
Maio Amarelo 
 Organizada pelo Lions Colatina Centro, em parceria com a Policia 
Militar, uma panfletagem, foi realizada nas principais ruas de Colatina na 
manhã do dia 18 de maio. A ação buscou informar e conscientizar a 
população sobre os riscos no trânsito, promovendo boas práticas e 
aprendendo a conviver, principalmente, com pedestre e ciclistas. A ação 
faz parte da campanha de educação no trânsito. 
 O presidente do Lions Colatina Centro, CL Kleser Linhalis (Tatu), 
explica que a panfletagem buscou contribuir efetivamente para a 
educação no trânsito, com foco nos motoristas, visando promover a 
redução do número de acidentes. “O nosso objetivo é sensibilizar as 
pessoas para que o pedestre e ciclistas sejam vistos e respeitados no 
trânsito. Conscientizar os motoristas, que pedestre e ciclistas são 
cidadãos e podem circular nas vias com segurança”, afirmou Kleser 
(Tatu). 
 O material orienta os motoristas desde o cuidado com o veículo, 
uso obrigatório do cinto de segurança, transporte de crianças, 
ultrapassagens, limite de velocidade e uso de bebidas alcoólicas. 
 Durante a semana foram realizadas atividades nas escolas da 
cidade pelas coordenação pedagógicas com distribuição dos panfletos 
educativos. 
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LIONS CLUBE COLATINA CENTRO 
"Nós Servimos”

RUGIDO VIRTUAL                                          NÚMERO 14 - JUNHO DE 2019

Leões participam na 
Campanha do Maio 

Amarelo.

O Movimento Maio
 Amarelo nasce com uma 

só proposta: chamar a 
atenção da sociedade para 
o alto índice de mortes e 

feridos no trânsito em 
todo o mundo.



UM BREVE HISTÓRICO DO LIONS NO MUNDO 
 Lions Clubs é uma organização internacional de clubes de serviço cujo objetivo é promover o 
entendimento entre as pessoas em uma escala internacional, atender a causas humanitárias, e 
promover trabalhos voltados a comunidades locais.  Em 2019, conta com mais de 46 mil clubes 
locais em 210 países e 1,5 milhões de membros. 
 A organização foi fundada nos Estados Unidos em 10 de outubro de 1917 por Melvin Jones.  
 O Lions Clubs International foi uma das primeiras organizações não-governamentais 
convidadas a auxiliar na elaboração da Carta da ONU tendo desenvolvido grande importância na 
mesma. O Lions Clubs International trabalha com a Organização das Nações Unidas desde a sua 
fundação em 1945 para levar ajuda aos necessitados de todo o mundo fato que se comprova a ser 
a única instituição a possuir todo ano um dia exclusivo na ONU que atende aos leões de todo o 
mundo. Em 2007 o Lions Clubs International foi escolhido como a melhor ONG do mundo pela 
ONU, tendo sido também em 2016 indicado para o prêmio Nobel da Paz 2017. 

NOSSAS CAUSAS GLOBAIS 
 Toda jornada começa com um simples passo. Um ato de serviço, uma palavra 
encorajadora, um presente de generosidade é muitas vezes o suficiente para levar esperança 
onde ela é mais necessária. 
 Durante os últimos 100 anos, a bondade dos Leões e Leos se multiplicou além das 
fronteiras, oceanos e continentes. Com mais de 1,4 milhão de associados, nós agora temos a 
oportunidade de verdadeiramente mudar nosso mundo. 
 É por isso que estamos unindo nosso serviço global em torno de cinco áreas de 
necessidade. Essas Causas Globais apresentam desafios significativos para a humanidade e 
acreditamos que é a nossa vez de enfrentá-los. 

Diabetes 
Nós servimos para reduzir a prevalência do diabetes e melhorar a qualidade de vida daqueles 
diagnosticados. 

Meio Ambiente 
Nós servimos para proteger e restaurar de forma sustentável o nosso meio ambiente para 
melhorar o bem-estar de todas as comunidades. 

Fome 
Nós servimos para garantir que todos os membros da comunidade tenham acesso a 
alimentos nutritivos. 

