
RUGIDO VIRTUAL DO LIONS
CLUBE COLATINA CENTRO

Ano I – Nº 09 – Publicação Mensal - Dezembro de 2015

Lions Clube Colatina Centro e Lions Clube Rio Doce
recebem a visita do DG Jovelino

 Colatina – O Governador do 

D is t r i t o  L C -11,  J ove l i no 

Venturim Filho e a sua esposa 

C a L  S a n d r a  f o r a m 

recepcionados na noite desta 

sexta feira (27/11), na sede da 

Associação do Banestes de 

Colatina.
 O  D i s t r i t o  L C - 1 1  é 

responsável por gerenciar 49 

clubes de Lions com 1.469 

a s s o c i a d o s .  O c u p a , 

prat icamente,  metade do 

Estado do Rio de Janeiro e todo 

estado do Espírito Santo. O governador, que é médico e pertence ao Lions Club de Nova Venécia, informou 

que o propósito atual do Lions é ter uma integração mais forte com a comunidade, por meio de parcerias.

 O governador pregou a união dos clubes nas ações leonística como forma de tornar mais fácil a 

obtenção dos resultados.  Os leões colatinenses caram encantados com o discurso do governador. Por 

unanimidade os presentes eram só elogios ao governador no jantar oferecido ao casal visitante.

 A visita foi um momento histórico para o Leonismo em Colatina, pois foi a primeira vez que os dois 
clubes se uniram em uma ação conjunta. O CL Euclides Stange, presidente do Lions Rio Doce, destacou 

como positiva a iniciativa, por outro lado o presidente do Lions Colatina centro, PDG José Eduardo Côgo, 

resumiu o encontro com a frase .“a força que nos une é maior que a que nos separa”





Senhor, nós te pedimos:
Que nos conheçamos sempre melhor em nossas aspirações e nos compreendamos mais e mais em 
nossas limitações.
Que cada um de nós sinta e viva as diculdades dos outros.
Que ninguém que alheio aos momentos de cansaço, dissabor e desânimo do próximo.
Que nossas discussões não nos dividam, mas nos unam na busca da verdade e do bem.
Que cada um de nós, ao construir a própria vida, não impeça o outro de viver a sua.
Que nossas diferenças não excluam ninguém da comunidade.
Que olhemos para cada um, SENHOR, com teus olhos e nos amemos com teu coração.
Que nossa fraternidade não se feche em si mesma, mas seja disponível, aberta e sensível aos 
problemas de cada um. E que, no m de todos os caminhos, além de todas as buscas, e depois de cada 
encontro, não haja vencidos e nem vencedores, mas somente irmãos.
Assim seja amém.

Invocação a Deus



Instrução Leonística - "A Família Leonística"
  Em toda reunião ordinária dos Lions Clubes, ao ser proferida a Invocação a Deus, nos deparamos, 

logo no seu início, com a frase: "Senhor, nós lhe agradecemos por estarmos mais uma vez no convívio de nossa família 
leonístico e unidos para servir melhor o nosso semelhante". Mas, creio eu, muitas pessoas não se dão conta do que 

seja família leonística. Uma família biológica é composta pelo pai, chefe da família, a mãe, como viga mestre de 

suporte e os lhos, agregados, netos, etc. Nem todos comungam dos mesmos ideais. Nem todos têm as mesmas 
ideias sobre qualquer coisa que se apresente, mas todos se respeitam e lutam para a sobrevivência da família que é o 

ideal comum.

  Quando esta família ou parte dela decide seguir uma religião, passando portanto a frequentar uma 

igreja, juntam-se a outras famílias ou parte delas, criando-se uma família religiosa mais ampla. Seja como for, essa 
nova família será formada de pessoas distintas e que precisam ser integradas a este ideal religioso de uma forma que 

todos se sintam irmanados para que se ajudem mutuamente e possam levar adiante sua fé. Passam a conviver 

periodicamente e a se conhecerem cada vez melhor. Passam a dividir momentos de alegria e de tristeza, de sucesso e 
fracasso e precisam da força da fé para superar tudo isso. Aqueles que se comportam sempre com altivez em 

qualquer dessas circunstâncias, atingem seus objetivos de vida.

  A família Leonística é o que esperamos, essa junção de pessoas que comungam dos mesmos ideais e 
para tanto esperam atingir seus objetivos, ou seja, servir ao próximo. Nesta convivência, se aproximam mais de uns 

do que de outros, porém devem respeitar a todos e ajudá-los na obtenção dos objetivos comuns. Diferentemente da 

família religiosa, a família Leonístico pode ser formada de pessoas de diferentes credos, portanto, com convicções 
bem diferentes de outras pessoas.

