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O Clube

  O Clube é a célula principal do movimento 

leonístico, podendo ser constituído em qualquer 

município do território que compreende o Distrito, 

mesmo onde já existam Clubes organizados.

  Um Lions clube é dirigido por uma diretoria, 

a qual é normalmente constituída por um presidente 

como seu principal dirigente executivo, ex-presidente 

imediato, dois vice-presidentes, secretário, 

tesoureiro, diretor social (sob cuja responsabilidade 

estão os objetos de propriedade do clube), e diretor 

animador (com a responsabilidade de promover o 

entusiasmo entre os sócios), quatro ou mais diretores 

vogais e um diretor de sócios. Os dirigentes de um clube são eleitos anualmente para um 

mandato que coincide com o ano leonístico da associação, enquanto que seus diretores vogais 

são eleitos para um mandato de dois anos. A diretoria de um clube reúne-se normalmente uma 

vez por mês. Em nosso clube, a diretoria reúne-se na primeira e terceira semana do mês e nas 

demais as reuniões são ordinárias. O Lions Colatina Centro se reúne na Associação do 

Banestes nas segundas-feiras às 19 horas.

  A identificação do Clube é pelo nome do município onde se acha situado. Onde 

houver mais de um Clube, deverá ser acrescentada uma outra identificação além do nome do 

município. 

LIONS CLUBE COLATINA CENTRO
Colatina - ES

DEFINIÇÃO DE LEONISMO

“Leonismo é uma associação universal de homens e mulheres probos e livres, de todas as profissões e credos 

religiosos, tendo a ética por princípio, a amizade e o companheirismo por meio, a prestação de serviços ao homem 

e à sociedade como fim!”
Antônio Ruggiero Junior, in “Ensaios de Filosofia Leonística”

PRÓXIMAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS
99ª – 24 a 28 de junho de 2016 – Fukuoka – Japão
100ª – de 30 de junho a 4 de julho de 2017 – Convenção do Centenário de Fundação de Lions Internacional - Chicago, 
Illinois, USA.
101ª – de 29 de junho a 3 de julho – MGM Grand Resort - Las Vegas - Nevada – USA



Satisfação dos Sócios
 Para assegurar que o Lions clube permaneça 

saudável e vital considere a experiência das pessoas e 

as expectativas de pertencer ao seu clube. Se os sócios 

do seu clube se sentem bem-vindos, à vontade e se 

envolvem nos ser viços da comunidade, eles 

permanecerão no clube por um longo tempo. 

Portanto, é importante que os companheiros 

continuem envolvidos por meio da incorporação de 

vários programas de satisfação de sócios. Esses 

programas têm como enfoque a cooperação dentro do clube, a atitude dos sócios e reuniões bem dirigidas 

para ajudar a mantê-los envolvidos.

Lista de Verificação de Novos Sócios

Use a seguinte lista de verificação de novos sócios para garantir que estão sendo bem recebidos e se sentem 

em família:

  Fiz com que os novos sócios se sentissem bem-vindos?

  Deleguei responsabilidades a eles?

  Valorizei a opinião deles e respeitei suas ideias?

  Fiz com que se sentissem como membros da família?

 Satisfação dos sócios significa a sensação positiva que devem ter por terem se afiliado ao clube. Ao 

incentivar os Leões a participarem de atividades do clube, fará com que fiquem satisfeitos e os sócios 

permanecerão em números maiores.

 Lembre-se, a conservação é simplesmente o resultado da felicidade que os Leões sentem em 

pertencer ao clube.

 Esperamos que estas informações sejam assimiladas pelos novos sócios e sócios de nosso clube, e 

que seja o inicio para a formação de um futuro dirigente de LIONS CLUBE e de um leão mais esclarecido e 

cônscio de suas responsabilidades e atribuições dentro do clube e do movimento leonístico. 

 Dentro do Lions já existem várias publicações que podem expandir os conhecimentos dentro do 

movimento. Uma boa fonte de informações, estão contidos nas publicações: Revista THE LION, "LEÃO 

SABIDO" (33ª Edição); "CARTILHA DO LEÃO"; "Uma História do Leonismo no Brasil"; "NOS 

MEANDROS DO PROTOCOLO" e muitas outras e que podem ser adquiridos no "Lions do Distrito LC-2, 

Rua Botucatu 979 – Vila Clementino – CEP 04023-062 – São Paulo – SP. 