Câncer Infantil 
Nós servimos para ajudar aqueles afetados pelo câncer infantil a sobreviver e prosperar. 

Visão 
Nós servimos para deter a cegueira evitável e aprimorar a qualidade de vida das pessoas que 
estão cegas e são portadoras de deficiências visuais. 
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Servir é bom, servir é sublime, servir é divino. 
Esta afirmação e esta constatação estão inseridas 
na rica biografia de muitos personagens da 
história deste planeta em que vivemos. Quantas 
delas nos deram verdadeiras lições de servir 
como ingredientes indispensáveis para o nosso 
crescimento pessoal, para nossa felicidade e 
nossa realização nesta vida. Melvin Jones 
também foi um destes visionários ao fundar a 
Associação de Lions Clubes Internacional e 

acreditou que o mundo seria melhor se mais pessoas servissem. 
Após centenas de anos, agora no século XXI o escritor Daniel Pink afirma que “até o século XX os 
trabalhadores só se sentiam estimulados pelos ganhos financeiros. E no século XXI as pessoas 
fazem coisas para se sentirem inseridas no mundo, para ganhar sua satisfação, alimentadas por 
recompensas externas, pela intrínseca motivação e a alegria de fazer algo em benefício do outro”. 
Esta afirmação demonstra que muitas pessoas descobriram a importância do servir, do trabalho 
voluntário e querem estar inseridas em uma causa nobre e fazer algo em benefício do outro. Servir é 
fazer algo em benefício de alguém. Não percam a oportunidade de lutar por um LIONS mais 
grandioso, representativo e aplaudido em nossas comunidades. 

POSSE DE NOVOS ASSOCIADOS 
No dia 06 de maio, o Lions Clube Colatina Centro, por seu Leão investidor, o PDG Eduardo Côgo, 
deu posse a novos associados do clube, atendendo aos ditames de Lions Internacional e do Distrito 
LC 11. Nesta noite foram empossados e recebidos como companheiros JULIA CASTRO BIENERT 
MATTEDI, RICARDO DA VITÓRIA MATTEDI, RODRIGO JULIARD LERBACH, ROGER LUCAS 
PATROCÍNIO MENDES e THIAGO PEREIRA DA CUNHA. 
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SERVIR É BOM



Parabéns! Agora vocês fazem parte da maior organização de serviços humanitários do mundo. Isso 
significa que vocês se uniram a uma comunidade global de pessoas de bom coração e dedicadas 
ao serviço, dedicadas a causar um impacto positivo. Não poderíamos estar mais felizes em ter você 
como Leão! 
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MEIO AMBIENTE 
LIMPEZA DAS MARGENS DO RIO DOCE 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As margens do Rio Doce em Colatina, recebeu uma força-tarefa de limpeza dos Leões de Colatina. 
A ação foi realizada nas margens do rio e contou com a presença do prefeito da cidade. A 
limpeza, que  teve como objetivo recolher o lixo jogado pelos moradores entre a grade de 
proteção e a calha do rio. Os Leões constataram a importância do apoio da população para que o 
lixo não volte a ser jogado em locais indevidos.

CRIAR e incentivar o espírito de respeitosa consideração entre os povos do mundo, mediante o 
estudo dos problemas das relações internacionais. 
INCENTIVAR o estudo e a prática de bom governo e da boa cidadania. 
INTERESSAR-SE ativamente pelo bem-estar cívico, social e moral da comunidade. 
MANTER os associados unidos pelos liames da amizade, do companheirismo e da compreensão 
mútua. 
PROPORCIONAR condições favoráveis para a livre discussão de todos os assuntos de interesse 
público, somente excetuando os da política partidária e do sectarismo religioso. 
ENCORAJAR  a eficiência e promover altos valores éticos no desempenho dos negócios e das 
profissões, uma vez que Clube algum poderá portar-se de modo a atender ao benefício pessoal 
de seus associados. 

MOTO: LIONS -> Liberdade, Inteligência, Ordem, Nacionalismo e Serviço. 
LEMA: NÓS SERVIMOS.