  Quando buscamos uma intimidade com pessoas que comungam os mesmos ideais nossos, mas que 

muitas vezes divergem de nossos pensamentos em relação à vida, temos que aprender a separar as coisas para não 
violar o limite da privacidade de cada um. Temos que dividir momentos de alegria, como aquela churrascada, boca 

livre, propiciada por um companheiro ou companheira, em que levamos até o cachorro da empregada e nos fartamos 

de comer, beber e cansamos de falar besteiras, mas também temos que nos preparar para dividir as tristezas como 
visitar esses mesmos companheiros em hospitais e até contemplá-los no seu velório ou de seus entes queridos. 

Também devemos cumprimentá-los efusivamente em seus momentos de sucesso, mas não nos esqueçamos de 

oferecer nosso ombro amigo em seus momentos de angústia e de pesar.
  Não devemos esquecer um dos preceitos do código de ética do leão ou seja: "praticar a amizade como 

um m não como um meio". Há pessoas que querem saber antes do nome da pessoa a quem estão sendo 

apresentadas, qual sua condição social e seu Curriculum vitae, com o intuito de quererem saber como usá-la no 
futuro. O Lions surgiu através de pessoas que divergiram destes pensamentos mesquinhos e foi criado para ser uma 

grande família onde todos pudessem pensar apenas no próximo, independentemente de quem esteja ao nosso lado 

nesta luta.
  Esta é a família Leonístico que almejamos. Ela não é apenas uma família social, muito comum nos 

clubes sociais que muitas vezes frequentamos, quando jantamos juntos, praticamos esportes juntos, jogamos cartas 

juntos e muitas vezes alguns fazem fofocas irresponsáveis. Àqueles que assim o fazem, seria interessante 
perguntar-se : Se alguém falasse de você, você gostaria ? Riria como o faz quanto o alvo é o outro ? Por isso, a família 

Leonistica deve transcender esse modelo. Podemos até fazer algumas dessas atividades juntos, mas com o maior 

respeito para que possamos atingir os ideais comuns. A família Leonístico é o alicerce do clube. É o seu maior 
patrimônio e cabe a todos nós a tarefa de mantê-la incólume aos problemas mundanos da vida. Se mantivermos um 

clima cordial e fraterno, temos tudo para ampliá-la. Se, contudo fracassarmos, ela se esvairá e o clube fechará suas 

portas e estaremos assinando um atestado de fracasso como seres humanos e como cristãos. Pensemos bem 
nisso...

CL Antonio Benson Junior 



  O LIONS Clube de Mariana doa cerca de 

40 mil à Prefeitura de Mariana

  Na tarde da última terça-feira, 17/11, o 

LIONS Clube de Mariana entregou às mãos do 

Prefeito Duarte Júnior e do Secretário de Saúde, 

Juliano Vasconcelos, 25 mil reais em remédios de 

uso controlado para o atendimento de urgência e 

emergência às vítimas do rompimento das 
barragens em Bento Rodrigues. Entre os 

medicamentos estão a penicilina, a dopamina, a 

adrenalina, a norepinefrina e a benzetacil.

  Ainda serão entregues cerca de 15 mil 

reais em produtos de higiene pessoal e alimentação infantil que já estão na estrada. Destaca-se a compra 

de quase meia tonelada de complemento lácteo alimentar para crianças.

  O LIONS Clube de Mariana conseguiu esses recursos junto à Fundação Internacional de 

LIONS Clubes (LCIF) através do “Programa de Subsídio de Emergência”. O LIONS é uma ONG mundial, 

presente em mais de 200 países e com cerca de 1,5 milhões de associados e presta serviço humanitário ao 

redor do mundo.

  O LIONS Clube de Mariana agradece o empenho da Governadora do Distrito LC-4, 

Carmem Lúcia Redoan e da Presidente do DMLC, Vilma Raid Fernandes.

Lions Clube Mariana/MG

  Após o acidente ambiental ocorrido na cidade de Mariana-MG, Colatina vive um colapso no 

abastecimento de água potável. A população enfrenta longas las para conseguir alguma água mineral em 

condições de beber. 

  Diante desta diculdade, registramos com muito orgulho a preocupação dos Clubes do 

distrito que prontamente ofereceram ajuda aos colatinenses. O Lions Colatina Centro, está atuando, 

fazendo chegar água mineral às instituição como ACDV (Associação dos Decientes Visuais de Colatina), 

Anjos de Resgate, APAE e nas casas de várias pessoas acamadas ou com deciências.

  No dia 05/12 o LC Colatina Centro distribuiu 25 mil litros de água, doada por empresários da 
cidade de Limeira/SP. A entrega foi coordenada pela CaL Dalnecir, secretária do LC Colatina Centro.

Distribuição de água mineral





Objetivos do Lions Clube
Criar e fomentar um espírito de compreensão 
entre os povos da terra.

Promover os princípios de bom governo e boa 
cidadania.

Interessar-se, ativamente, pelo bem-estar 
c í v i c o ,  c u l t u r a l ,  s o c i a l  e  m o r a l  d a 
comunidade.

Unir os clubes com laços de amizade, bom companheirismo e compreensão recíproca.

Promover um fórum para livre discussão dos assuntos de interesse público, excetuando-se os 
assuntos de ordem política e religiosa, os quais não devem ser discutidos pelos sócios do clube.