EPITÁFIOS

1 - “Estou pronto para encontrar com o meu Criador. Se meu Criador está preparado para o grande teste de me encontrar é outra questão.”
                                                                                                                                   (Winston Churchill)
2 - “É mais digno do que os homens aprender a morrer do que matar.” (Sêneca)



Reflexão

 Um velho vivia sozinho em Minnesota. Ele queria 

cavar sua lavoura, mas era um trabalho muito 

pesado.

 Seu único filho, que normalmente o ajudava, 

estava na prisão. O velho, então, escreveu a seguinte 

carta ao filho, lamentando seu problema:

 “Querido filho, estou triste porque, ao que 

parece, não vou poder plantar minha lavoura este 

ano. Detesto não poder fazê-lo, porque sua mãe 

sempre adorava a época do plantio depois do 

inverno. Mas eu estou velho demais para cavar a terra. Se você estivesse aqui, eu não teria esse problema, 

mas sei que você não pode me ajudar pois está na prisão. Com amor. Papai.”

Pouco depois, o pai recebeu do filho o seguinte telegrama:

PELO AMOR DE DEUS, papai, não escave o terreno! Foi lá que eu escondi os corpos!” Às quatro da manhã 

do dia seguinte, uma dúzia de agentes do FBI e policiais apareceram e cavaram o terreno inteiro, sem 

encontrar nenhum corpo. Confuso, o velho escreveu uma carta para o filho contando o que acontecera. 

Esta foi a resposta:

 “Pode plantar sua lavoura agora, papai. Isso é o máximo que eu posso fazer no momento.”

Semana Nacional do Trânsito

Com o lema “ Cidade para as pessoas e 

prioridade ao pedestre” do dia 18 a 25 de 

setembro será realizado em todo país 

campanha por um trânsito mais humano. O Lions 

Colatina Centro está organizando ações para 

conscientizar os colatinenses da necessidade de 

termos um trânsito mais humano para todos.  

O companheirismo pode ser comparado 
à verdadeira amizade, pois ambos nos 
dão liberdade para falar à outra pessoa 
sobre seus próprios defeitos e mais ainda 
sobre todas as suas qualidades.



Mensagem do Governador

 Demonstramos inúmeros atos de coragem durante nossa vida. 

Não nascemos com ela. A coragem surge na medida que 

defrontamos o inesperado. Surge de forma diferente, em 

intensidade e especificidade, entre os seres humanos. O dom de 

criar “coragens” deve persistir em nós, por toda a vida. 

 Enfrentar o parto, nascer, engatinhar, ficar de pé e andar em 

frente, são atos de coragem comuns a todos. O que diferencia um 

ser humano de outro é a forma de coragem que cada um tem de 

lutar para ter seus sonhos realizados. Elaborar, planejar e atuar são 

os degraus que cada um tem que subir para atingir seus objetivos, 

conquistá-los.

 A coragem que emerge de nós, do Lions, é diferente, pois além de suprir-nos de força para alcançar 

nossos sonhos, nos faz reais, humildes, honestos e cheios de 

amor para servir aos nossos irmãos e ajudá-los na luta por um 

mundo humanizado.

 Com coragem, eu, Sandra, Todo o Gabinete de 

Assessoria do nosso querido Distrito e as Diretorias dos clubes 

de Lions do LC11, iremos enfrentar um novo ano leonístico. 

Nosso legado dependerá da participação efetiva de todos, para 

que, de forma humilde, digna e com pujante humanitarismo, 

façamos brilhar a nossa Luz.

 Salve Melvin!
DG CL Jovelino / CaL Sandra 
DLC11 - AL 2015/2016

 SIGLAS MAIS COMUNS NO LEONISMO

L = Ordem cronológica de criação dos distritos Sul-americanos, correspondente ao Brasil.

LC = Lions Clubes.

CL = Companheiro Leão, no plural= CCLL.

