin Jones, representado em uma placa gravada, um distintivo de 
lapela e uma carta de reconhecimento, assinada pelo Chanceler Bob Corlew, presidente do 

Conselho de Curadores.

COMPANHEIROS MELVIN JONES

Título de Companheiro de Melvin Jones é concedido a Três membros do Lions Clube de Colatina. Trata-se da mais 
importante honraria que o Clube concede.

No dia 12 de julho, Dauster Negreli Junior, Paulo Fontana e Alex Esterquini receberam em uma reunião 
Festiva do Lions Clube de Centro, a mais alta honraria da Fundação Lions Clube Internacional. (LCIF).



Lions Presente no Arraiá das Amigas do Bem Viver

O Lions Clube de Colatina Centro participou do arraiá promovido pelas Amigas do Bem Viver, instituição 
que ampara as mulheres que passam pelo tratamento de câncer de mama em Colatina. O evento teve por 
objetivo proporcionar uma noite agradável e muito divertida para todas as pessoas presentes. Assegurar 
que cada mulher tenha seus direitos humanos integralmente cumpridos, respeitados e protegidos é a 
principal missão das amigas do Bem Viver. Para que as ações fossem efetivas, o Lions contribuiu com o 
trabalho voluntário dos leões. A participação foi compor a organização na portaria, bar, caixa e servindo as 
comidas. O evento aconteceu nesta quinta feira dia 11 de julho nas dependências da APAE Hípica de 
Colatina



  P e l a  S o c i o l o g i a 
aprendemos  que  a  v ida  em 
s o c i e d a d e  é  d e  c o n s t a n t e 
interdependência. Ou seja, não dá 
para viver em grupo, manter as 
relações sociais, afetivas, humanas 
sem que precisemos uns dos 
o u t r o s .  E s s a  r e l a ç ã o  d e 
dependência é também entendida 
como solidariedade, onde as 
diferentes funções, capacidades, 
habilidades, experiências trocadas 
no dia a dia vão completando as 

carências e necessidades de cada um. Isso é o comum. Mas vocês, caros Amigos do Lions, estendem a 
solidariedade para além da trivial convivência: vocês praticam a solidariedade humana, cristã, que 
ultrapassa os limites de seus grupos de convívio, pois as doações que de vocês recebemos, levadas 
adiante pelas campanhas do Lions, são verdadeiras injeções de respeito e consideração com outras 
pessoas.
  Obviamente, as senhoras e os senhores sabem disso, mas não custa reforçar: essa 
prestimosa ajuda mensal que de vocês recebemos é chama que aquece pessoas carentes por meio de 
cobertores e roupas; é vida que chega a necessitados famintos por meio de alimentos; é abrigo e 
acolhimento quando essas doações se transformam em morada para alguém; é respeito à dignidade 
humana quando doamos fraldas geriátricas, socorremos pessoas doentes e/ou portadoras de 
necessidades especiais. E assim, essas e muitas outras ações de benemerência só acontecem devido à 
generosidade dos Amigos do Lions, sempre solidários às causas do Lions em prol do ser humano, 
sobretudo os menos afortunados.

Muitíssimo obrigado a todos.

  Vocês se encaixam bem neste pensamento do escrito Franz Kafka, para quem “A 
solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana”. Por isso, 
externamos aqui uma gratidão imensa pela solidariedade e colaboração de vocês, com as atividades que 
desenvolvemos. Parodiando a canção: “O que é que nós somos sem vocês?” 

            PDG Eduardo Côgo

Caros Amigos do Lions

Amigos do Lions

Quando Deus tira algo do seu alcance, lembre-se: Ele não o está punindo,
mas apenas abrindo suas mãos para receber algo melhor. 

Concentre-se nesta frase: 
"A vontade de Deus nunca irá levá-lo onde a Graça de Deus não irá protegê-lo." 

Será que Deus está em primeiro lugar na sua vida?
Observe o que Ele faz.



