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Lions a princípio adotava uma metodologia de trabalho, não divulgar os seus

feitos, prática que sempre discordei.

Divulgar as ações leonísticas nas comunidades não podem ser confundidas

ou entendidas com promoção individual do Leão. Homenagens e reconhecimento do

Leão deve acontecer no âmbito interno do Clube, Distrito ou Distrito Múltiplo. Dar grande

destaque e publicidade a personalidade não é adequado em nenhuma organização

social cujo trabalho ou ação envolva mais pessoas, osnossos Clubes por exemplo. Lions

precisa ser divulgado, ser tratado como um produto de grande necessidade e ofertá-lo a

comunidade. Nenhuma estratégia para retenção ou aumento de associados não terá

grandes resultados se a sociedade desconhece Lions.

Nas minhas andanças por esse país, é comum deparar com obeliscos de Lions,

aí vêm a tal contradição, as pessoas simples (frentistas, balconistas, garçons, taxistas e até

autoridades) não sabem o que é Lions ou não sabem informar sobre Lions existente

naquela localidade.

Certa vez, convidei um casal de amigos para se tornarem associados, a

negativa foi em razão de que Lions é coisa de rico, fui mais afundo e perguntei por que essa

ideia, a resposta foi que as festas de Lions só aconteciam em salões e hotéis de luxo. Em

certo ponto a ideia passada é essa mesma, associar Lions como uma organização de

"festas e ricos". As redes sociais, uma ferramenta fundamental de comunicação rápida,

são ainda pouco exploradas pelo Lions. É preciso carregar as Redes de informações das

ações leonísticas. Dizer que somos uma Organização que não vive só de festas, o luxo e

ostentação não é a regra. Essa ideia deve ser desconstruída na cabeça das pessoas,

estamos perdendo capital humano de perfis valorosos para o Movimento. Dizer que Lions é

"serviço", é uma proposta centenária de "inclusão social promotora de cidadania", onde

os mais "afortunados" se organizam para servir como agentes sociais indutores da

igualdade, do respeito e defesa dos Direitos Humanos, e da justiça social.

Isso não é novidade entre nós, mas é urgente necessário compartilhar com a

sociedade! Os nossos Boletins e Informativos devem ultrapassar os muros internos do

leonismo e se integrar as rotinas das comunidades.

Data vênia aos que divergem, mas é a leitura que faço porque me interesso

muito pela Organização que voluntariamente pertenço!

Divulgação de Lions

CL Lamego



Resumo da História do Leonismo

1917 - O COMEÇO: Melvin Jones, empresário de Chicago, fez uma pergunta

simples que mudaria o mundo: E se as pessoas empregassem seus talentos

para trabalhar em benefício de suas comunidades? Quase 100 anos mais

tarde, Lions Clubs International é a maior organização de clubes de serviço

do mundo, com 1,4 milhão associados em mais de 46.000 clubes e inúmeras

histórias de Leões agindo pelo mesmo ideal: vamos melhorar nossas

comunidades.

1920 - EXPANSÃO INTERNACIONAL: Após somente três anos da nossa

fundação, tornamo-nos internacionais com o estabelecimento do

primeiro clube no Canadá. Depois foi o México em 1927. Nas

décadas de 50 e 60, a expansão internacional intensificou-se com

clubes novos na Europa, Ásia e África.

1925 - ERRADICAÇÃO DA CEGUEIRA: Helen Keller discursou na

Convenção Internacional de Lions Clubes em Cedar Point, no estado de

Ohio, EUA, e desafiou os Leões a se tornarem “paladinos dos cegos na

cruzada contra a escuridão.” Desde então, trabalhamos ativamente em

prol dos cegos e deficientes visuais.

1945 - ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS : O nosso

relacionamento histórico com a ONU é um exemplo para todas as

organizações internacionais. Fomos uma das primeiras organizações

não governamentais a ser convidada para colaborar na

elaboração da Carta Constitutiva da ONU, e desde então sempre

apoiamos o seu trabalho.

1957 - ORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAS JUVENIS: no fim da década de

50, criamos o Programa Leo para oferecer à juventude do mundo

inteiro uma oportunidade para crescimento pessoal através do

voluntariado. Existem cerca de 166.000 Leos e 6.600 Leo clubes em

mais de 145 países e áreas geográficas de todo o mundo.

