DESTAQUES DO

Centenário
Comemorando 100
anos de serviço

Prezados Leões e Leos,
Apesar de termos chamado de Comemoração do Centenário, não bastava apenas
comemorar para homenagear devidamente os primeiros 100 anos de Lions Clubs
International. Também nos comprometemos a liderar através do serviço, convidar para
provocar impacto e nos conectarmos com as comunidades ao redor do mundo. Foi
emocionante ver como Leões e Leos assumiram esse compromisso ao longo dos quatro
anos da nossa Comemoração do Centenário.
O Desafio de Serviços do Centenário colocou o nosso lema, Nós Servimos, em ação
como nunca antes, com a meta de atender 100 milhões de pessoas através de projetos
em prol da juventude, visão, alívio à fome, meio ambiente e combate ao diabetes. Não
só atingimos a nossa meta, mais do que a duplicamos, servindo mais 246 milhões de
pessoas! Isso mostra como os Leões lidam com desafios.
Os nossos Prêmios por Aumento de Associados do Centenário nos inspiraram a convidar
novos associados e começar novos clubes para que a nossa incrível organização cresça
e amplie a missão de serviço. Lions Clubs International agora tem centenas de milhares
de novos associados e milhares de novos clubes para proporcionar benefícios ainda
maiores à humanidade.
Os nossos Projetos de Legado nos conectaram mais do que nunca às nossas
comunidades. Eles propiciam não apenas um valor real, mas também uma lembrança
visível das contribuições que os Leões fazem. Com mais de 31.000 Projetos de Legado
concluídos, os membros das comunidades continuarão se beneficiando por anos
vindouros.
Convido você a desfrutar os exemplos nas páginas a seguir de Leões e Leos
comemorando o nosso aniversário. Desde a construção de um parque para crianças com
deficiência na Carolina do Sul à construção de uma ponte suspensa para conectar duas
aldeias na Indonésia, fico inspirado com todas estas maneiras nas quais contribuímos
para um mundo melhor, quando Nós Servimos.
Em nome dos Dirigentes Executivos e membros do Comitê de Ação do Centenário,
que serviram durante a Comemoração do Centenário, agradeço pelo papel que você
desempenhou nas nossas muitas conquistas. Sei que com Leões e Leos como você,
Lions Clubes internacional continuará a ser a maior organização humanitária do mundo
ao longo do nosso próximo século de serviço.
Atenciosamente,

J. Frank Moore III
Ex-Presidente Internacional e Presidente do Comitê de Ação do Centenário

Área Jurisdicional I EUA
E
 xcursão de ônibus do
Centenário do Lions
O Presidente do Centenário Bob Corlew
compartilhou a nossa comemoração em 20 estados
americanos e duas províncias canadenses em uma
Excursão de Ônibus do Centenário do Lions no
outono de 2016. Os Leões e Leos de todo o mundo
acompanharam o passeio através da mídia social.
Durante a excursão, o Presidente Corlew reuniu-se
com associados de clubes e líderes cívicos, deu posse
a novos associados, fundou clubes e participou de
projetos de serviço de Leões.

Um parque
para recreação e
aprendizado
Os Leões têm uma longa história de
apoio à Escola para Surdos e Cegos da
Carolina do Sul. Sessenta e um Lions
Clubes na Carolina do Sul arrecadaram
mais de US$ 100.000, equiparandose a um subsídio de US$ 100.000 da
Fundação de Lions Clubs International
(LCIF) e colaboraram com outros
parceiros da comunidade para criar um
playground especialmente projetado
para essas crianças brincarem juntas.

Caminha pela pesquisa sobre
o câncer infantil
Os Leões de Ohio estão lutando contra o câncer pediátrico,
um passo de cada vez, realizando caminhadas e participando de angariações de fundos. Juntos, eles arrecadaram US$
25.000 para os Hospitais da Criança de Cincinnati, Toledo,
Cleveland, Akron, Columbus e Dayton e promoveram a
inestimável conscientização relativa à necessidade de apoiar
as crianças com câncer.

 ovo centro da
N
visão na Jamaica
O Lions Club of Montego Bay fez
uma parceria com os voluntários
canadenses da Vision Care/Red Deer
Central Lions Club, o Ministério da
Saúde e a Fundação Brenda Strafford
para abrir uma nova Clínica da Visão
em Albion Montego Bay, onde as
pessoas recebem exames de glaucoma e
catarata e óculos de grau.

