
REPORTANDO EM

versão NOV/2020



Todos sabemos que existem 
discrepâncias nos lançamentos  

e na mensuração das métricas  
de serviços em MYLION. Mas neste 
último ano notamos que houve um 
aumento significativo de informes  
em MyLion, porém com grande  
discrepância no modo de reportar.

Constatou-se que num mesmo  
distrito, havia grandes diferenças de 
referência em cada atividade o que 
deixava os Assessores de Serviço  
e Secretários de Clube perdidos e 
muitas vezes em conflito.

Em conversa informal entre os 4 
Companheiros Leão Glauber, Karina, 
Alexandre, Rodrigo, chegou-se a 
conclusão de criar uma grande  
tabela para servir de diretrizes e 
padronização nos informes. Vendo 
a necessidade de ter outras áreas 
correlatas a equipe cresceu com a 
entrada do Renato e Alessandra  
para aumentar a visão do grupo. 

Depois de muitos meses de estudos, 
pesquisas de campo, análises 
quantitativas, reuniões, discussões  
baseadas em dados bibliográficos, para 
justificar as quantidades mensuradas , 
os dados globais da FAO, OMS, INCA, 
FDI, Greenpeace,Hospital do Amor 
(Barretos -SP), pesquisas WeAreSocial-
Hootsuite 2020, referências municipais, 
estaduais, nacionais e internacionais 
e depois da dedicação do grupo de 
Estudos MYLION.

A Equipe acabou viabilizando reuniões 
on-line, integrando o Leonismo no 
Brasil e dispostos a trocar informações 
e conhecimento por meio de palestras 
e conversas. Chegou-se ao que 
iremos apresentar aqui neste material. 
Salientamos que estas tabelas estão em 
constante construção, porque temos 
diferenças em nomenclatura, gêneros 
e costumes dependendo do Distrito e 
localidades, mesmo dentro do Brasil.

Todos tinham um objetivo 
em comum: criar uma 
padronização para que os 
Leões conseguissem reportar 
as atividades principalmente 
nas 5 causas globais, de 
forma ética e correta.
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• Número de atividades: Cada atividade 
reportada por um clube, distrito ou 
distrito múltiplo é contabilizada como 
uma atividade.

• Número de pessoas servidas: Esses 
são os beneficiários diretos do serviço 
dos Leões. Às vezes, o número de 
pessoas servidas pode ser contado com 
precisão e, às vezes, deve ser estimado.

• Número de voluntários: O número 
de pessoas que participam do 
planejamento ou implementação de 
um projeto de serviço. Como os Leões 
geralmente convidam amigos para 
participar de suas atividades de serviço, 
o número de voluntários pode incluir 
tanto Leões quanto não-Leões.

• Número de horas dos voluntários: 
O número de horas dedicadas ao 
planejamento e implementação de um 
projeto de serviço.

• Fundos angariados: O montante 
de dinheiro coletado para financiar 
atividades de serviço ou doações de 
caridade. Pode ser de Leões que façam 
contribuições pessoais ou fundos 
angariados de pessoas que não sejam 
Leões durante um evento de angariação 
de recursos.

• Fundos doados: A quantidade de 
fundos beneficentes dados a um 
indivíduo ou organização. Os fundos 
doados à Fundação de Lions Clubs 
International são rastreados pela 
fundação e não precisam ser reportados 
como uma atividade de serviço, mas se 
um evento foi realizado para angariar 
esses fundos, esse evento pode ser 
reportado como uma atividade de 
angariação de fundos.

As métricas atualmente coletadas pelo Lions Clubs International incluem:

Muitos Leões e Leos servem suas comunidades individualmente, fora das 
atividades planejadas por seus clubes, distritos ou distritos múltiplos. 

Alguns exemplos incluem levar uma refeição a um vizinho, levar os pais a 
uma consulta médica ou ser voluntário em locais de culto. 

Este tipo de trabalho é importante e louvável; no entanto, não deve ser 
relatado como uma atividade de serviço dos Leões. 

O QUE NÃO É SERVIÇO REPORTÁVEL?

Fonte: LCI - Medindo o Impacto do Serviço
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TABELAS DE  
EQUIDADE PARA OS 

DADOS REPORTADOS
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•  Podem reportar em MyLion: Assessor GST do Clube, Secretário de  
Clube, Presidente do Clube e Assessor Administrativo de Clube

•  Os dados foram atualizados até novembro/2020.

•  Existem itens que podem sofrer alteração entre distritos/regiões  
como farinha/cestas básicas, quantidades de pessoas atendidas  
por unidade de individualização de porções.

•  Chegamos em individualização das porções dos itens mais  
constantes nos informes.

•  Existem itens que podem aparecer em mais de uma tabela,  
dependendo da destinação do item relacionado à causa global.