Encorajar pessoas de mentalidade de serviço a servir suas comunidades sem recompensa 
nanceira pessoal, estimular a eciência e promover elevado padrão de ética no comercio, 
indústria, prossão, serviços públicos e empreendimentos privados.

Além destes, que devem ser seguidos por todos os sócios, tem também como objetivo 
fundamental, a prestação de serviço pelo clube, primeiro à sua comunidade e depois aos 
carentes de outras partes do mundo. O ano inteiro, os Lions Clubes prestam serviço e 
proporcionam benefícios a milhares de pessoas em todo o mundo. Podemos dizer que os Lions 
Clubes realizam mais atividades e ajudam um maior número de pessoas ao redor do mundo, 
do que se possa imaginar. 

Oração pelo Brasil

Ó Deus onipotente, princípio e m de todas as coisas,
infundi em nós, brasileiros, o amor ao próximo 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!



Desde quando ingressei no leonismo, 
e lá se vão quase 40 anos, um dos 
assuntos que sempre é abordado, 
seja em Instruções Leonísticas, seja 
em reuniões, em palestras de 
d i r i g en t es  e  a té  m es m o e m 
conversas informais entre CCLL, é o 
d e  c o mo  se  c o n s eg u i r  n ov o 
associado, de retenção de associado, 
de como evitar baixas e evasões.

O assunto é realmente interessante e 
deve ser abordado e discutido com 
propriedade, isenção, imparcialidade 
e real idade.  Se zermos uma 
pesquisa, vamos ver, pelo menos no 
período em que estou no LIONS, que 
temos ingressos, que temos baixas, 

que temos afastamento e por ai afora. Isto é normal em qualquer entidade e ainda mais hoje, quando a 
nossa realidade é outra se comparada com tempos anteriores. Equiparado com ingresso esta baixa e 
renovação é coisa da vida. É consequência natural.

No entanto, quando abordamos este tema, especialmente o de baixa de associados, temos que pensar 
com racionalidade e analisar tudo que pode acontecer para isso. Não podemos apenas analisar o que leva 
um associado a sair de um Lions Clube, pondo culpa nas diretorias, nos associados e companheiras 
(domadoras), como se a culpa fosse exclusivamente deles.

Já ouvimos e lemos muito a respeito, e em muitos casos, realmente o motivo de baixa de um associado, é 
ligada à falha do próprio clube. Que não se dá a atenção especial ao novo associado, quando passa o 
“glamour” de uma posse solene; que não se dá liberdade para que ele possa expor novas ideias, que não se 
dá cargo ou encargo, que .... , que .... e tantos outros ques....

Por mais razão que aqueles que assim pensam possam ter, e não podemos de maneira alguma generalizar, 
é preciso ter o discernimento necessário para ver e sentir o que levou um determinado companheiro a 
deixar o movimento.

De uma maneira geral, quase tudo que ouvimos e lemos, é que a culpa é do Presidente, da diretoria, dos 
associados, das domadoras, enm que a culpa é do LIONS. Será que é ??   Será que o associado 
“desiludido” com o leonismo não tem culpa nenhuma ?? Será que ele assimilou o que ser LEÃO, o que é ser 
COMPANHEIRO, o que é ter COMPROMETIMENTO, o que é lutar pelo NÓS SERVIMOS através do 
serviço desinteressado ??

Então, voltemos ao início. Ao se fazer um convite ocial para o ingresso no leonismo, temos que ter o devido 
cuidado de fazer uma análise do candidato. Não basta ele ser amigo do apresentante, vizinho, parente, 
colega de trabalho, correligionário e conceituado na comunidade e outros requisitos básicos necessários 
para que uma pessoa possa ser considerada apta para o LEONISMO.  Temos que sentir no candidato a 
propensão à participação na vida comunitária, na isenção pessoal, se realmente sentimos que ele poderá 
viver o CÓDIGO DE ÉTICA DO LEÃO, respeitar os PROPÓSITOS DOS LIONS CLUBES e ter o devido 
comprometimento com a DECLARAÇÃO DE MISSÃO DO LIONS.  Se tem também condições nanceiras 
para arcar com as taxas internacional, distrital, mutua, mensalidade do clube. Temos que sentir no 
candidato se ele irá realmente entender e viver tudo isso que o NÓS SERVIMOS e o SERVIÇO 
DESINTERESSADO aliados ao que o COMPANHEIRISMO nos propõe. Tem que entender que estará 
assumindo deveres e não só direitos. Deveres que inclui, além desta parte nanceira, de parte de seu 

"Perda, Retenção e Aumento"



tempo em prol do leonismo, também com sua própria consciência para mostrar que é digno de pertencer a 
tão nobre instituição, e que sabe respeita-la bem como aos seus futuros companheiros.   E não apenas que 
está ingressando para agradar o seu apresentante, o seu amigo ou parente, ou pensando em “interesses 
pessoais, políticos, comerciais etc....” e depois percebe outra realidade, mais pura e idealista.

