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 Em um ambiente de integração entre os 

membros do clube de serviço, foram disputadas as  

partidas na sede da Associação do BANESTES de 

Colatina,

 No decorrer do primeiro semestre de 2015, os 

Leões esportistas se enfrentaram e saiu o time 

campeão desta edição. Na avaliação do CL Luiz 

Zanchetta, o evento transcorreu normalmente. “Além 

da ideia de competição, tivemos uma convivência 

entre amigos, de fortalecimento dos vínculos de 

amizade e companheirismo. Tudo aconteceu da melhor maneira possível”, garantiu.

 Zanchetta exaltou a grande participação de companheiros e fortalecimento do clube. 

“Este evento que fizemos tem um significado especial, pois veio da sugestão dos 

companheiros deste clube para que nós realizássemos a 9º Copa Lions de Bocha e mantermos 

os Leões unidos também no laser. E assim o fizemos e hoje comemoramos aqui seu pleno 

sucesso”, aduziu.

 Confira abaixo os 

vencedores da IX Copa.

IX COPA DE BOCHA DO LIONS COLATINA

2º Lugar - CCLL Luiz Faitanin, José Angelo e Kleser Linhalis ao lado do CL Cristo, que fez a entrega da premiação

1º Lugar - CCLL Henrique, Edeomir (Daim) e Gustavo ladeados pelo Presidente do Clube CL José Eduardo
e pelo organizador da Copa, CL Zanchetta.



JUBILEU DE OURO

 O Lions Clube de Colatina Centro, comemorou festivamente, no dia 26/06, no Salão de 

festas da APAE Hípica, o seu Jubileu de Ouro, com a presença do Ex-Presidente do Conselho 

de Governadores, Darli Vasconcelos e sua CaL Odalva, Leão investidor da nova diretoria; do 

casal ex-governador do Distrito, PDG Josias  Marques de Azevedo e CaL Leila; do casal 

segundo vice Governador Zoé Antônio Donati e Dm Rosicler, do Prefeito Municipal de Colatina 

Sr. Leonardo Deptusk, do Juiz de Direito Dr. Jocy Zanotelli, de representantes das Lojas 

Maçônicas de Colatina,  e de Companheiros, Companheiras, Domadoras, representando 

vários Clubes da região, no total de mais de 200 pessoas.
 Foi uma Festa maravilhosa e compatível com a grandeza do Clube. Foram distribuídos 

às pessoas presentes, Pins alusivos aos 50 anos e a Revista do Jubileu de Ouro –, ricamente 

ilustrada e que deve ser guardada com carinho, pois registra acontecimentos importantes do 

Clube, em cinco memoráveis décadas. O  Companheiro Ivanildo Zanoteli foi homenageado 

por ser o Leão mais sabido do clube, com 46 anos de serviços prestados. A Cal Dalnecir Morelo, 

secretária do clube recebeu o título de “Companheiro de Melvin Jones”. 
 Durante esses 50 anos, o Lions de Colatina Centro inseriu, com brilhantismo, a sua 

trajetória na história de Colatina – uma história linda; uma história de trabalho; uma história de 

amor ao próximo. E assim como foi, será, pois o Clube continua forte, renovado, composto por 

Leões e Domadoras que valorizam muito o serviço desinteressado e que desejam 

efetivamente, o bem-estar da comunidade.
 Ainda como parte da programação do Jubileu, a Câmara Municipal de Colatina, 

aprovou duas Moções de Aplausos, de autoria do Vereador Sérgio Meneguelli aprovadas na 

Sessão do dia 06 de julho.