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

ITEM QUANTIDADE UNIDADE/ 
MEDIDA

PESSOAS  
ATENDIDAS

Adoçantes 100 ml 100

Aparelho de glicemia 1 aparelho 540

Assistência ao diabético 1 unidade 1

Avaliação do pé diabético 1 unidade 1

Evento strides (evento esportivo) 1 pessoa 1

Exame de fundo de olho 1 unidade 1

Exames IMC 1 unidade 1

Fita glicêmica 1 unidade 1

Orientação nutricional 1 unidade 1

Palestra diabetes 1 unidade 1

Teste de glicemia 1 unidade 1

Tratamento da retinopatia diabética 1 unidade 1
Fonte: Grupo de Estudos MyLion Brasil - 2020

6



CÂNCER INFANTIL
Nós servimos para ajudar aqueles afetados 
pelo câncer infantil a sobreviver e prosperar.

ITEM QUANTIDADE UNIDADE/ 
MEDIDA

PESSOAS  
ATENDIDAS

Almofada coração 1 unidade 1

Brinquedos, livros 1 unidade 5

Doação de plaquetas 1 bolsa 7

Doação de sangue 1 bolsa 4

Doador medula óssea 1 unidade 1

Gelatina 1 unidade 5

Gorro, bonés, chapeus e lenços 1 unidade 1

Medicação 1 unidade 1

Prótese 1 unidade 1

Suplementos 1 unidade 1
Fonte: Grupo de Estudos MyLion Brasil - 2020
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MEIO AMBIENTE
Nós servimos para proteger e restaurar de forma 
sustentável o nosso meio ambiente para melhorar 
o bem-estar de todas as comunidades.

ITEM QUANTIDADE UNIDADE/ 
MEDIDA

PESSOAS  
ATENDIDAS

Arrecadação de cartelas de 
medicamentos 700 kg 1

Arrecadação elos de lata 280 litros 1

Arrecadação tampinhas plásticas 400 kg 1

Coleta de pilhas e baterias 1 kg 5

Doação de mudas 1 unidade 1

Doação lixeira (20 litros) 1 unidade 25

Doação lixeiras coleta seletiva  
(20 litros cada) 4 unidade 100

Horta comunitária 1 unidade 400

Limpeza e manutenção nascente 1 voluntário 10

Limpeza e manutenção praça,  
via pública 1 voluntário 5

Limpeza e manutenção praia 1 voluntário 10

Livros usados 1 unidade 1

Lixo eletrônico 1 kg 5

Óleo usado 1 litro 10

Papel reciclado 10 kg 1

Plantio de árvores 1 unidade 4

Roupas usadas 1 unidade 1

Sacolas de lixo para carro 1 unidade 5

Sacolas retornáveis 1 unidade 20
Fonte: Grupo de Estudos MyLion Brasil - 2020
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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.

ITEM QUANTIDADE UNIDADE/ 
MEDIDA

PESSOAS  
ATENDIDAS

Campanha de arrecadação de 
armação de óculos 1 unidade 1

Campanha de triagem comunitária 
de oftalmologista 1 unidade 1

Charity miles (bike) 10 milhas 1

Charity miles (caminhada/corrida) 4 milhas 1

Cirurgia de catarata 1 unidade 1

Doação de óculos - armação  
com lentes 1 unidade 1

Doação de óculos - só armação 1 unidade 1

Exames de acuidade visual 1 unidade 1

Exames de catarata 1 unidade 1

Exames de daltonismo 1 unidade 1

Lente de contato 1 unidade 1
Fonte: Grupo de Estudos MyLion Brasil - 2020
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ALÍVIO À FOME
Nós servimos para garantir que todos os 
membros da comunidade tenham acesso a 
alimentos nutritivos.

ITEM QUANTIDADE UNIDADE/ 
MEDIDA

PESSOAS  
ATENDIDAS

Açúcar 1 kg 50

Adoçante1 100 ml 100

Arroz 1 kg 10

Bolacha água e sal/cream cracker 1 pacote 6

Bolacha recheada 1 pacote 2

Bolo confeitado 1 kg 6

Bombom 1 unidade 1

Café em pó 1 kg 100

Carne (bovina e suína) 1 kg 8

Cesta básica 35kg2 1 unidade 120

Cesta básica 40kg2 1 unidade 150

Creme de leite 1 caixa 6

Doces (balas, pirulitos, doces) 1 kg 4

Extrato/molho de tomate 1 kg 20

Farinha de mandioca/milho/cuzcuz 1 kg 20

Farinha de rosca 1 kg 50

Farinha de trigo 1 kg 20

Feijão/soja/ervilha/lentilha 1 kg 20

Frango 1 kg 4

Frango inteiro 1 unidade 5

1  Um adoçante de 100ml atende a 100 pessoas, uma vez que a porção recomendada por pessoa é de 1ml (20 gotas).
2  Uma cesta básica de 35 kg serve 4 porções por 30 dias, ou seja, atende a 120 porções/pessoas por porção. 

