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Lions realiza o plantio de árvores 

e recuperação de nascentes em 

Colatina 

 

 
Fazenda Esperança São Salvador plantio de 200 mudas 
nativas e cercamento de uma nascente na propriedade. 

 

 

 

O Sítio do Vovô Pedro recebeu o plantio de 200 

de árvores nativas no mês de dezembro. A 

ação foi realizada pelo Lions Clube de Colatina 

Centro em parceria com a Pastoral da Ecologia 

e Diocese de Colatina. 

 



 
 

 

"A ação realizada no Córrego do Gato em 

Boapaba despertou a vontade de participação 

entre os Leões, transformou as manhãs de 

sábado em compartilhamento sobre a 

importância do plantio e da preservação dos 

espaços para o futuro saudável", afirmou o 

presidente Alex Esterquini. 

 

O Presidente Alex falou ainda da importância 

do evento para o município. ”Quero 

parabenizar a todos os CCLL e parceiros 

envolvidos, e dizer que essa mentalidade de 

preservação das nascentes tem de ser 

ampliada. Precisamos recuperar e conservar 

as nossas nascentes, possibilitando a melhoria 

da qualidade da água e também garantindo o 

abastecimento contínuo para as futuras 

gerações. Esse desafio será permanente para 

os Leões de Colatina", disse. 

 

 

 

 

 



  



 
 

 

 

 

No dia 03 de janeiro, esta família recebeu uma doação do 
Lions Clube Colatina Centro. Na oportunidade os 
integrantes do Clube, o casal CL Joventino e CaL Anadir 
Passamani Ferrari  e o Presidente Alex fizeram a entrega 
de kits de alimentos. 

 

CL José Silvino Cristo entrega cadeira de rodas que vai melhorar 
a locomoção desta senhora. 

 

CL Jobson e sua DM Sayonara entregando uma cesta 

básica a família carente da comunidade local. Esta cesta 

foi uma doação de cada CCLL, CCaLL, DDMM E 

FILHOTE de 01 kg de alimento de cada participante que 

esteve em nossa CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE 

ANO. Parabéns a todos pela belíssima ação. UNIDOS 

SOMOS MAIS FORTES 

 

OS CCLL estão de férias mais o Lions Clube Colatina 
Centro não. Quem precisa dos nossos serviços não pode 
esperar. ONDE HÁ UMA NECESSIDADE HÁ UM LEÃO. 

 

  

Necessitados recebem doações 

do Lions Clube Colatina Centro 



 

O Lions Clube Colatina Centro realizou neste 

início de ano, a doação fraldas ao asilo dos 

idosos RECANTO DA VIDA de Colatina. A 

entrega foi feita pelo presidente do Clube Alex 

Esterquini de Moura. As fraldas serão 

destinadas para idosos internados pelo Asilo e 

que encontram-se em condição de 

vulnerabilidade social.  

 

 

 

 

 

 

Condição para doar sangue? 
 

 Estar bem de saúde e ter entre 18 e 69 anos. 
Jovens a partir dos 16 anos já podem doar 
caso tenham autorização do responsável. O 
modelo estará disponível no hemocentro; 

 Não estar em jejum; 
 Pesar mais de 50kg; 

 Não ter feito cirurgia de grande porte a menos 
de seis meses e de pequeno porte a menos 
de três meses; 

 Não ter feito endoscopia ou colonoscopia nos 
últimos seis meses; 

 Não ter feito tratamento dentário a menos de 
7 dias. 

 

 
Em pleno janeiro o CL Gerson Schimdt do Lions Colatina 
Centro mobiliza campanha de doação de sangue para 
suprir demanda do verão 2020. 
 
 

 

 
“Estamos orgulhosos em fazer estas entregas e 
esperamos poder fazer muito mais. O Lions Clube Rio 
Doce está presente e sempre servindo, pois este é o 
nosso lema”, comentou a presidente Mazinho”. 