1965/1966 = CL José Baião (Falecido);
1966/1967 = CL Antenor Santos Costa (Falecido);
1967/1968 = CL Francisco Schuan Dorna (Falecido);
1968/1969 = CL Geraldo Pereira (Falecido);
1969/1970 = CL Lúcio Spelta (Transferido);
1970/1971 = CL Geter Lopes de Farias (Falecido);
1971/1972 = CL Gentil PezzinPinafo (Falecido);
1972/1973 = CL Benício Ferrari (Ex-CL);
1973/1974 = CL Geraldo Pereira (Falecido);
1974/1975 = CL Ivanildo Zanotelli ;
1975/1976 = CL Paulo Pancieri (Ex-CL);
1976/1977 = CL AdauriCasteluber (Ex-CL);
1977/1978 = CL Hilário Lievori (Falecido);
1978/1979 = CL Lucio Dalla Bernardina (Ex-CL);
1979/1980 = CL Faisal Haddad (Ex-CL);
1980/1981 = CL Fernando Antônio Gomes (Falecido);
1981/1982 = CL Ivanildo Zanotelli ;
1982/1983 = CL Hilário Lievori (Falecido);
1983/1984 = CL Otoniel Rodrigues de Oliveira (Ex-CL);
1984/1985 = CL Faisal Haddad (Ex-CL);
1985/1986 = CL Ronaldo Benetti Machado (Ex-CL);
1986/1987 = CL Paulo Pancieri (Ex-CL);
1987/1988 = CL Fernando Antônio Gomes (Falecido);
1988/1989 = CL Tarcisio Emílio Bonato (Falecido);
1989/1990 = CL Manoel de Almeida (Falecido);
1990/1991 = CL Ivanildo Zanotelli ;
1991/1992 = CL Faisal Haddad (Ex-CL);
1992/1993 = CL Ademir Monteiro de Assis (Ex-CL);
1993/1994 = CaL Maria Alcy Passamani Loss (Ex-CaL);
1994/1995 = CL Julio Cesar Caiado Fraga (Ex-CL);
1995/1996 = CL Julio Cesar Caiado Fraga (Ex-CL);
1996/1997 = CL Ivanildo Zanotelli (Ativo);
1997/1998 = CL Ivanildo Zanotelli (Ativo);
1998/1999 = CL Ivanildo Zanotelli (Ativo);
1999/2000 = CL Paulo Pancieri (Ex-CL);
2000/2001 = CL Paulo Pancieri (Ex-CL);
2001/2002 = CL Paulo Pancieri Junior (Ex-CL);
2002/2003 = CL Paulo Pancieri (Ex-CL);
2003/2004 = CL Luiz Barbieri (Ex-CL);
2004/2005 = CL Aroldo Lemos (Falecido);
2005/2006 = CL Jorge do Nascimento Dias (Tranferido);
2006/2007 = CL Joventino Ferrari;
2007/2008 = CL José Eduardo Côgo ;
2008/2009 = CL José Vicente Casotti (Ex-CL);
2009/2010 = CL José Silvino Cristo ;
2010/2011 = CL Edeomir Ferrari ;
2011/2012 = CL Marco Antonio Fontana;
2012/2013 = CL José Silvino Cristo;
2013/2014 = CL Henrique Martinelli;
2014/2015 = CL Armênio Elizeu Ribeiro Filho 
2015/2016 = CL José Eduardo Côgo

GALERIA DE EX-PRESIDENTES



EX-PRESIDENTES



Aniversariantes do mês de Agosto

01 - Gleide (Dm CL Cristo)

03 - CL Giovani

08 – Eduardo S. Côgo ( F. CL José Eduardo Côgo)

11 - CL Edivaldo

13 - CL Kleser (Tatu)

14 - João Paulo (F. CL Adilson)

14 - CL Dausther Negreli

15 - Luizmaik (F. CL Luiz Antonio)

19 - Marcel Victor (F. CL Cristo)

19 - CL Emerson Leonardo

21 - Irineu Francisco Caser Neto (F. CL Amauri Braz  Caser)

24 - Isabel (Dm CL Robson Dalapicola)

25 - Tabata (F. CaL Márcia Caliari)

28 - CL Amauri Braz Caser 

DECLARAÇÃO DE VISÃO E DE MISSÃO DE LIONS INTERNACIONAL

Visão – “Ser o líder global em serviços comunitários e humanitários”
Missão – “Dar poder aos voluntários para que possam servir suas
comunidades e atender suas necessidades humanas, fomentar a paz
e promover a compreensão mundial através dos Lions Clubes”. 



 Os Leões Colatinense, através do seu idealizador Marco Antônio Fontana realizou no 

primeiro semestre deste ano o II Campeonato interno de boliche. A competição foi 

marcada pelo companheirismo caloroso e a enorme animação dos participantes e 

familiares que prestigiarem o evento.