Melvin Jones

Helen Keller

Grandes líderes mudam de es!lo para levantar a auto-es!ma de suas equipes.
Se as pessoas acred"am nelas mesmas, é impressionante o que elas conseguem realizar.

Sam Walton



1968 - A NOSSA FUNDAÇÃO: a Fundação de

Lions Clubs International (LCIF) auxilia os Leões

em projetos humanitários globais ou locais de

grandes proporções. Através da Fundação,

os Leões já receberam mais de US$ 900

milhões em subsídios para ajudar a atender às

necessidades tanto das suas próprias

comunidades bem como as de outras comunidades pelo mundo.

1990 - LANÇAMENTO DA CAMPANHA SIGHTFIRST: através da LIONS

CLUB INTERNATIONAL FOUNDATION “LCIF” , os Leões estão

recuperando a visão e prevenindo a cegueira em nível mundial.

Lançada em 1990, os Leões já arrecadaram mais de US$ 415 milhões

para esta iniciativa. O SightFirst combate as principais causas da

cegueira: visão subnormal, tracoma, oncocercose (cegueira dos

safios), cegueira infantil, retinopatia diabética e glaucoma.

2014 - DESAFIO DE SERVIÇOS DO CENTENÁRIO LIONS CLUBS

INTERNATIONAL : inicia a Comemoração do seu

Centenário comprometendo-se a beneficiar 100 milhões

de pessoas através de projetos que impactem a

juventude, visão, fome e meio ambiente. Os Leões

honram a sua longa tradição de serviço e vislumbram o

futuro se unindo para fortalecer as comunidades locais e

a comunidade global.

2017 - O CENTENÁRIO E ADIANTE: Os Leões comemorarão o 100º aniversário e o primeiro século

de prestação de serviço!

1 - Aniversário da Cidade do Rio de Janeiro
2 - Dia Nacional do Turismo
5 - Dia do Filatelista Brasileiro
7 - Dia do Fuzileiro Naval
7 - Dia Mundial da Oração
8 - Dia Internacional da Mulher
10 - Dia do Telefone
12 - Dia do Aniversário de Recife
12 - Dia do Bibliotecário
14 - Dia do Vendedor de Livros
14 - Dia Nacional da Poesia
15 - Dia da Escola
15 - Dia Mundial dos Direitos do Consumidor

Datas comemorativas - Março

17 - Dia do Carpinteiro e do Marcineiro
21 - Dia Internacional da Síndrome de Down
21 - Dia da Eliminação da Discriminação Racial
22 - Dia Mundial da Água
23 - Dia Mundial do Meteorologista
24 - Dia Mundial de Combate à Tuberculose
25 - Dia da Constituição Política do Brasil
26 - Dia do Cacau
27 - Dia do Circo
27 - Dia do Teatro
28 - Dia do Revisor e do Diagramador
31 - Dia da Saúde e Nutrição



Motivação
Você com certeza já viu várias

matérias sobre motivação, esta energia

essencial para a condução de nossas vidas.

Duas pessoas exercendo a mesma função

podem apresentar resultados diferentes: um

produz mais e a outra menos. Porque isto? A

resposta pode estar no fato de que uma age

regida pela motivação e a outra, não.

Significado! Descobrir o significado do

trabalho que executamos é imprescindível.

Essa busca é um processo de aprendizagem

que pode ser difícil, mas é compensador,

como somos diferentes uns dos outros, nossas motivações também o são.

Sem motivação a maioria das pessoas acaba perdendo o interesse pelo trabalho

e envereda pelo caminho da mediocridade, correndo um grande risco de ficarem

empacados num estado letárgico e depressivo. Ouso dizer que a motivação move a

economia e vejo que tem muita gente imaginando que está utilizando da motivação, porém,

está fazendo o contrário.

Companheiros, muitos empregadores usam bonificações, comissões e

premiações como ferramentas de motivação para seus funcionários, mas isto só funciona

enquanto o incentivo está lá. Outros ainda optam pela motivação baseada no medo, mas

esta ferramenta só funciona por um curto período de tempo, pois em longo prazo aniquila

qualquer paixão, criatividade ou ambição que um colaborador possa ter (esta via externa de

motivação também pode ser observada nas relações interpessoais). Mas qual será o ponto de

partida para motivarmos nossas equipes de trabalho?