Por que se não for feita essa análise antes do convite ocial, e convidarmos simplesmente porque faz parte 
do nosso convívio social, familiar ou até político, a culpa da saída deste companheiro não será 
exclusivamente do LIONS. A culpa pela saída poderá ser dele mesmo que não conseguiu ver o que se lhe 
oferecia. A culpa pode ser de algum companheiro que omite alguma informação a respeito do candidato por 
medo de ser expor e ca naquele tradicional “deixa como está para ver como ca”. Ou então, aceita a 
indicação, mesmo sendo contrário por razões justicadas e coerentes, para que o clube “aumente o seu 
número associativo, que é sempre a meta do Governadoria e dos presidentes, de um modo em geral. Como 
vemos, sempre um “motivo pessoal” pode ser a culpa da evasão.....

Aqui temos que praticar a amizade como um m, temos que valorizar o companheirismo, temos que 
respeitar opiniões, ter que saber analisar com isenção, com imparcialidade, temos que trabalhar 
desinteressadamente, temos que saber aceitar quando nossa opinião, sobre determinados assuntos ou 
campanhas, não é a da maioria, e remar juntos pelo bem e interesse comum, e nunca pessoal. Entender que 
somos uma peça de uma engrenagem que só funcionará bem se todos remarem voltados para uma mesma 
direção. Entender a importância de fazermos amigos nos clubes vizinhos, no staff de nossa Governadoria, 
nos clubes de outros distritos, no Lions Internacional, que além de completar a nossa necessidade de 
convivência, muitas vezes nos oferecem exemplos de vida, de dedicação, de valorização do ser humano, e 
fazer destes novos relacionamentos, uma extensão de nosso próprio clube e de nossa família. Isto sim, é 
aceitar LIONS. É respeitar LIONS. É considerar COMPANHEIROS.

COMPANHEIROS, LIONS é um ideal de vida. É uma convivência fraterna voltada para que possamos, 
como ser humano e integrante de um grupo, darmos exemplos de fraternidade, de solidariedade, de 
amizade, de aceitação, de comprometimento, de renúncia até, de respeito e de agradecimento. 
Agradecimento sim. Agradecer o que podemos receber do leonismo se vivermos e praticar estes 
postulados com intensidade, imparcialidade, com a visão do coletivo e nunca do pessoal. Ai, sim, seremos 
LEÕES.

Fica aqui este pedido de reexão, com isenção e respeito. Não vamos culpar apenas o “LIONS” pelas 
eventuais baixas.  Vamos olhar o LIONS com os olhos verdadeiros da imparcialidade, da isenção de 
ânimos, do interesse próprio ou coisas do gênero que não podem ocupar espaço no leonismo. Aqui temos 
que ser uma FAMILIA e como tal, saber ver e entender os problemas, os “defeitos”, as limitações do nossos 
companheiros, e ser AMIGOS até acima de COMPANHEIROS, se este for apenas um adjetivo e nada 
mais.

Não quero e nem tenho a mínima pretensão de ser o “dono da verdade”, mas apenas procuro, como sempre 
procurei, mesmo se muitas vezes não consigo alcançar, olhar, ver e analisar com mais profundidade e 
clareza, mas fazendo e agindo sempre com esta isenção, tudo aquilo que envolve a convivência de quem 
procura ser um LEÃO autentico e comprometimento com aqueles ideais que um dia prometi cumprir e viver. 
Procurando ser acima de acima um COMPANHEIRO LEÃO, um AMIGO, um ombro amigo, um agregador, 
um conciliador, um imparcial, tudo aquilo que MELVIN JONES nos legou com sua clarividência, com sua 
sabedoria. Mesmo com todas nossas imperfeições e limitações.  Anal, se o ideal LEONISTICO não fosse 
realmente um verdadeiro ideal de vida, não fosse uma porta aberta para a prestação de serviço, um lenitivo 
para as nossas incompreensões, uma oportunidade para formarmos uma segunda família, não teria 
sobrevivido ao longo destes 100 anos que irá se completar em 2017.

Pensemos nisso para o bem do LIONS e abracemos o verdadeiro leonismo.

CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA

Fundador LC Brodowski



O Natal costuma ser sempre uma ruidosa festa; 
entretanto se faz necessário o silêncio, para 
que se consiga ouvir a voz do Amor.

Natal é você, quando se dispõe, todos os dias, a 
renascer e deixar que Deus penetre em sua 
alma.

O pinheiro de Natal é você, quando com sua 
força, resiste aos ventos e diculdades da vida.

Você é a decoração de Natal, quando suas 
virtudes são cores que enfeitam sua vida.

Você é o sino de Natal, quando chama, 
congrega, reúne.

A luz de Natal é você quando com uma vida de bondade, paciência, alegria e generosidade consegue ser luz 
a iluminar o caminho dos outros.

Você é o anjo do Natal quando consegue entoar e cantar sua mensagem de paz, justiça e de amor.