 A realização do II Campeonato de Boliche proporcionou aos leões do clube mais 

uma opção de lazer, bem como a promoção e a estimulação de novos adeptos a esta 

respeitosa modalidade.

 O  boliche em Colatina vem ganhando muitos adeptos e nos últimos anos, a 

participação maciça da família Leonistica do Lions Colatina Centro. As partidas em alguns 

momentos, surpreendeu a todos com o nível técnico apresentado

 Ao final da competição foi realizado uma bela confraternização entre todos os 

envolvidos na competição e parabenizado o atleta e organizador Marco Fontana por sua 

motivação e responsabilidade em organizar e preparar com a costumeira competência o 

evento. Também merece grande destaque o Sr. Cacaio, proprietário do belo restaurante 

Fontana de Trevi que abriu as portas para a realização de mais esta competição esportiva. 

PAIXÃO PELO BOLICHE UNE LEÕES DO LIONS COLATINA CENTRO



Para que haja um vencedor, o time deve ter um sentimento de unidade; 
cada jogador deve colocar o time acima da glória pessoal.

Paul Bear Bryant



MEIO AMBIENTE

 A nova Encíclica do Papa Francisco, intitulada “Laudato 

si”, trata de questões relacionadas à ecologia e ao pleno 

desenvolvimento do gênero humano. Olhando as suas 187 

páginas, o Santo Padre propõe uma ecologia integral, que 

incorpore claramente as dimensões humanas e sociais, 

inseparavelmente vinculadas com a situação ambiental. 

Nesta perspectiva, o Pontífice convida a empreender um 

diálogo honesto em todos os níveis da vida social, facilitando

processos de tomada de decisão transparentes. E lembra 

que nenhum projeto pode ser eficaz se não for animado por 

uma consciência formada e responsável, sugerindo 

princípios para crescer nesse sentido a nível educacional, 

espiritual,eclesial, político e teológico. O Papa inspira-se no 

“Cântico das Criaturas” de São Francisco de Assis, para 

recordar que a terra “se pode comparar ora a uma irmã, com quem partilhamos a existência, 

ora a uma mãe, que nos acolhe nos seus braços”. Esta terra agora, está maltratada e 

saqueada e ouvem-se os gemidos dos abandonados do mundo, escreve o Papa.É preciso 

uma conversão ecológica, uma mudança de rumo, para que o homem assuma a 

responsabilidade de um compromisso para o cuidado da casa comum. Um compromisso 

para erradicar a miséria e promover a igualdade de acesso para todos, aos recursos do 

planeta. A Encíclica faz, assim, um diagnóstico minucioso dos males do planeta: poluição, 

mudanças climáticas, desaparecimento da biodiversidade, débito ecológico entre o Norte e 

o Sul do mundo, predomínio da tecnocracia e da finança que leva a salvar os bancos em 

detrimento da população, propriedade privada não subordinada ao destino universal dos 

bens. Sobre tudo isto, parece prevalecer uma cultura do descartável, usa e deita fora, algo 

que leva a explorar as crianças, a abandonar os idosos, a reduzir os outros à escravidão, a 

praticar o comércio dos diamantes de sangue. É a mesma lógica de muitas máfias, escreve o 

Papa. Perante isto, podemos ler na Encíclica, é necessária uma revolução cultural corajosa 

que mantenha em primeiro plano o valor e a tutela de cada vida humana, porque a defesa 

da natureza não é compatível com a justificação do aborto e cada mal trato a uma criatura é 

contrário à dignidade humana. O Santo Padre pede diálogo entre política e economia e a 

nível internacional não poupa um juízo severo aos líderes mundiais, relativamente à falta de 

decisões políticas a nível ambiental e propõe uma nova economia mais atenta à ética. A 

Encíclica sublinha que se deve investir na formação para uma ecologia integral, para 

compreender que o ambiente é um dom de Deus, uma herança comum que se deve 

administrar e não destruir. E bastam pequenos gestos quotidianos: fazer orecolhimento 

diferenciado dos lixos, não desperdiçar água e alimentos, apagar luzes inúteis, agasalhar-se 

um pouco mais em vez de acender o aquecimento. Desta forma, poderemos sentir que temos 

uma responsabilidade para com os outros e o mundo e que vale a pena sermos bons e 

honestos.