CaL= Companheira Leão, no plural = CasL

DM = Domadora, no plural = DDMM.

LCI = Lions Clube Internacional

LCIF = Lions Clubs International Foundation

CG = Conselho de Governadores

CD = Conselho Distrital

AGDL = Associação dos Governadores do Distrito Múltiplo

AL = Ano Leonístico. 



Aniversariantes do mês de Setembro

01 - CL Carlos Zorzaneli
01 - CL Walace Ferrari
02 – Solange Vasconcelos Fontana (DM CL Paulo Fontana)
04 – CL Wanderson Rocha Gumieiro
07 - Ester (Dm. CL Darci Dalla Bernardina)
07 - CL Adênis Melquiades da Silva
07 - CL Armênio Elizeu Ribeiro Filho
08 - Ramon (F. CL Roston Queiroz)
10 - Jussara (Dm CL Marco Fontana)
10 – CL Paulo Fontana e Dm Solange (casamento)
13 - CL Ranieri Mili
15 - Ivanete (Dm CL Ranieri Mili)
17 - Augusto (F. CL Adênis Melquiades)
23 - CL Robson Dalapicola
24 - CL Joventino Ferrari
27 - CL Luiz Faitanin e Dm Lucimar (casamento)
30 - Camilla (F. CL Joventino Ferrari)
30 - CL Kleser Linhalis e Dm Érica (Casamento)

No dia 8 de agosto, a empresa Realize Comunicações Ltda, revelou as empresas e instituições mais lembradas de Colatina. 
De acordo com a pesquisa, o Lions Clube Colatina Centro está em 1º lugar na lembrança dos Colatinenses como destaque do 
ano. O clube agradece a todos pelo reconhecimento.  

Reconhecimento



01 – “O Domínio da Informação É Fator de Desequilíbrio Competitivo”
02 – “Quem Domina a Informação, Detém Poder”
03 – “Quem Domina a Informação, Determina o Futuro”
04 – “Quem Domina a Informação, Domina o Futuro, uma vez que é Ela Quem Determina o Futuro”
05 – "Só a Verdade Liberta" = "Só a Informação Verdadeira Liberta" = “Aprende com a verdade e a verdade te libertará” – Jesus
06 – "A Informação é o Sangue da Sociedade. Não Permita que a Boicotem, se Não quiser Morrer de Inanição".
07 – “A Linguagem, muito além de um meio de comunicação, é o meio no qual é transmitido o conhecimento, e portanto o mais 

poderoso veículo de Poder! – Noam Chomsky (Neurocientista)
08 – “A Ignorância é a Causa de todos os Males” – (Autor Desconhecido)
09 – “Instrui-te como se fosses viver eternamente, e viva como se fosse morrer amanhã” – Mahatma Gandhi!
10  – "O Maior Inimigo de Um Governo é um Povo Esclarecido". – (Autor Desconhecido)
11 – “O Preço da Liberdade é a Eterna Vigilância" – Thomas Jefferson
12 – "Quando metade da população entende a idéia de que não precisa trabalhar, pois a outra metade da população irá sustentá-

la, e quando esta outra metade entende que não vale mais a pena trabalhar para sustentar a primeira metade, então 

chegamos ao começo do fim de uma nação" – Adrian Rogers – em 1931
13  “Quando um homem honesto descobre que errou, ou ele corrige o seu erro, ou deixará de ser honesto.” – (Autor 

Desconhecido)
14 – "Nada há encoberto que não venha a ser revelado; e tampouco oculto que não venha a ser conhecido" – (Autor 

Desconhecido)
15 – “Saber o que é certo e não fazer nada é a pior covardia." – (Confúcio)
16 – “Não há mal que sempre dure, e nem bem que nunca acabe” – (Autor Desconhecido)
17 – “Uma Mentira não se transforma em Verdade por mais que seja Repetida” – (Autor Desconhecido)
18 – “Deus não escolhe os preparados, . . . Ele prepara os escolhidos” – (Autor Desconhecido)
19 - “Pode ser verdade que 'não se consegue enganar a todos o tempo todo', mas é possível enganar a quantidade suficiente para 

dominar uma grande nação” – Will Durant 
20 – “Você nunca deseja que uma séria crise seja desperdiçada. O que eu quero dizer com isso é que as crises são uma 

oportunidade para se fazer coisas que você não pensava que poderia fazer” – Rahm Emmanuel (Chefe de Staff de B.Obama)
21 – “Existem dois tipos de pessoas: As que fazem as coisas e as que ficam com os louros. Procure ficar no primeiro grupo: Há 

menos competição lá” – Indhira Gandhi (Estadista)