A estrela-guia do Natal é você, quando consegue levar alguém, ao encontro do Senhor.

Você será os Reis Magos quando conseguir dar, de presente, o melhor de si, indistintamente a todos.

A música de Natal é você, quando consegue também sua harmonia interior.

O presente de Natal é você, quando consegue comportar-se como verdadeiro amigo e irmão de qualquer 
ser humano.

O cartão de Natal é você, quando a bondade está escrita no gesto de amor, de suas mãos.

Você será os “votos de Feliz Natal” quando perdoar, restabelecendo de novo, a paz, mesmo a custo de seu 
próprio sacrifício.

A ceia de Natal é você, quando sacia de pão e esperança, qualquer carente ao seu lado.

Papa Francisco

Mensagem Natalina

06 - CL Edeomir e Dm Delna (casamento)
10 - Luiz Felipe (F. CL Edivaldo)
10 - CL Nelson e Dm Lucimar (casamento)
11 - Adriana (Dm CL Alexandre)
11 - CL Mario Balbino
13 - CL Alexandre
14 - Luiza (F. CL Luiz Zanchetta)
14 - Layla (F. CL Luiz Zanchetta)
15 - CL Lucio
19 - Mariana (F. CL Altair Schimit)

20 - CL Cristo e Dm Gleide (casamento)
21 - CL Silvino Cristo
23 - CL Rubens Tavares e Dm Haidee (casamento)
25 - Cristianne (F. CL Joventino)
26 - CL Paulo Roberto Fontana
27 - Danielle (F. CL Gerson)
27 - Érica (Dm CL KLeser)
27 - CL Dauster e Dm Juliana (casamento)
30 - CL Darci Dalla Bernardina

Aniversariantes de DEZEMBRO



Movimento Novo Brasil para pessoas com deficiência
REDE INTERNACIONAL DE APOIO À INCLUSÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS ORGULHO DE 

ENSINAR O QUE VIVEMOS NA PRÁTICA!

1º CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA VISUAL. 

O Instituto Internacional da Deciência Visual, conhecido na internet pelo nome fantasia de Portal da 
Deciência Visual, fará realizar, entre os dias 11 e 13 de Dezembro de 2015, o I Congresso Online 

Internacional de Inclusão e Reabilitação da Pessoa com Deciência Visual, através de videoconferência, 
com tradução simultânea para os idiomas português, inglês e espanhol, de forma a permitir a 

participação de congressistas e palestrantes de todas as partes do mundo. Serão mais de 30 palestras, 
divididas em 7 painéis e ministradas por palestrantes de países como Estados Unidos, Canadá, 
Alemanha, Israel, Índia, Chile, Colômbia, Argentina e Brasil. Conra a programação completa 

acessando o link: www.decienciavisual.com.br/programacao. 

PÚBLICO ALVO: Pessoas cegas ou com baixa visão, amigos e familiares, prossionais envolvidos com a 
temática da inclusão ou da reabilitação da pessoa com deciência visual, membros de instituições, 
empresas, órgãos governamentais, educadores, e todos os cidadãos que se interessem pelos temas 
abordados.

 INSCRIÇÕES: até o presente momento, o evento já conta com mais de seiscentas inscrições conrmadas, 
provenientes de 33 diferentes países ao redor do mundo. Para inscrever-se, o interessado deverá 
preencher o formulário de inscrição que se encontra na página ocial do congresso: 
www.decienciavisual.com.br/congresso/ e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, que tem o valor de 
R$ 200,00. 

LOTES DE INSCRIÇÕES, Oferecemos descontos para inscrições realizadas em lotes. Para grupos de 
mais de 10 pessoas, o valor da inscrição é reduzido para R$ 150,00. Para grupos a partir de 30 pessoas, o 
custo da taxa de inscrição é reduzido para R$ 100,00. Para maiores informações, entre em contato conosco 
atravésdo e-mail: contato@decienciavisual.com.br. 

LOCAL: O evento acontecerá em ambiente virtual, e será transmitido pela internet através do Portal da 
Deciência Visual.  O acesso às palestras e atividades do congresso se dará através de links, que serão 
enviados para o email pessoal do inscrito. 

VANTAGENS DE UM CONGRESSO ONLINE: este evento possui diversos diferenciais em relação aos 
congressos tradicionais.  O mais relevante deles é o fato de o participante não necessitar deslocar-se para 
outra cidade, estado ou país, pois o evento será totalmente desenvolvido através da internet. Isto também 
possibilita que pessoas com baixo poder aquisitivo ou diculdades de locomoção possam disfrutar de um 
espaço de intercâmbio de conhecimento dessa magnitude, sem sair de suas casas nem despender um alto 
valor nanceiro em virtude de deslocamentos e hospedagem. 