CONVENÇÃO INTERNACIONAL - MILÃO

Anualmente, o Lions Internacional realiza uma convenção, onde serão empossados os novos governadores 
e discutidos assuntos relativo a Lions. Neste ano a cidade anfitriã da Convenção Internacional, é uma 
cidade cosmopolita onde 14% da população é de origem estrangeira. A cidade continua como um dos 
principais centros econômicos e industriais da Europa e é um dos mais importantes centros da União 
Europeia para negócios e finanças, com a sua economia sendo uma das mais ricas do mundo. Milão é 
conhecida mundialmente como a capital do design, com maior influência global no comércio, na indústria, 
música e desporto.
  A capital da Lombardia tem a área metropolitana mais populosa de Itália com 1,3 milhão de 
habitantes e 3,2 milhões na área mais ampla que circunda o centro. Os seus achados arqueológicos 
remontam a 222 a.C. Com efeito, esta cidade transalpina serviu como capital do Império Romano do 
Ocidente. Ao longo da antiguidade, da Idade Média e até mais tarde, Milão prosperou muito devido à sua 
localização dominante na Itália continental.
  Embora a cidade tenha sido danificada durante a Segunda Guerra Mundial, recuperou e assistiu a 
um enorme boom econômico que explica o seu grande crescimento e expansão. Hoje, Milão oferece uma 
magnífica mistura de arquitectura histórica e modernos arranha-céus. Milão e é particularmente conhecida 
pela bela Catedral do Duomo e pela abundância de lojas de moda de gama alta.

DG Hélio José Sussai/CaL Denice
IP Jung-Yul Choi/CaL Seong-Bok Yang
Pusan (First) Lions Club/Coreia do Sul

  Conclamamos a todos para se engajarem no apoio a LCIF, em suas campanhas de 
arrecadação, principalmente, na Campanha 100, cuja meta é impulsionar o serviço dos Leões em todo o 
mundo.
  É preciso equilíbrio para se oferecer grandes serviços. Para melhorar a nossa comunidade, 
necessitamos do empenho igual de todos. Contamos com a força de cada um para obtermos sucesso.
  Como Leões, a nossa missão é servir, mas também temos o dever de convidar as pessoas da 
comunidade a se afiliarem aos nossos clubes de Lions. Contamos com todos vocês no fortalecimento do 
quadro associativo e na prestação de serviços no decorrer deste ano leonístico, para CRESCER, 
DIVERSIFICAR E SERVIR.

  QUE DEUS NOS AJUDE!

  Qual será a nossa recompensa? Nossos serviços são desinteressados e, por isso, não 
devemos esperar recompensas, mas com certeza seremos grandemente recompensados pelos sorrisos, 
abraços e lágrimas de agradecimento daqueles que foram beneficiados pelas nossas ações, que talvez não 
resolvam seus problemas, mas ajudam a encorajá-los a lutar para resolvê-los.

Companheiros (as), Domadoras, Leos, Castores, 
Filhotes e Amigos do DLC11

  Inicialmente, pedimos a Deus que nos ilumine e 
nos dê sabedoria para exercer, com dignidade, o 
comando de nosso querido Distrito LC11, dando-nos 
também força e graça para lutarmos com amor, alegria e 
companheirismo sob a bandeira do SERVIÇO 
DESINTERESSADO, meta do Leonismo. 
  Devemos nos orgulhar de pertencermos a uma 
família de 1,5 milhões de companheiros espalhados por 
mais de 210 países do planeta Terra. 
  A P R E N D E R ,  D E S C O B R I R ,  A G I R  E 

COMEMORAR, estas são as quatro fases da nossa jornada de serviços, aumentando o impacto através do 
acesso aos recursos relacionados às causas globais.
  Quando servimos, nós crescemos e não pretendemos parar nunca. Assim, estaremos 
engajados nas metas do LCI: MELHORAR AS VIDAS DE 200 MILHÕES DE PESSOAS durante o AL 
2019/2020.