Você pode não só descobrir que essa energia pode mudar o rumo de sua

existência, como também pode usá-la para contagiar outras pessoas incentivando-as a

descobrirem por si mesmas o combustível interno que existe latente dentro delas. Tudo o que

hoje existe no mundo criado pelo homem, um dia foi idealizado através de inspiração. O que

hoje vemos materializado um dia esteve no plano das ideias de alguém inspirado, de forma

totalmente abstrata.

Grandes motivadores responsáveis por enormes mudanças no mundo foram

aqueles que, mesmo não recebendo de fora aquilo que precisavam, encontraram dentro

deles um combustível capaz de mover montanhas. Essas personalidades não prometeram

bonificações, mas contagiaram outros por inspiração! Acreditaram e, de maneira firme, com

o simples entusiasmo e confiança indubitável em seus sonhos acabaram por “contagiar” os

que estavam a sua volta.

Use a motivação como uma ignição para a realização de seus ideais! Ressalte

seus pontos positivos, delineie bem seus objetivos e alimente-os todos os dias bebendo na

fonte da inspiração. Companheiros o que te inspira?



Notícias Leonísticas

Novas Opções para Atendimento após Catástrofes

O Programa de Subsídios de Recuperação após Catástrofes de LCIF
oferece apoio financeiro aos Leões e aos seus parceiros que estão
engajados em atividades de preparação para catástrofes naturais, e
em trabalhos de atendimento e recuperação. Os Subsídios de
Preparação após Catástrofes oferecem recursos entre US$5.000 a
US$10.000 aos distritos interessados em fazer parcerias com autoridades
locais e outras organizações comunitárias, visando planejar e preparar
para futuros esforços de recuperação. Os Subsídios de Recuperação
Comunitária oferecem recursos no valor de até US$20.000 para

financiar mutirões de limpeza e reformas a curto prazo, quando outras organizações já
estejam atendendo às necessidades imediatas.

Fundação Lions ajudando a recuperar a visão

Quando a LCIF ajuda uma criança a ver o

mundo pela primeira vez, protege todo um

povoado contra doença oftalmológica

debilitante ou intervém antes que alguém

fique cego devido a doença diabética dos

olhos. Os subsídios do SightFirst possibilitam

esses esforços. Os subsídios do SightFirst

colocam em prática a missão do SightFirst:

criar sistemas abrangentes de atendimento

oftalmológico para combater as principais

causas da cegueira e cuidar de pessoas

cegas ou deficientes visuais. Esses subsídios

ajudam a aprimorar hospitais e clínicas, a

treinar doutores, enfermeiras e outros trabalhadores da área da saúde e a distribuir remédios e

aumentar a conscientização sobre doenças e condições oftalmológicas.

O programa SightFirst leva recursos a projetos de alta qualidade e sustentáveis

que proporcionem serviços de saúde dos olhos, desenvolvimento de infraestrutura,

treinamento de pessoal e/ou serviços de reabilitação e educação em comunidades

carentes. As principais causas da cegueira e de deficiências visuais são de extrema

gravidade: catarata, oncocercose, tracoma, erro de refração não corrigido e,

especialmente em nações desenvolvidas, doença diabética dos olhos e glaucoma.

Os Leões arrecadaram mais de US$ 415 milhões para financiar o programa

SightFirst e salvar visões ao redor do mundo. Os distritos do Lions trabalham com o consultor

técnico regional do SightFirst na elaboração de solicitações de subsídio e propostas de projeto

do programa.

Nossos programas em Prol da visão mudaram a vida de milhões de pessoas.