PROPÓSITOS DE LIONS INTERNACIONAL



SAÚDE 
SÍNDROME DE IRLEN  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O jovem EYDRIAN COSTA ALVES, residente no bairro 
Carlos Germano Naumann foi diagnosticado com a síndrome e 
pediu ajuda aos CCLL de Colatina. Devido ao alto custo da 
identificação, dos óculos e o tratamento ser realizado em Belo 
Horizonte, capital mineira, a família conta apenas com ajuda da 
comunidade e dos Leões.  
  A Síndrome de Irlen (S.I.) é uma alteração visuoperceptual, 
causada por um desequilíbrio da capacidade de adaptação à luz que 
produz alterações no córtex visual e déficits na leitura. Suas 
manifestações são mais evidentes nos períodos de maior demanda 
de atenção visual, como nas atividades acadêmicas e profissionais 
que envolvem leitura por tempo prolongado, seja com material 
impresso ou computador. 
  A  fotofobia  geralmente se 
manifesta através de   queixas de brilho 
ou reflexo do papel branco, que 
compete com o texto impresso e 

desvia a atenção do conteúdo a ser lido, comprometendo a atenção. 
Luzes fluorescentes são particularmente desconfortáveis e geram 
irritabilidade. Até mesmo a luz solar direta, faróis de carros e postes à 
noite causam incomodo aos portadores da SI e cefaleias por essa 
exposição.  
  As alterações da habilidade de  resolução viso-
espacial  produzem sensação de desfocamento e de movimentação 
das letras que pulsam, tremem, vibram , aglomeram-se ou 
desaparecem, impactando na atenção e compreensão do texto que 
esta sendo lido.  
  A restrição do foco limita a abrangência visual e reduz o 
número de letras apreendidas fazendo com que palavras sejam vistas 
parceladamente, o que requer uma segunda etapa associativa para 
coerência e compreensão. A restrição no alcance focal pode ainda 
causar dificuldades na organização do texto em segmentos 
significativos ou porções sintáticas, sendo esta uma característica 
presente em leitores deficientes.

Como um portador da Síndrome de 
Irlen percebe um texto durante a leitura 

prolongada

Óculos com filtros pode transformar a 
vida do garoto Eydrian portador da 

síndrome de Irlen

"Ninguém avança na vida se não começa a fazer alguma coisa pelo 
próximo." 

                                                                                                    Melvin Jones



UNIDADE MÓVEL OFTALMOLÓGICA 

 7

 No Ano Leonístico 2017/2018 o Distrito Lions LC11, por iniciativa do seu Governador, PDG 
Zoé Antonio Donati preparou e apresentou um projeto para aquisição de uma Unidade Móvel 
Oftalmológica. 
 O Projeto foi aprovado pela Fundação de Lions Internacional - LCIF, iniciando sua 
implementação com a aquisição do veículo e a instalação de todos os equipamentos necessários à 
sua plena operação. 
 A Unidade pronta e equipada, foi apresentada e entregue ao Distrito LC11, pronta para 
iniciar suas atividades, na Convenção Distrital realizada em Raposo-Itaperuna, RJ nos dias 05, 06 e 
07 de abril de 2019, período em que ficou exposta para o acesso e conhecimento de todos. 
 A Van Oftalmológica está pronta e a disposição do Distrito para atender às comunidades 
mediante solicitação dos Clubes quando da realização de suas campanhas.  

Equipamentos que compõem a unidade móvel oftalmológica: 
- Coluna Oftalmica Elétrica com Cadeira MM-550L 
- Refrator de Greens MM- 503A 
- Auto-Refrator MM - 501DN com Ceratômetro 
- Lâmpada de Fenda 2 Aumentos MM-505C com Mesa Elétrica 
- Aparelho Medidor Retino-Oftalmoscópio MM - 507D 
- Tonômetro MM-550T 
- Auto - Projetor MM-502A 
- Mocho Giratório com Encosto MM - 568EP 
- Mocho Giratório Sem Encosto MM - 568B 
- Mocho fixo Cromado sem Rodízios – MM 586C 
- Lensômetro Analógico AM - 216N com Leitura Externa