MENSAGEM DO GOVERNADOR



DIABETES

  Foi atendido a população com 
exames de glicemia, além de medir a 

hipertensão arterial de todos que desejaram, informou Motinha.
 A campanha envolveu voluntários do Lions além dos enfermeiros Gleidson e Lena que ajudaram a 
fazer os exames de glicemia e orientaram as pessoas na prevenção de doenças como o diabetes 
(hipoglicemia) e hipertensão.  Das 222 pessoas atendidas, 66 apresentaram alterações que vão precisar 
de complementação. Estas pessoas foram cadastradas e receberão atenção especial dos agentes de 
saúde de acordo com as fichas preenchidas no evento.

  O L ions Clube de Colat ina 
promoveu no dia 08 de junho, uma 
campanha em prol da saúde da população 
Colatinense. Segundo o presidente da 
comissão da saúde, CL José Francisco 
Mota (Motinha), a ação ocorreu na Rua 
Geraldo Pereira (calçadão do centro da 
cidade) das 8 às 12 horas.



LC AIMORÉS DÁ POSSE à NOVA DIRETORIA

 O Lions Clube de Aimorés deu posse à nova 
diretoria para o biênio 2019/2020 na noite da 
última terça-feira (11/06), às 20h, no Salão de 
Festas do Aimorés Lorena Clube.
 Em seu discurso, CL Marcelo Brito, novo 
Presidente do Clube, espera poder continuar 
contando com o apoio da comunidade nas 
atividades filantrópicas que são realizadas pelo 
Lions Clube de Aimorés. 
 Em uma bela noite de companheirismo o 
Leão investidor da nova diretoria foi o PDG de 
Colatina Eduardo Côgo do LC 11.  

Foto: Marcelo Brito, Alex Esterquini, Euclides Estange, Mario Balbino,
Armindo Santos, Eduardo Côgo e Padre Marcos

Lions promove moda de viola em Colatina

s Leões de Colatina, estão nos preparativos finais para 

Orealização do 1ª Moda de Viola organizado pelo clube, 
que irá acontecer no dia 19 de agosto. As dependências 

do Clube Itajubi será preparada pelos organizadores para sediar 
um dos maiores eventos de música sertaneja de raiz da região.

erão horas de música do gênero, com apresentação de 

Svárias bandas, além de novos talentos regionais, que 
estão se preparando para dar o tom da viola durante toda 

noite.



Lions recebe visita de Comandante da Polícia Militar

O Lions Clube de Colatina recebeu no dia 10 de junho a visita 
comandante da 1ª Cia do 8ª Batalhão da Policia Militar de Colatina, 
Carlos Balbino Serrano. Na ocasião o comandante fez uma 
apresentação das ações que vem sendo desenvolvidas pela Policia 
Militar no município. Apresentou ainda o Plano de Comando com 
destaque para o comprometimento da tropa com a melhoria da 
qualidade dos serviços prestados, bem como os objetivos estratégicos, 
metas, indicadores, iniciativas e seus respectivos resultados até o 
momento. Os Leões elogiaram as ações e se colocaram à disposição da 
PM. 

Cumprindo sua missão constitucional de preservação da 
ordem pública, a PM de Colatina desenvolve diversos projetos 
com outros órgãos públicos a sociedade civil e o LIONS. 
A Polícia Militar de Colatina, gerenciada pelo Comandante 
Balbino, está implantando uma nova filosofia e estratégia 
organizacional que proporciona uma parceria entre as 
instituição civis organizadas e a polícia, baseada na premissa 
de que tanto a polícia quanto a comunidade devem trabalhar 
(juntos) para identificar, priorizar e resolver os problemas 
contemporâneos, como crimes, drogas, fome, medos, 
desordens físicas, morais, com o objetivo de melhorar a 
qualidade geral de vida da cidade. Tudo isso baseado na 
crença de que os problemas sociais terão soluções cada vez 

mais efetivas, na medida em que haja a participação de todos na sua identificação, análise e discussão. Em 
mais uma parceria o LIONS se compromete em doar cestas básicas para garantir o sucesso deste 
programa. 