Lions Clube Colatina doa fraldas 

a CASA DE REPOUSO “RECANTO 

DA VIDA” 

Doação de Sangue 

Lions Rio Doce atende 

necessitados de cadeiras de 

rodassem 2020 



 
 

 

 

É um equipamento essencial na área da saúde 
que facilita a locomoção de deficientes físicos, 
idosos ou pessoas com dificuldade de 
mobilidade, trazendo maior segurança, conforto 
e qualidade de vida.  

 

O Presidente do Lions Clube enfatizou que a 
verba para compra das cadeiras de rodas é 
resultado de ações como a EXPOFLOR, 
realizada durante o mês de outubro.  

 

 

 

O Presidente da Região A do Lions Kleser 
Linhalis marcou presença no evento  realizado 
domingo dia 8 dezembro. O evento aconteceu 
na sede da APAE Colatina, reunindo 
companheiros de clubes da região A que 
compõem o Distrito LC-11. 
 

 

De acordo com o presidente do Lions Colatina 

Centro Alex Esterquini de Moura, foi um dia 

muito produtivo, onde os companheiros (as) e 

domadoras tiveram a oportunidade de expandir 

seus conhecimentos leonísticos e trocar 

informações com CCLL de outros clubes do 

distrito. 

O evento teve a presença do PDG Eduardo 

Côgo que proferiu uma bela palestra sobre o 

tema “Diversidade no Lions”. 

Lions Clube de Colatina sedia II 

Seminário da Região A 



 

 

“Um ano de muito trabalho, de muito serviço 

desinteressado”, resumiu o presidente Alex, ao 

fazer o balanço das atividades do Lions Clube 

Centro, em 2019. Para encerrar as inúmeras 

atividades de seu primeiro semestre à frente do 

Lions Colatina, a comissão de festa presidida 

pelo CL Marcelo Vilaça preparou uma bonita 

festa de natal para a família leonística. 

 

 

Momento de oração, de agradecimento, de 

reflexão e de emoção, conduzido pelo casal de 

Leões Delfina e Edeomir Ferrari, que preparou 

uma belíssima mensagem natalina. “Não são os 

coloridos das ruas, os enfeites ou os presentes 

que dão ao natal seu verdadeiro significado. 

Não são as coisas exteriores que fazem o natal 

acontecer. O natal acontece dentro do coração 

da gente, no coração de cada membro desse 

clube. O verdadeiro sentido do natal só se 

concretiza quando nosso coração e a nossa 

mente estão abertos para as coisas do alto, para 

o Espírito que não se vê, que não se toca, mas 

que acontece dentro de nós, através de nossas 

ações, da amizade e do amor. Que não haja em 

nossa alma qualquer espaço escondido ou 

obscuro, fechado à luz e a Deus. Entreguemos 

a Ele as nossas preocupações, temores, 

angústias e rixas, para que Ele as transforme 

em paz, amor e esperança. Esse foi o resumo 

da mensagem do casal celebrante da festa. 

 

 
 

Comemorações de Natal 

encerram as atividades do Lions 

Clube Colatina Centro em 2019 



 
 

 

 

 
Que em 2020 retornemos ao trabalho ainda 

mais fortes, ainda mais animados e prontos a 

ajudar, desinteressadamente, a todos que 

precisarem”, registrou Alex na mensagem 

apresentada a todos os presentes. 

 

 
 

 

 

 



 

Foi um clima de muita alegria, ao som de 

músicas natalinas e um almoço com um 

cardápio variado e impecável de deliciosas 

guloseimas, tudo elaborado pelo CL Marcelo e 

sua equipe. Para o Presidente Alex, o sucesso 

do almoço pôde ser visto na alegria e no sorriso 

de todos. “Só temos a agradecer a Deus por 

tudo, em especial, por termos a companhia e o 

apoio dos sócios do clube, pela amizade e 

companheirismo que existe entre nós e por 

termos, como grupo de serviço que somos, 

oportunidades de ajudar a quem precisa, de 

uma forma absolutamente desinteressada. O 

nosso desejo é que o Lions seja, cada vez mais, 

um clube atuante. Agradecemos a sociedade 

Colatinense que nos demonstra todo apreço, 

respeito, confiança e credibilidade, através das 

mais diversas manifestações e também, através 

da participação nos eventos que realizamos. 