Encíclica "Laudato em si"



POSSE DA NOVA DIRETORIA

 Realizou-se na noite de 26 de junho, com grande presença de Autoridades Leonistica, 

Civis e convidados, na belíssima área de festa da APAE Hípica de Colatina a cerimônia de 

posse da nova Diretoria do Lions Clube Colatina Centro, ocasião em que o Presidente, 

Armênio Elizeu, encerrou sua exitosa gestão e transferiu o cargo para o PDG CL José Eduardo 

Côgo, para o novo Ano Leonístico 2015/2016. 

 Nossos parabéns ao agora ex-presidente Armênio e os votos de sucesso ao PDG José 

Eduardo, novo Presidente do Clube.



 Os alunos fazem parte do projeto  CEU's – Centro de Artes e Esportes Unificados é um 

projeto do Ministério da Cultura que tem objetivo integrar atividades e serviços culturais, 

práticas esportivas e lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho e serviços 

sócios assistenciais.

 Esse espaço foi inaugurado no Bairro Columbia em março de 2014, e é composto de 

uma biblioteca, um cine teatro (com capacidade para 80 pessoas), um telecentro (com 12 

computadores ligados a internet), uma sala multiuso, uma quadra esportiva, uma pista de 

skate e o CRAS – Centro de Referência de Assistência Social.

 A partir da inauguração desenvolvemos projetos como: CAPOEIRA, JUI JITSU, GINÁSTICA 

RÍTMICA, GINÁSTICA DA MELHOR IDADE, OFICINAS DE ARTES, RECREAÇÃO, BRINQUEDOTECA E 

DESENHO, DANÇA, ZUMBA E AERÓBICA , HIP HOP, AULAS DE VIOLÃO E TECLADO, ESCOLINHA 

DE FUTSAL E FUTEBOL, CINEMA... entre outras atividades, tudo gratuito para toda comunidade 

e comunidades vizinhas.

 O Esporte é fundamental para estimular a mente e exercitar o corpo.

 Aproveito para  agradecer ao LIONS CLUB pela parceria doando os uniformes para a 

turma de JIU JITSU.

 Abraço 

 Eliane

PROJETO CEU's

"A verdadeira caridade é impalpável como a luz e invisível como o perfume: 
dá o calor, dá o aroma, mas não se deixa tocar nem ver."

Coelho Neto



 O charme dos anos dourados voltou à Colatina no ultimo dia 18 de julho, no Cerimonial 

Drink. O Glamour dos Anos Dourados, foi presente no baile beneficente promovido pelo Lions 

Clube Colatina Centro. O evento é realizado há nove anos, com a finalidade de reverter toda 

a renda para os programas sociais desenvolvidos pelo clube em atendimento à população 

carente. A iniciativa original foi do CL Jacimar Tamanini médico e Companheiro Leão.

 De acordo com o CL Tamanini,  o nome do evento foi pensado de maneira estratégica, 

unindo a música de boa qualidade da velha guarda a uma causa social. “Além de voltarmos 

ao passado com as canções dos anos dourados, o baile dançante é uma das maneiras de 

chamar a atenção dos colatinenses para as ações desenvolvidas pelo Lions”.

 Segundo Edeomir Ferrari, um dos organizadores do evento, “a expectativa que era de 

700 pessoas foi superada pelo publico presente e o sucesso foi absoluto”. 

 Com o apoio dos amigos do Lions nesta edição, o Baile do Lions entrou para o 

calendário de iniciativas beneficentes da sociedade Colatinense. “O Lions, por ser uma 

instituição sem fins lucrativos, precisa de ações como esta para proporcionar ajuda aos 

projetos sociais”, ressalta Eduardo Côgo atualmente presidente do clube.

 A 9ª edição do Baile contou com belo show da Banda Eclipse, que abraçou a causa e 

fez o público dançar até às 3 horas da manhã. A noite contou ainda com a apresentação do 

musico Jarbas Junior que abrilhantou a abertura do baile.

 Os leões estão de parabéns pela organização perfeita deste evento.

 O Baile deste ano teve a cobertura do Programa Evidence da TV SIM. O vídeo do baile 

pode se acessado através do link https://www.youtube.com/watch?v=ehYhjf6oxpI.

BAILE DO LIONS



Amigos do Lions
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