Uma cesta básica de 40 kg serve 5 porções por 30 dias, ou seja, atende a 150 porções/pessoas por porção.

Fonte: Grupo de Estudos MyLion Brasil - 2020
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ITEM QUANTIDADE UNIDADE/ 
MEDIDA

PESSOAS  
ATENDIDAS

Frutas e legumes 1 kg 5

Gelatina 1 unidade 5

Grão de bico 1 kg 20

Lanches (hot dog/hamburguer) 1 unidade 1

Leite 1 litro 5

Leite em pó 1 kg 7

Macarrão 1 kg 20

Maionese 1 kg 50

Óleo vegetal 900 ml 45

Ovo 1 unidade 1

Ovo de páscoa 200 gramas 1

Panetone 1 unidade 5

Pão de forma 1 pacote 7

Pão francês 1 unidade 1

Peixe 1 kg 6

Refrigerante 1 litro 5

Sal 1 kg 200

Sopa (pronta) 1 litro 4

Suco de frutas 1 litro 5

Tubérculos (batata, batata doce, 
mandioca) 1 kg 8

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

Fonte: Grupo de Estudos MyLion Brasil - 2020
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OUTROS
Todas as demais atividades de serviços que  
não se enquadram nas 5 causas globais

ITEM QUANTIDADE UNIDADE/ 
MEDIDA

PESSOAS  
ATENDIDAS

Absorvente (10 unidades) 1 pacote 1

Alvejante/Cloro 1 litro 20

Cartaz sobre a Paz 1 cartaz  
recebido 1

Creme dental 90g 1 unidade 10

Detergente 500 ml 1 frasco 12

Elástico (Máscara) 1 metro 4

Enxoval de Bebês 1 unidade 1

Escova de Dente 1 unidade 1

Fralda geriátrica 1 unidade 1

Frascos de 250ml de Álcool em Gel 1 unidade 5

Frascos de 500ml de Álcool em Gel 1 unidade 10

Kit Higiene (2 Sabonetes, 1 Creme 
dental e 1 Escova) 1 unidade 1

Kit Material Limpeza (1l detergente, 
1l de água sanitaria e 6 sabões  
em pedra)

1 unidade 30

Lions Quest 1
aluno 

participante  
do programa

1

Máscara facial de Acetato  
(FACE SHIELD) 1 unidade 1

Máscaras de Tecidos 1 unidade 1
Fonte: Grupo de Estudos MyLion Brasil - 2020
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OUTROS
Todas as demais atividades de serviços que  
não se enquadram nas 5 causas globais

PALESTRAS/REUNIÕES E PUBLICAÇÕES

ITEM QUANTIDADE UNIDADE/ 
MEDIDA

PESSOAS  
ATENDIDAS

Redação sobre a Paz 1 redação 
recebida 1

Sabão em Pedra 1 unidade 5

Sabão em Pó 1 kg 20

Sabonete 1 unidade 1

Tecido (para máscara) 1 metro 17

ITEM QUANTIDADE UNIDADE/ 
MEDIDA

PESSOAS  
ATENDIDAS

Palestras* 1 pessoa 1

Postagem na Internet 
(sem métricas fornecidas 
pelo aplicativo)

1 post

Total de visualizações 
e/ou  curtidas, 

compartilhamentos  
no final da primeira 

semana da postagem

Postagem na Internet 
(com métricas  fornecidas 
pelo aplicativo)

1 post Total de alcance na 
publicação

•  Para palestras, ao informar em MyLion, no caso do palestrante, ou para o clube organizador da palestra, o 
total de pessoas atendidas é o total de pessoas presentes na palestra (seja ela presencial ou virtual). Caso 
um clube que estivesse apenas como convidado da palestra, o número de pessoas atendidas corresponde 
ao número de associados do clube presentes como convidados na palestra.  
 
Palestras sobre conscientização, informação ou educativa deve ser informada como atividade de serviço, 
referente à causa correspondente (ou outros). Reuniões de clube devem ser reportadas como reuniões.

Fonte: Grupo de Estudos MyLion Brasil - 2020

Fonte: Grupo de Estudos MyLion Brasil - 2020
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EQUIPE 
RESPONSÁVEL
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MJF Alessandra Zotarelli 
Gomes da Silva (LC-6)

1ºVDG MJF Glauber Gomes 
(LC-6) 

PDG PMJF Renato Rodrigues 
(LB-1)

2ºVDG MJF Alexandre 
Mendes (LC-11)

PMJF Karina Casanova 
Rodrigues (LB-1)

MJF Rodrigo Lavieri Mendes 
(LC-2)
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DÚVIDAS E SUGESTÕES

mylion@dmlc.org.br

©  O conteúdo deste material possui direitos reservados ao Grupo de Estudos MyLion 
Brasil. Pode ser usado e distribuído, desde que informados os créditos e fonte.
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