COMPANHEIRISMO 
V CAMPEONATO LIONS DE BOLICHE 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 O Campeonato interno de boliche é um evento tradicional para os leões de Colatina, na 
sua 5ª edição, sob a coordenação do competentíssimo CL Marco Fontana. 
 O campeonato desenvolveu-se na forma de companheirismo com a manutenção do espírito 
original da proposta que é a integração e o congraçamento entre os praticantes do boliche. 
 Participam do campeonato em torno de 30 companheiros e domadoras, disputando 
individualmente e em equipes. 
 O evento aconteceu no espaço acolhedor e aconchegante da Pizzaria Fontana Di Trevi, 
onde os participantes e amigos degustaram ótima gastronomia e se divertiram jogando boliche. 

Classificação final do campeonato individual:

Luiz Faitanin 
Campeão 

João Azevedo Neto 
Vice Campeão 

José Angelo 
3o. Colocado 

Equipe Campeã 
Zancheta, Paulo e Rubens

Equipe Vice-Campeã 
Faitanin, Angelita e Ferrarão

Classificação do Campeonato por Equipes

3o. Colocada 
Adenis, João Neto e Marcelo



PRINCIPAIS ATIVIDADES DO LIONS CLUBE COLATINA CENTRO 
1. ACDV (Associação dos deficientes Visuais 
de Colatina) O Lions Colatina participa desta 
instituição desde a aquisição do imóvel onde 
está instalada a sede. Após a aquisição do 
imóvel participou dos projetos de reformas, 
doou máquinas de escrever em braile e 
constantemente doa bengalas para os 
deficientes visuais além de apoio a todos os 
projetos relacionados à associação. 

 

2. ANJOS DE RESGATE – Nesta instituição o 
Lions ajudou na construção da sede, com doação 
de granito, pisos, portas, janelas, gesso e outros 
materiais de construção. Ainda estamos 
presentes na administração apoiando as 
iniciativas de manutenção e operação da 
instituição. 

 

3. PROJETO DA VISÃO - Seguindo a bandeira 
do Lions Internacional, o projeto da visão, visa 
identificar por meio de triagem as pessoas com 
deficiência visual nas comunidades carentes e 
encaminhá-las para um oftalmologista. Após a 
consulta e constatação da deficiência visual, o 
Lions doa os óculos para os necessitados. Este 
ano já foi realizado a campanha nas escolas dos 
Bairros Bela Vista, Carlos Germana Nauman e no 
Colégio Lions. Foram atendidas mais de 100 
crianças  com consultas e óculos para mais de 20 

crianças. 
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4. MEIO AMBIENTE – O meio ambiente 
também é uma preocupação do Lions no mundo. 
Os Leões de Colatina  com objetivo de recuperar 
áreas degradas e nascentes na Bacia do Rio 
Doce realizou o cercamento de uma importante 
nascente na comunidade de Cascatinha do 
Milanez.  

 

5. PROJETO FLORESCENDO - O projeto 
florescendo é de iniciativa da professora Vanda, 
diretora do Colégio Amélio Forrechi. Este projeto 
acontece todos os sábados, nas dependências 
da escola, ocasião em que os alunos carentes do 
Bairro Santo Antônio e comunidades vizinhas, 
recebem aulas e cursos diversos que contribui 
supletivamente em sua formação. O Lions 
participa doando o uniforme, material esportivo 
e o lanche semanal. 

6. CASA JOSAFÁ RAFÁ - Esta instituição tem como objetivo abrigar pessoas carentes que 
acompanham doentes internados em hospitais de Colatina. O Lions participa deste projeto 
ajudando nas contas de energia e água mensalmente além de alimentos. Foram doadas as camas e 
colchões da casa. 

7. CASA DE REPOUSO GONÇALVES – O antigo Asilo Pai Abrão agora sob nova administração foi 
transformado na Casa de repouso Gonçalves. A presença do Lions Colatina nesta instituição nos 
últimos tempos foi a troca de todos os vidro das janelas que estavam quebrados; instalação de 
cortinas em todas as janelas; construção de um mureta nos corredores, doação de sofás; alimentos 
e edredons para os velhinho 
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OBJETIVOS DE LIONS CLUBES: “Manter os associados unidos pelos liames da amizade, do 
companheirismo e da compreensão mútua. “ 

CÓDIGO DE ÉTICA DO LEÃO:  “Ser comedido na crítica e generoso no elogio. Construir e não 
destruir.”