Leia Com Atenção

ORAÇÃO PELO BRASIL

“Ó Deus onipotente,

princípio e fim de todas as coisas,

infundi em nós brasileiros,

o amor ao próximo,

ao estudo e ao trabalho,

para que façamos da Nossa Pátria

uma terra de paz, de ordem e de grandeza.

Velai Senhor, pelos destinos do Brasil”.

 Assim seja!

“Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se!
Você quer ser feliz para sempre? Perdoe!”

“A história conta o que aconteceu; a poesia o
que deveria acontecer” – Aristóteles

Companheiros e amigos, Parabéns! Tenha ORGULHO DE SER LEÃO, pois 
somos Campeões da...
COMUNIDADE, participando de projetos de serviços práticos que ajudam a melhorar 
escolas, abrigos, instalações comunitárias e muito mais;
VISÃO, trabalhando para prevenir a cegueira, restaurar a visão e aprimorar a saúde 
oftalmológica, atendendo a milhões de pessoas em todo o mundo;
NATUREZA, plantando árvores e educando outras pessoas para protegerem o Planeta;
JUVENTUDE, implementando projetos criativos e direcionados para atender às 
necessidades de milhões de crianças locais em 46.000 comunidades em mais de 200 países;
SAÚDE, dando suporte a programas de saúde locais e mundiais;
AJUDA, pois quando acontece uma catástrofe, os Leões estão entre os primeiros a 
oferecer assistência por meio de voluntariado.
Como disse nosso Fundador Melvin Jones, “não podemos ir muito longe, até que façamos algo 
por nosso semelhante”, assim, há quase 100 anos existimos. Há muito mais por fazer....
CONVIDE 1, mostrando a seus amigos, colegas e parentes o orgulho que você sente em 
pertencer a um LIONS CLUBE. Desta maneira, estaremos fortalecendo nosso “exército 
de voluntários”, ampliando nossas ações com EXCELÊNCIA E AMOR PARA 
MELHOR SERVIR.
Mais uma vez parabéns. Você é um CAMPEÃO. Você é um LEÃO!

Orgulho de Ser LEÃO

CL José Iroito Rego Leo
Primeiro Vice-Governador LA-3 14/15
CL José Iroito Rego Leo
Primeiro Vice-Governador LA-3 14/15



Realizações do LC Colatina Centro - Agosto 2015
 Foram doados em média 70 pacotes de fraldas por mês. 

 Doação semanal de lanches aos alunos do projeto Florescendo no Colégio Américo Forrechi no Bairro 

Santo Antônio.

 Doação de 2 guarda roupas, cinco camas box e dez edredons à Fazenda da Esperança localizada em São 

Salvador interior de Colatina.

 Doação de um sofá à Fazenda da Esperança localizada em São Salvador interior de Colatina pelo CL Carlos 

Zorzanelli.

 Doação de 4 caixas de embalagem para refeição ao projeto da pastoral dos moradores de rua da CARITAS 

de Colatina. 

 Reparo na plataforma de elevação da ACDV pelo CL José Silvino Cristo. 

 Doação de leite especial a uma  garotinha no Bairro Maria das Graças.

 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 ferroviária.

 Realização de palestra no presidio de Colatina sobre água, realizada pelo CL Eduardo Côgo e Rafael Albane 

engenheiro do IDAF local.  

 Pagamento das contas de água e energia da casa Jeová Rafá que acolhe pessoas carentes que acompanham 

doentes internados em hospitais de Colatina

 Trinta e seis consultas e exames de vistas. 