COMISSÃO ORGANIZADORA Coordenação Geral: Prof. Wagner Alves Ribeiro Maia - Pedagogo, pós-
graduado em docência no ensino superior,especialista em educação de decientes visuais, diretor do 
Instituto Internacional da DeciênciaVisual. Coordenação editorial: Prof. Ms. Drd. Décio Nascimento 
Guimarães: Mestre e doutorando em cognição e linguagem pela Universidade Estadual do Norte 
Fluminense, diretor do Instituto Cultura e Saber. Relações internacionais: Dr. Camila Gandini - 
Psicoterapeuta, membro da equipe de reabilitação do INSS, e professora de inglês do Portal da Deciência 
Visual. Dublagens e traduções: Harrison Tu - Universidade da Califórnia, Estados Unidos, e Profa. Karina 
Guadalupe Rosales Martinez, Instituto universitario del Centro de México,México. Responsável técnico: 
Felipe Pereira de Souza Bento - Analista de sistemas.

Autor/Publicação: Paulo Lamego: Paulo Lamego



Campanha da Fraternidade Ecumênica 2016
Campanha da Fraternidade Ecumênica 2016 
discutirá a situação do Saneamento Básico em todo 
o país

Instituto Trata Brasil será um dos parceiros da 
CNBB e do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do 
Brasil - CONIC - na divulgação do tema

C o m  o  t e m a  " C a s a  C o m u m ,  n o s s a 
responsabilidade" e sob o lema bíblico "Quero ver o 
direito brotar como fonte e correr a justiça qual 
riacho que não seca (Am5.24)", o Conselho 

Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil - CONIC - coordenará a próxima Campanha da Fraternidade 
Ecumênica (CFE) e que terá o Saneamento Básico como foco. O lançamento ocial da Campanha será na 
quarta-feira de cinzas, no período da quaresma de 2016.

Segundo os dados do Ministério das Cidades, através do SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre 
Saneamento (ano 2013), mais da metade da população brasileira ainda não possui acesso às redes de 
coleta de esgotos e somente 39% dos esgotos do país são tratados. Cerca de 35 milhões de brasileiros 
ainda não possuem água tratada e temos mais de 5 milhões de pessoas sem acesso a banheiros. 37% da 
água potável é perdida em vazamentos, "gatos" ou problemas de medição.

Com base nesses números, o Instituto Trata Brasil há mais de dois anos vinha apresentando argumentos 
para a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) a m de que o Saneamento Básico, em seus 
pilares de água tratada, coleta e tratamento dos esgotos, fosse considerado entre os possíveis temas das 
próximas Campanhas da Fraternidade. Como havia a decisão da Campanha de 2016 ser ecumênica, a 
CNBB encaminhou a sugestão de tema para o CONIC. Em reunião para a denição da temática, a 
Comissão Ecumênica responsável pela IV CFE acolheu a proposta do Trata Brasil. A opção pelo tema se 
deu pelo fato do Saneamento ser um direito humano e uma infra estrutura essencial ao meio ambiente e à 
saúde das pessoas, em especial aos mais vulneráveis. Além disso, essa é uma problemática com pouca 
visibilidade em nosso país.

O objetivo geral da CFE será o de "assegurar o direito ao saneamento básico para todas as pessoas e 
empenhamo-nos, à luz da fé, por políticas públicas e atitudes responsáveis que garantam a integridade e o 
futuro de nossa Casa Comum." A proposta é que todos os parceiros e igrejas envolvidos na articulação 
promovam discussões e debates regionais mostrando a importância de haver políticas públicas mais
ecazes e que permitam que mais pessoas possam receber os serviços básicos.

A partir de outubro desse ano, o Instituto Trata Brasil já inicia um ciclo de apresentações pelo país, em 
parceria com as coordenações regionais do CONIC, visando levar a mensagem da Campanha da 
Fraternidade Ecumênica. A CFE também usará as tradicionais ferramentas de comunicação (cartazes, 
vídeos, sermões, músicas) nas celebrações am de atingir o maior número de brasileiros.

Mais informações:
 O CONIC é um Conselho Ecumênico formado pelas Igrejas Católica Apostólica Romana, Evangélica de Conssão Luterana 

no Brasil, Episcopal Anglicana do Brasil e Presbiteriana Unida do Brasil, Episcopal Anglicana do Brasil e Sirian Ortodoxa de 
Antioquia.

 Sobre a Campanha: Coordenação da Campanha da Fraternidade Ecumênica: Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do 
Brasil - CONIC -www.conic.org.br - conic@conic.org.br.