Sempre que planejamos alguma atividade o 

fazemos com a certeza de que podemos contar 

com o apoio da sociedade de Colatina, que 

confia em nós. Desejamos a todos os mais 

sinceros votos de um santo e feliz natal e um 

ano novo repleto de realizações”, registrou o 

Presidente Alex. Na mesma festa, cumprindo no 

seu ideal de “Servir Sempre e 

Desinteressadamente”, os presentes fizeram 

doações de alimentos em favor de pessoas 

necessitadas. 

 

 

 

 

Companheiros e Domadoras 

comemoram o Natal 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Lions Clube Colatina Centro teve o prazer de 

ajudar na realização da festinha de Natal da 

Creche Irmã Scheila, aqui do Município de 

Colatina.  

Com uma programação especial, que foi a 

chegada do Papai Noel com distribuição de 272 

brinquedos, as crianças puderam comemorar o 

natal, e ainda desfrutar de um dia característico, 

com delicioso lanche servido também para os 

familiares que estavam presentes, além de 

muitas surpresas e alegrias. 

 
CL, Cal, DM, e filhotes na festa do Papai Noel. 

 

 
Mesa do lanche 

Festa de Natal na Creche Irmã 

Scheila 



 

Apresentação das crianças 

 

Para cumprir com o ritual natalino, o Papai Noel 

conversou com todos os alunos, tirou fotos, 

alegrou as crianças e distribuiu brinquedos a 

todos, que passavam de 272 crianças. 

 

 
 

Na verdade, somos nós que temos que 

agradecer por terem nos dado a oportunidade 

de participar e ajudar para que essa linda festa 

acontecesse afirmou CaL Anadir e CL Joventino 

Ferrari. 

Não podemos deixar de registrar e agradecer 

aos CCLL e DDMM que se reuniram e doaram 

juntamente com a família e amigos os 272 

presentes as crianças da creche, afirmou o 

Presidente Alex Esterquini de Moura. 

 
E é claro que CL Alexandre foi a atração principal da 

festa:  

O PAPAI NOEL!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Foram distribuídos balas, brinquedos e 68 kits 

de material escolar para crianças carentes do 

projeto Território da Paz no Bairro Airton Sena. 

 

 
Foto – Dezenas de crianças participaram do Natal Escolar 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste ano, o projeto teve a participação dos 

alunos (as), do Projeto Território da Paz, que na 

companhia dos professores e do presidente do 

Lions Mazinho, vivenciaram momentos de 

alegria e diversão. 

As crianças acompanharam a chegada do Papai 

Noel e cada uma recebeu um kit escolar de 

presente do Lions Rio Doce. Houve ainda, a 

distribuição de refrigerantes, bolos e balas. 

O Natal Escolar é uma das ações que tende a 

se tornar tradicional no calendário leonístico do 

clube de Colatina. 

Essa ação realizada tem uma importante 

missão, que é proporcionar um natal mais feliz 

e próspero à todas as crianças do nosso 

município, principalmente aquelas que mais 

precisam de atenção e carinho”, destacou o 

presidente Mazinho  do Lions Clube Rio Doce. 

Para os integrantes da entidade é gratificante 

poder ver a alegria de cada criança com o 

recebimento do brinquedo, como um carrinho, 

uma bola ou o kits escolar. Enfim um presente 

de fim de ano destacou o CL Antonione. 

 

 

 

Lions Clube de Colatina Rio Doce 

faz alegria das crianças no Natal 

Escolar 2019 



 



 
 

 

 

  

NOSSA PÁGINA NAS REDES SOCIAIS – Acesse e nos conheça melhor 



 

 

 

Nossos Projetos 



 
 

 

 

  

Mensagem do Presidente Internacional 



 

 

 

 

Diretoria do Lions Clube Colatina Centro  - Ano Leonístico 2019/20 



 
 

 

 

 



 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