LC COLATINA CENTRO PARTICIPANDO
DA AÇÃO GLOBAL



Gripe H1N1 (gripe suína)

O que é Gripe H1N1?
A gripe H1N1 consiste em uma doença causada por uma mutação do vírus da gripe. Também
conhecida como gripe Influenza tipo A ou gripe suína.
A transmissão ocorre da mesma forma que a gripe comum, ou seja, por meio de secreções
respiratórias, como gotículas de saliva, tosse ou espirro, principalmente. Após ser infectada pelo vírus,
uma pessoa pode demorar de um a quatro dias para começar a apresentar os sintomas da doença.
Da mesma forma, pode demorar de um a sete dias para ser capaz de transmiti-lo a outras pessoas.
A gripe H1N1, como qualquer gripe, pode afetar pessoas de todas as idades, mas, no período em que
houve a pandemia, notou-se que o vírus infectou mais pessoas entre os cinco e os 24 anos. Foram
poucos os casos de gripe H1N1 relatados em pessoas acima dos 65 anos de idade.
Gestantes, doentes crônicos, crianças pequenas, pessoas com obesidade e com outros problemas
respiratórios também estão entre os grupos mais vulneráveis para gripe H1N1.
Sintomas de Gripe H1N1
Os sinais e sintomas da gripe H1N1 são muito parecidos com os da gripe comum, mas podem ser um
pouco mais graves e costumam incluir algumas complicações também. Veja: Febre alta; Tosse; Dor de
cabeça; Dores musculares; Falta de ar; Espirros; Dor na garganta; Fraqueza; Coriza; Congestão nasal;
Náuseas e vômitos e Diarreia.
A insuficiência respiratória é um sintoma frequente da gripe H1N1 que não é devidamente tratada. Em
casos graves, ela pode levar o paciente à morte.
Diagnóstico de Gripe H1N1
A suspeita de gripe H1N1 ocorre em pessoas com quadro de sinais e sintomas compatíveis aos de
gripe, mas com as complicações típicas da H1N1. Nestes casos, o médico deverá coletar uma amostra
de secreção do paciente e enviá-la para análise minuciosa no laboratório.
Tratamento de Gripe H1N1
A maioria dos casos de gripe H1N1 foi sanada completamente sem a necessidade de internação
hospitalar ou do uso de antivirais. Em alguns casos, no entanto, o uso de medicamentos e a
observação clínica são necessários para garantir a recuperação do paciente.
Convivendo/ Prognóstico
Uma pessoa diagnosticada com gripe H1N1 deve permanecer em casa, afastado do trabalho ou da
escola, e evitar locais com acúmulo de pessoas. Repouso e manter boa hidratação são duas dicas
importantes para garantir a recuperação.
Complicações possíveis
A principal complicação decorrente de gripe H1N1 consiste em crises de insuficiência respiratória, que
podem levar o paciente a óbito se não forem tratadas imediatamente e em caráter de urgência.
Prevenção
A prevenção de gripe H1N1 segue as mesmas diretrizes da prevenção de qualquer tipo de gripe, só
que o cuidado deve ser redobrado:
� Evite manter contato muito próximo com uma pessoa que esteja infectada
� Lave sempre as mãos com água e sabão e evite levar as mãos ao rosto e, principalmente, à boca
� Leve sempre um frasco com álcool-gel para garantir que as mãos sempre estejam esterilizadas
� Mantenha hábitos saudáveis. Alimente-se bem e coma bastante verduras e frutas. Beba bastante

água
� Não compartilhe utensílios de uso pessoal, como toalhas, copos, talheres e travesseiros
� Se achar necessário, utilize uma máscara para proteger-se de gotículas infectadas que possam

estar no ar
� Evite frequentar locais fechados ou com muitas pessoas
� Verifique com um médico se há necessidade de tomar a vacina que já está disponível contra a

gripe H1N1.