 Sobre o cenário do Saneamento Básico - Instituto Trata Brasil - tratabrasil@tratabrasil.org.br (F: 11.3021.3143).

http://www.conic.org.br
mailto:tratabrasil@tratabrasil.org.br


Mantenha-se informado - Zika Virus
O que é Zika Vírus?
Febre Zika é uma infecção causada pelo vírus ZIKV, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti
Sintomas
 Febre baixa (entre 37,8 e 38,5 graus)
 Dor nas articulações (artralgia), mais frequentemente nas articulações das mãos e pés, com possível inchaço
 Dor muscular (mialgia)
 Dor de cabeça e atrás dos olhos
 Erupções cutâneas (exantemas), acompanhadas de coceira. 
Diagnóstico
O diagnóstico deverá ser feito por meio de análise clínica e exame sorológico (de sangue).
Tratamento
O tratamento para o Zika vírus é sintomático. Isso que dizer que não há tratamento especíco para a doença, só para 
alívio dos sintomas. Para limitar a transmissão do vírus, os pacientes devem ser mantidos sob mosquiteiros durante o 
estado febril, evitando que algum Aedes aegypti o pique, cando também infectado.
Pacientes afetados com a febre Zika podem usar medicamentos anti-inamatórios e analgésicos. Entretanto, assim 
como na dengue e febre chikungunya, os medicamentos à base de ácido acetilsalicílico (aspirina) ou que contenham 
a substância associada devem ser evitados. Os sintomas se recuperam espontaneamente após 4-7 dias. 
Prevenção
1. Evite o acúmulo de água: O mosquito coloca seus ovos em água limpa, mas não necessariamente potável. Por isso 
é importante jogar fora pneus velhos, virar garrafas com a boca para baixo e, caso o quintal seja propenso à formação 
de poças, realizar a drenagem do terreno. Também é necessário lavar a vasilha de água do bicho de estimação 
regularmente e manter fechadas tampas de caixas d'água e cisternas.
2. Coloque areia nos vasos de plantas: O uso de pratos nos vasos de plantas pode gerar acúmulo de água. Há três 
alternativas: eliminar esse prato, lavá-lo regularmente ou colocar areia. A areia conserva a umidade e ao mesmo 
tempo evita que o prato se torne um criadouro de mosquitos.
3. Ralos pequenos de cozinhas e banheiros raramente tornam-se foco de febre Zika devido ao constante uso de 
produtos químicos, como xampu, sabão e água sanitária. Entretanto, alguns ralos são rasos e conservam água 
estagnada em seu interior. Nesse caso, o ideal é que ele seja fechado com uma tela ou que seja higienizado com 
desinfetante regularmente.
4. Limpe as calhas: Grandes reservatórios, como caixas d'água, são os criadouros mais produtivos de febre Zika, mas 
as larvas do mosquito podem ser encontradas em pequenas quantidades de água também. Para evitar até essas 
pequenas poças, calhas e canos devem ser checados todos os meses, pois um leve entupimento pode criar 
reservatórios ideais para o desenvolvimento do Aedes aegypti.
5. Coloque tela nas janelas
Embora não seja tão ecaz, uma vez que as pessoas não cam o dia inteiro em casa, colocar telas em portas e janelas 
pode ajudar a proteger sua família contra o mosquito Aedes aegypti. O problema é quando o criadouro está 
localizado dentro da residência. Nesse caso, a estratégia não será bem sucedida. Por isso, não se esqueça de que a 
eliminação dos focos da doença é a maneira mais ecaz de proteção.
6. Lagos caseiros e aquários: Assim como as piscinas, a possibilidade de laguinhos caseiros e aquários se tornarem 
foco do Zika vírus deixou muitas pessoas preocupadas. Porém, peixes são grandes predadores de formas aquáticas 
de mosquitos. O cuidado maior deve ser dado, portanto, às piscinas que não são limpas com frequência.
7. Seja consciente com seu lixo: Não despeje lixo em valas, valetas, margens de córregos e riachos. Assim você 
garante que eles carão desobstruídos, evitando acúmulo e até mesmo enchentes. Em casa, deixe as latas de lixo 
sempre bem tampadas.
8. Uso de repelentes
O uso de repelentes, principalmente em viagens ou em locais com muitos mosquitos, é um método paliativo para se 
proteger contra o Zika vírus. Recomenda-se, porém, o uso de produtos industrializados. Repelentes caseiros, como 
andiroba, cravo-da-índia, citronela e óleo de soja não possuem grau de repelência forte o suciente para manter o 
mosquito longe por muito tempo. Além disso, a duração e a ecácia do produto são temporárias, sendo necessária 
diversas reaplicações ao longo do dia, o que muitas pessoas não costumam fazer.
9. Suplementação vitamínica do complexo B
Tomar suplementos de vitaminas do complexo B pode mudar o odor que nosso organismo exala, confundindo o 
mosquito e funcionando como uma espécie de repelente. Outros alimentos de cheiro forte, como o alho, também 
podem ter esse efeito. No entanto, a suplementação deveria começar a ser feita antes da alta temporada de infecção 
do mosquito, e nem isso garante 100% de proteção contra o Zika vírus. A estratégia deve se somar ao combate de 
focos da larva do mosquito, ao uso do repelente e à colocação de telas em portas e janelas, por exemplo.