PROJETO SOCIAL NO BAIRRO CARLOS GERMANO NAUMANN 

Projeto criado pela Associação de Moradores do Bairro Carlos 
Germano Naumann em conjunto com a Igreja local (Paróquia Sagrada 
Família), no intuito de tirar os jovens da criminalidade e das drogas. O 
Projeto Social oferece várias oficinas que hoje atende desde a criança 
de 08 anos até as pessoas da terceira idade, com atividades de 
Futsal, Karatê, Capoeira, Aulas de Violão, Aulas de Aeróbica, Zumba e 

Forró para Terceira Idade. O Lions Clube Colatina Centro ajuda nos 
Uniformes, materiais esportivos e na organização do projeto social. 
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GOVERNADOR LC11 AL 2019/2010

FORMAÇÃO 
Formado em Geografia na Faculdade de 
Ciências e Letras de Colatina 
P ó s G r a d u a d o e m P l a n e j a m e n t o 
Estratégico 
Profissão: Professor da Rede do Estado do 
Espírito Santo 
 
AT I V I D A D E S P R O F I S S I O N A I S E 
POLÍTICAS 
Diretor da CENEC de Novo Brasil, 
Colatina-ES 
Diretor da Escola de 1º e 2º Graus “Nossa 

Senhora de Lourdes”  
Professor de Geografia  
Secretário Municipal de Educação em Pinheiros-ES  
Vice-Prefeito de Pinheiros (1993-1996)  
Secretário Municipal de Saúde de Pinheiros-ES (1997-2000)  
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos de Boa Esperança – ES (2001-2004)  
Secretário Municipal de Planejamento de Boa Esperança-ES (2005-2008)

Em um primeiro momento e de pronto podemos responder: Sim, eu sou leão! Sou associado ao meu clube e 
pago as mensalidades em dia. Compareço as reuniões, campanhas, eventos e onde sou convidado. 
Mas ser leão vai muito além de colocar a veste sobre o peito, estampada com o símbolo dos leões de faces 
opostas, e dizer para todos que é associado de um clube de Leões. 
Ser leão vai muito além de pagar as mensalidades em dia, em usar o pin diariamente, vai além de comprar 
um bloco de rifas ou aparecer estampado em fotos ou jornais. 
Analisando a linguagem mais subliminar e o sentido mais subjetivo, o que é ser leão? 
Ser leão é prestar serviços voluntariamente, sem remuneração, desinteressadamente, sem qualquer ego ou 
vaidade. 
Ser leão é ser líder, é ser servidor, é ser humilde, é ser amigo. 
Ser leão é honrar a pátria, dedicar-se ao clube, à família e ao trabalho. 
Ser leão é ser comedido na crítica e generoso no elogio. 
Ser leão é estar na comunidade, ajudando o mais fraco, o oprimido, o desassistido. 
Ser leão é possuir uma reputação ilibada, é ter uma conduta digna, integra, é ser ético, é ter civilidade. 
Ser leão é amar ao próximo com o mesmo afinco que se cuida de um filho. 
Ser leão é ser companheiro, é ter compreensão, é ter compromisso. 
Ser leão é aceitarmos os erros uns dos outros, é nos ajudarmos, é buscar soluções. 
Ser leão é sentir um desconforto em ver as situações mais adversas contra os aflitos, é socorrer os 
desamparados. 
Ser leão é estar presente em corpo e alma, é sentir o leonismo como parte integrante de si próprio, da sua 
própria vida. 
É preciso conhecer no sentimento mais intrínseco o que é ser leão, é preciso sentir a chama ardente do 
leonismo. 
Agindo assim, atingiremos o verdadeiro sentido de ser leão.

O QUE É SER LEÃO - CL ADRIANO MATTOS (LD 9)



AMIGOS DO LION  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