Bancadas para o
Laboratório de

Informática
da ACDV

Projeto Florescendo



7º Passeio Ciclístico (Dia das Crianças)

Pedalando Com a Família 

O Passeio Ciclístico deste ano será uma ação promocional de caráter festivo que vai convocar e unir as famílias para celebrar a 
vida e que entrou no calendário de eventos do Lions Clube de Colatina Centro e da Fundação Castelo Branco. O passeio 
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.
Dentro de um roteiro estabelecido pela organização do evento, as crianças e suas famílias serão convidadas a praticarem 
ciclismo, num clima de muita descontração. O sucesso do evento fica assegurado pela divulgação nas escolas, nas entidades 
religiosas, jornais, panfletos e televisão etc. 

INFORMAÇÕES GERAIS
Data: 18 de outubro de 2015.
Horário:  Saída as 8 horas.
Inscrições:  Poderão ser inscritos na  FUNCAB e Garagem Primavera.
Percurso:  Saída da Fundação Castelo Branco, Bairro Maria das Graças, passando pela Avenida Brasil, atravessa a Ponte 
Florentino Ávidos, seguindo pela Av. Getúlio Vargas, Pedro Epichin, Beira Rio até a Associação Banestes, retornando até a 
Praça do Sol Poente.

Apoio: 

 Um Trenzinho com som irá acompanhar todo o percurso com um animador.

 Terá o apoio da Polícia Militar de bicicleta e viatura na segurança durante o percurso.

 Uma equipe de enfermeiros estará à disposição para medir a pressão arterial dos participantes na saída e na chegada.

 A Associação dos ciclistas profissionais de Colatina supervisionará e orientará os participantes durante o trajeto.

 Haverá distribuição de água no percurso.



APLIONS

 No dia 31, segunda feira p/p, fomos aclamados pela terceira vez 

PRESIDENTE do APLIONS. - Desta vez muito bem acompanhado na Vice-

Presidência pelo Nobre Companheiro Antonio Douglas Zapolla o que nos 

aumenta a coragem para encarar o desafio.

 Nada mais justo do que agradecer aos 90,32% dos Apeanos que 

compareceram á Assembléia Geral Virtual e que nos aclamaram 

transferindo-nos a responsabilidade e a confiança para dirigir mais uma vez 

o nosso Grupo APLIONS, fundado em 2007 pelo dinâmico, abnegado e 

virtuoso CL Luiz Mar Sória, e que se encontra cada vez mais grandioso, 

mais fortalecido  e mais seleto. – Com muito orgulho e envaidecido tivemos 

o prazer de fazer parte desta fundação lá em Santa Catarina, em 

09/02/2007 ao lado de outros tantos briosos Companheiros.

 A missão se torna ainda mais espinhosa  porque suceder ao dinâmico, competente, vibrante e dedicado CL José 

Carlos de Oliveira, que nos passa o malho, depois de uma impecável e magnífica administração de dois anos de esplendido 

sucesso e significativas realizações.

 Mas como nada se consegue sozinho, estamos certos de que: amparados pelo CL Zapolla, a imprescindível 

colaboração de todos vocês e a bênção dos Céus de nosso Supremo Pai e para o bem do APLIONS, seguramente que 

haveremos de chegar lá com a vitória assegurada.

 Prometemos fazer tudo o que for possível e estiver ao nosso alcance para levar adiante a bandeira de Melvin Jones, 

idealizador e criador deste FANTÁSTICO MOVIMENTO.

 Mas como nem toda alegria é completa, nesta aclamação ficou faltando uma voz, que sempre nos aplaudiu, nos 

incentivou e nos socorreu nos momentos de dúvidas, respondendo aos nossos anseios e consultas com o seu elevado 

conhecimento e espírito Leonístico, que levaremos conosco enquanto formos Leões. 

 Obrigado inesquecível PDG Ernesto Martin Barmann. Que Deus tenha 

reservado para você o lugar que você mereceu.

 Dentro dos próximos dias estaremos informando o complemento de 

nossa Diretoria para o AL 2015/2016.

CL LAUDIR POLTRONIERI ROSA
Presidente APLIONS 2015/2016
Assessor de Comunicação
Distrito LC-11 
LC..SERRA-ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(Informativo (“PÉROLAS”)



Amigos do Lions
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