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/gripe-h1n1



Para Refletir

Foi memorável a data de 15 de fevereiro de 2016,
quando o Papa Francisco esteve na cidade colonial
de San Cristóbal de las Casas, capital do estado mais
pobre do México, Chiapas, lá onde, em 1994,
irrompeu a rebelião dos zapatistas que perdurou até
2005. Encontrou-se com os povos originários, maias,
quiches e outros. Diante de cem mil pessoas, celebrou
missa utilizando as línguas deles.
Foi uma visita de dupla reparação. Primeiro, aos
povos originários, pedindo perdão pelos séculos de
dominação e de sofrimento: “Muitas vezes, de
maneira sistemática e estrutural, os vossos povos
foram alvo de incompreensão e excluídos da
sociedade. Alguns consideraram inferiores seus
valores, cultura e tradições, (…) e isso é muito triste. O
que nos faria bem, a todos nós, seria um exame de
consciência e aprender a pedir perdão”.
Ecoam ainda aos nossos ouvidos as palavras
comovedoras do profeta maia Chilam Balam de
C h u m a y e l : “ A i , e n t r i s t e ç a m o - n o s p o r q u e
chegaram…vieram fazer nossas flores murchar para
que somente a sua flor vivesse; entre nós se introduziu
a tristeza, veio o cristianismo; esse foi o princípio de
nossa miséria, o princípio de nossa escravidão”.
O impacto da invasão dos espanhóis foi tão violento
que, dos 22 milhões de astecas existentes em 1519,
quando Hernán Cortés penetrou no México, só restou,
em 1600, apenas um milhão de pessoas. Muitos
morreram em guerras e a grande maioria por
doenças típicas dos europeus, contra as quais não
tinham imunidade. Foi um dos maiores genocídios da
história humana. Os colonizadores sujeitaram os
corpos, os missionários conquistaram as almas. Na
linguagem de um indígena do século XVI, os
espanhóis, todos cristãos, “foram o anticristo na Terra,
o t i g r e d o s p o v o s , o s u g a d o r d o í n d i o ” .
Agora nos vem um Papa da América Latina que não
escamoteia, como sempre fizeram a Igreja oficial e a
Espanha, esta devastação de inteiras nações.
Reconhece os pecados e abusos e pede perdão.
Fez uma segunda reparação: o resgate do bispo Dom
Samuel Ruiz García, incompreendido pela hierarquia

mexicana, em grande parte conservadora, e
literalmente perseguido pelo Vaticano, por introduzir
diáconos indígenas e por colocar as bases de uma
“Igreja indígena”, que combinava elementos de
Catolicismo e da cultura autóctone, a qual inclui
ramos de pinheiros, ovos e referências a Deus como
Pai e como Mãe. O Papa reconheceu as três línguas
principais como línguas litúrgicas: chol, tzotzil e tzeltal.
Deteve-se diante do túmulo de Dom Samuel Ruiz e
rezou longamente.
Mais a inda. O Papa reconhece a grande
contribuição que os povos indígenas podem dar ao
mundo pela forma como tratam a Pacha Mama,
com respeito, veneração e harmonia. Ele retoma o
discurso da encíclica sobre o “Cuidado da Casa
Comum” e diz enfaticamente: “Não podemos
permanecer indiferentes perante uma das maiores
crises ambientais da história. Nisto, vós tendes muito a
ensinar-nos. Os vossos povos, como reconheceram os
bispos da América Latina, sabem relacionar-se
harmoniosamente com a natureza, que respeitam
como fonte de alimento, casa comum e altar do
compartilhar humano”.
Ac rescenta a inda: “Ent re os pobres mai s
abandonados e maltratados está o nosso oprimido e
devastado planeta. Não podemos fazer-nos surdos
face a uma das maiores crises ambientais da história”.
E novamente convoca esses povos originários a
serem referência viva de um outro modo de habitar a
Casa Comum, de produzir, de distribuir e de consumir
em consonância com os ritmos da natureza e na
equidade na participação dos bens e serviços
naturais.
De minhas andanças pelos vários países latino-
americanos constato dois fenômenos visíveis: o
resgate biológico dos povos originários. Eles estão
crescendo em número e refazendo sua população,
outrora quase exterminada. E o segundo é a
reconquista de sua cultura, com suas religiões e com
sua sabedoria ancestral, transmitida pelas “abuelas e
abuelos” (as avós e os avôs), de geração em
geração. É uma experiência inolvidável participar de
suas celebrações dirigidas pelos seus sacerdotes,
sacerdotisas e sábios. Aí se sente uma profunda
sacralidade e comunhão com todos os elementos do
universo, da natureza e da Mãe Terra.
Eles não são filhos da modernidade secularizada.
Guardam a sagrada veneração por todas as coisas.
Sentem-se filhos e filhas das estrelas e em profunda
comunhão com os ancestrais. Estes são apenas
invisíveis, mas estão presentes, acompanhando o
povo com seus conselhos transmitidos pelos anciãos e
pelos sábios.
Devemos revistar estas culturas ancestrais. Nela estão
vivos princípios e valores que nos poderão inspirar
formas de superar a nossa crise de civilização e
garantir o nosso futuro.