SE VOCÊ:
 Tem mais de 45 anos de idade?
 Está com excesso de peso?
 Tem pressão alta (igual ou superior a 140/90)?
 Vem de uma família que tem histórico de diabetes?
 É uma mulher que deu à luz a uma criança pesando mais de quatro quilos?
Se respondeu “SIM” a uma ou mais das perguntas acima, talvez esteja correndo o risco de contrair 
diabetes. Milhares de pessoas não sabem que sofrem de diabetes.
Entre os sintomas estão:
Sede acima do normal; Urinar com freqüência; Perda de peso inexplicável.
As complicações com diabetes incluem:
Cegueira, Doenças Renais, Doenças do sistema Nervoso (o que pode resultar em amputações das 
pernas) e Problemas Cardíacos.
BOA NOTÍCIA!
Dieta apropriada e exercícios físicos regulares ajudam a prevenir ou controlar o diabetes. 

Mantenha-se informado - DIABETES

01 - Dia Mundial de Prevenção contra a Aids 
02 - Dia Nacional da Astronomia
02 - Dia Nacional das Relações Públicas
02 - Dia Panamericano da Saúde 
03 - Dia Nacional de Combate à Pirataria
03 - Dia Internacional do Deciente Físico
04 - Dia do Orientador Educacional
04 - Dia do Perito Criminal Ocial
04 - Dia Mundial da Propaganda
05 - Dia Internacional do Voluntário
06 - Dia de São Nicolau
08 - Dia da Família
08 - Dia da Imaculada Conceição
08 - Dia do Cronista Esportivo
09 - Dia do Fonoaudiólogo
10 - Dia da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem

Datas Comemorativas Dezembro
10 - Dia Internacional dos Direitos Humanos
10 - Dia do Palhaço
11 - Dia do Arquiteto
11 - Dia do Engenheiro
12 - Dia da Bíblia
12 - Dia de Nossa Senhora de Guadalupe
13 - Dia do Marinheiro
13 - Dia do Pedreiro
13 - Dia Nacional do Cego 
13 - Dia de Santa Luzia
15 - Dia do Jardineiro
17 - Dia de São Lázaro
20 - Dia do Mecânico
23 - Dia do Vizinho
24 - Dia do Órfão
25 - Dia de Natal
28 - Dia do Salva-Vidas Dia de São Silvestre

 O peru de natal foi servido pela primeira vez como prato principal da ceia em 1621, durante o dia de Ação de Graças, no 
estado de Massachusetts, nos Estados Unidos.

 O presépio foi uma criação de São Francisco de Assis.
 As bolas natalinas surgiram para substituir as maçãs que eram colocadas nas árvores de natal como enfeites.
 A gura do papai Noel é uma homenagem ao bispo católico São Nicolau, que presenteava crianças pobres no século IV.
 A frase Feliz Natal pode ser dita da seguinte forma em outros idiomas: francês - joyeux Noel; inglês - merry christmas; 

alemão - frohe weihnachten; espanhol - feliz navidade; italiano - buon natale; e em polonês - wesotych swiat.
 Cerca de 40% dos brinquedos dados às crianças no Natal são quebrados em março.
 A Estátua da Liberdade foi um presente de natal dado pela França aos Estados Unidos.
 A música natalina Jingle Bells foi a primeira canção cantada no espaço, no dia 16 dezembro de 1965.

Fonte: http://www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/curiosidades-sobre-o-natal.html

Curiosidades sobre o Natal

http://www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/curiosidades-sobre-o-natal.html


 Ao ensejo de mais um ano que se nda gostaria 
de dizer-lhes: somos fortes porque temos fé, somos 
fortes porque acreditamos na nossa capacidade de 
superar obstáculos, somos fortes porque sabemos 
agregar pessoas em torno de uma causa, somos 
fortes porque mesmo abatidos pelas diculdades 
momentâneas, não esmorecemos e nos desaamos 
em gerar melhores resultados, somos gigantes 
porque conseguimos plantar boas sementes, em 
terrenos férteis e inférteis, regá-las com nosso suor 
e vê-las desabrochar por esse gigantesco Brasil.
 Somos fortes porque acreditamos nas pessoas e 
no que fazemos, somos fortes porque sabemos 
agregar e manter pessoas dedicadas e solidárias 
em to rn o  de  u ma ca us a  ch ama d a de  - 
LEONÍSTICA.
 Anal somos fortes porque acreditamos e 

partilhamos nossos sonhos, porque somos movidos pela paixão e pelo sentimento mais nobre que deve 
mover a humanidade - o AMOR - sentimento esse que enriquece nossa existência e torna possível, apesar 
de todos os óbices, apresentarmos resultados de um trabalho voluntário que benecia pessoas e o nossa 
cidade. Somos fortes, somos felizes e agradecemos a DEUS por ter nos reunido neste clube de serviços. 
 Que o nascimento de Jesus oportunize o revigorar do amor em nossos corações e nos mantenha a 
todos juntos, saudáveis e conantes.
 Muito obrigado pelo apoio neste ano de 2015. Feliz Natal e Próspero Ano Novo para você, extensivo 
aos seus familiares.
 São os votos de.

 Eduardo Côgo & Família

Mensagem de Natal

Felicitações recebidas da APAE Colatina



Amigos do Lions