Polícia Militar e LIONS: uma parceria de sucesso

"Juntos para Servir"



ARRAIÁ DO LIONS CLUBE

Sábado (06/07) aconteceu o Arraiá do Lions Club, com muito companheirismo e vários pratos típicos pra 
saborear. Os Leões organizaram o Arraiá, com algumas atrações típicas da festa Junina. Barracas, pratos 
típicos, e a dança coreográfica administrada pela Domadora Bel Dalapicola. Contou ainda com o desafio de 
adivinhar o comprimento de uma enorme linguiça. O vencedor foi o Filhote do CL Roston que calculou em 
13,58 metros. Os participantes, levaram doces, bolos, cuscuz, salgadinhos, paçocas, quentão e muita 
alegria e simpatia. O evento teve apresentação de quadrilha, sendo uma das principais atrações que fez os 
CCLL se apaixonar pelo mundo Caipira. O arraiá aconteceu no aconchegante sítio do CL João Azevedo 
Neto

Os propósitos de um Clube de Lions são:

PROMOVER os princípios de bom governo e boa cidadania
CRIAR e fomentar um espírito de entendimento entre os povos da terra

INTERESSAR-SE, ativamente, pelo bem-estar cívico, cultural, social e moral da comunidade

PROPÓSITOS (Clubes)

PROPORCIONAR um fórum para livre discussão dos assuntos de interesse público, contanto que, contudo, não se discuta assuntos 
de ordem política e religiosa, ente os associados do clube
INCENTIVAR as pessoas de mentalidade de serviço a servir suas comunidades sem recompensa nanceira pessoal, estimular a 
eciência e promovendo elevado padrão de ética no comércio, indústria, prossões, serviços públicos e empreendimentos privados.

UNIR os associados em laços de amizade, bom companheirismo e compreensão recíproca





ANIVERSARIANTES

01 – Gleide (Dm CL Cristo)

03 – CL Wilson Dm Maria Regina (Casamento)

08 – Eduardo ( F. CL Eduardo Côgo)

03 – CL Giovani

05 – CL Roger e Dm Tamyres (Casamento)

11 – CL Edivaldo

15 – Luizmaik (F. CL Luiz Faitanin)
19 – Marcel Victor (F. CL Cristo)

14 – João Paulo (F. CL Adilson)
13 – CL Kleser

14 – CL Dausther

11 – Letícia (F. Renato Calefe)

20 – Deborah (F. CL Motinha)
22 – Gabriela (Dm CL Renato)

24 – Isabel (Dm CL Robson Dalapicola)

29 – Maria de Fátima (DM CL João)

24 – João Pedro (F. CL Motinha)

22 – CL Marlon

25 – Thabata (Filhote CaL Márcia)
25 – Rosileia (Dm CL Thiago)

19 – Eliana (DM CL Ivan Azevedo)
19 – CL Léo

21 – CL Umberto

26 – Mariza Aparecida (Dm CL Alex)

Agosto

Quem faz
aniversário 
em agosto

PAGA O
CHURRASCO

SEMPRE ter em mente meus deveres de cidadão para com minha localidade, meu estado e meu p aís, sendo-lhes constantemente 
leal em pensamento, palavras e obras, dedicando-lhes, desinteressadamente, meu tempo, meu trabalho e meus recursos

LEMBRAR que, para ser bem sucedido nos negócios, não é necessário destruir os dos outros; ser leal com os clientes e sincero 
consigo mesmo 

SEMPRE que surgir uma dúvida a respeito da retidão ou da ética de minha posição ou ação em relação a outros, resolver essa 
dúvida em benefício dos outros

LUTAR pelo êxito e pleitear toda remuneração ou lucro que, equitativa e justamente mereça recusando, porém, aqueles que 
possam acarretar diminuição de minha dignidade, devido a vantagem injusta ou ação duvidosa por minha parte 

SER comedido na crítica e generoso no elogio; construir e não destruir

PRATICAR a amizade como um m e não como 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

AJUDAR ao próximo, consolando o aito, fortalecendo o fraco e socorrendo o necessitado

DEMONSTRAR fé nos méritos da minha prossão esforçando-me para conseguir honrosa reputação de qualidade dos meus 
serviços

CÓDIGO DE ÉTICA DO LEÃO



AMIGOS DO LIONS

Nós Servimos!