O tardio perdão aos povos originários pelo Papa Francisco
Leonardo Boff, teólogo, filósofo e escritor.

Leonardo Boff escreveu “América Latina:
da conquista à nova evangelização”, Vozes, 1992



Lions Colatina Centro doa bengalas para cegos da ACDV

A bengala longa, símbolo universal da deficiência visual, identifica seu usuário

como portador de cegueira ou visão subnormal, podendo ser considerada um auxílio e

sinalizador efetivo e eficiente de locomoção independente. Combinada com as técnicas

específicas de mobilidade e as do seu funcionamento, a bengala representa para uma

pessoa com deficiência visual, entre outros benefícios, a extensão dos seus sentidos tátil e

cinestésico, segurança, proteção e meio informativo sobre a natureza e condições do solo e

de alguns obstáculos do ambiente. O uso da bengala estimula o intelecto de uma pessoa

portadora de deficiência visual, pois lhe obriga a raciocinar sobre a forma de resolução dos

problemas que possam ocorrer durante seus deslocamentos.

A bengala não tem uma função ortopédica ou de sustentação, mas de

proteção, orientação e detecção das informações ambientais captadas por sensações táteis

e percebidas pelos receptores localizados na mão do indivíduo cego, sendo enviadas ao seu

cérebro. Portanto, a bengala longa ou a articulada têm a função de aumentar o alcance da

perna e do braço de um indivíduo cego.

Como parceiro da ACDV, o Lions Clube Colatina Centro fez a doação de 30

bengalas articuladas de diversos tamanhos aos portadores de deficiência visual daquela

instituição. As bengalas foram entregues em reunião ordinária com a presença da voluntária

Maria do Socorro (idealizadora do projeto) e membros da Diretoria.



Aniversariantes de Março

02 – CL Adênis e Dm Ângela (casamento)

03 – Pedro (F. CL Waldenildo Leite)

03 – CL Roston

03 – Júlia (F. CL Mario Balbino)

06 – Vitor (F. CL Anderson)

06 – CL Júlio

08 – Marilza (Dm CL Mario Balbino)

12 – CL Edeomir

13 – Carlos Renato (F. CL Carlos Zorzaneli)

15 – Maria da Penha (Dm CL Laudelino)

15 – Fábio (F. CL Julio)

17 – Dausther Neto (F. CL Dausther)

19 – CL Roston e Dm Angela (casamento)

19 – Liziane (DM CL Gustavo)

27 – Alissa (F. CL Emerson)

27 – Luciana (Dm CL Henrique)

28 – Saulo (F. CaL Margarida)

Prezado Leão,

Temos uma tradição que já perdura há quase um século de fortalecermos as
comunidades por meio do serviço. No decorrer do ano passado, presenciei de perto os Leões
de todas as partes do mundo reafirmando o compromisso de liderarem através do serviço
durante o Desafio de Serviços do Centenário. Verifiquei o fato dos Leões estarem aumentando
o volume de serviços ao convidarem para causar impacto por meio dos Prêmios por Aumento
de Associados do Centenário.

Você ouviu o chamado para servir e respondeu como só um Leão sabe responder.

Agora é o momento de colocarmos em prática o nosso lema: "Nós Servimos" elevando-
o a um nível ainda mais alto, ao planejarmos um Projeto de Legado do Centenário à
Comunidade. Os Projetos de Legado são dádivas às comunidades, com o propósito de
celebrar o nosso centenário e criar um legado duradouro das contribuições do seu clube ao
serviço.

O seu projeto de legado deve se destacar como um marco, representando o impacto
do seu clube à comunidade e como um símbolo do compromisso dos Leões para um futuro
melhor. Espero que todos os clubes aproveitem esta oportunidade para aprenderem ainda
mais sobre este programa emocionante, planejando um Projeto de Legado assim que
possível.

Estou ansioso para verificar de perto o maravilhoso impacto causado por clubes assim
como o seu, ao continuarmos as celebrações do centenário, nos preparando para um
segundo século de prestação de serviços.

Atenciosamente,

Dr. Jitsuhiro Yamada, O seu Presidente Internacional

Carta do Presidente Internacional



Amigos do Lions