Área Jurisdicional II Canadá
Centro
Oftalmológico do
Mount Cheam
Lions Club
O Mount Cheam Lions Club fez parceria
com o Jay Lions Club de Steller para
angariar US$ 600.000, e LCIF concedeu
um subsídio equiparado para a compra de
equipamento cirúrgico para catarata no
Chilliwack General Hospital. Ocorrem
anualmente mais de 5.300 cirurgias no
centro em pessoas que viajam até 700
quilômetros para receber tratamento.

 entro Comunitário
C
Leonístico de
Westbank
Os Leões dedicaram inúmeras horas para
manter esse local de reunião da comunidade
por mais de 40 anos. Quando o prédio foi
recentemente danificado pelo fogo, os Leões
reconstruíram e ampliaram o estabelecimento e,
depois, transformaram-no em um presente do
Centenário à cidade de West Kelowna, onde ele
atende a mais de 35.000 pessoas.

B
 ancos de amigos para
crianças na escola
O banco de amigos é um lugar onde as crianças que se sentem
excluídas, solitárias ou vítimas de bullying podem sentar-se para
demonstrar que gostariam de conversar ou de participar de
brincadeiras. O Edmonton Southgate Lions club, assistido por
alunos e professores, montou 80 bancos de amigos para escolas
por toda a cidade para apoiar o bem-estar emocional dos alunos.

A
 trilha dos Leões de
Jarvis
Os Leões de Jarvis, Ontário, angariaram fundos para
construir uma trilha pavimentada para caminhadas
com 1,1 quilômetro de extensão para a comunidade.
Os associados do clube plantaram árvores, instalaram
iluminação solar e bancos com o logotipo de Lions
International ao longo da trilha. Ela é usada por todas
as idades e aumenta as opções de lazer dos moradores
e visitantes.

Área Jurisdicional III FOLAC
S
 ocorro prolongado
às vítimas das enchentes no
Paraguai
Dezoito meses após as devastadoras enchentes atingirem
o Paraguai, os Leões locais concluíram os reparos em
cinco escolas primárias que foram destruídas pelas águas,
viabilizando que 1.725 estudantes retornassem à escola.
LCIF prestou socorro de emergência imediatamente
após a enchente e continuou concedendo fundos para as
necessidades de reconstrução da comunidade a longo prazo.

 orrida Leonística
C
em prol das crianças
Em benefício de um centro de atividades
de ensino para crianças com deficiências
e autismo, os Leões do Distrito O4
trabalharam por mais de um ano para
realizar uma maratona com 500 corredores.
Foram distribuídas camisetas expressando o
apoio de Lions International às crianças e à
Comemoração do Centenário.

 lívio à fome na
A
América Latina
Os Leos e Leões da América Latina e do
Caribe se uniram para aliviar a fome como parte
do Desafio de Serviços do Centenário. Mais de
800 clubes e quase 13.000 Leos de 17 países
participaram, coletando doações de alimentos
de membros da comunidade e distribuindo estes
alimentos para famílias vulneráveis.

M
 onólitos do Centenário
por todo o território nacional
Um Leão e arquiteto criou este projeto para unificar os
Leões da Argentina através uma forma que represasse o
país deles. Estes monólitos do Centenário do Lions foram
instalados pelos distritos e clubes de norte a sul, em praças
e outros locais visíveis, atraindo atenção do público, mídia e
mídia social para o legado dos Lions Clubes.

Área Jurisdicional IV Europa
E
 spaços para a juventude
carente viver e se divertir
Os Leões da Holanda, em cooperação com a Fundação
Criança Esquecida, estão proporcionando Jardins
Mágicos (para crianças pequenas) e Pousadas do Relax
(para jovens mais velhos) em cada um de seus distritos.
Foram angariados mais de 620.000 euros nesta iniciativa
nacional, os quais transformarão ambientes onde 50.000
jovens poderão viver e se divertir.

Nós corremos, Nós
servimos
Promovendo o NÓS SERVIMOS a cada
passo, diversos Leões da Polônia correram
todos os anos da Comemoração do
Centenário, arrecadando fundos para crianças
carentes. Em 2017, eles correram da cidade
natal de Helen Keller, no Alabama, até a sede
de Lions Club em Illinois nos EUA. Com
1.000 corredores participantes, conseguiram
arrecadar US$ 70.000, beneficiando mais de
1.000 crianças em sete países.

O
 ciclismo aumentando a conscientização acerca do Diabetes

Reunião internacional
no topo de uma
montanha
Como parte da sua Comemoração do Centenário,
Leões da França, Itália e Suíça decidiram reunirse no topo do Mont Blanc, o pico mais alto da
Europa. Os alpinistas partiram no 100º aniversário
do Lions, em 7 de junho de 2017, e atingiram o pico
dois dias depois. Houve em seguida um festival de
comemoração em Courmayeur, na Itália.

A Turnê da Itália dura 21 dias e atravessa grande parte do país.
Os Leões e Leos italianos estavam presentes nas paradas em 46
comunidades, convidando os espectadores a participar de testes
para detecção do diabetes. Um carro do Lions também fez parte
da caravana da corrida desta turnê, que foi vista por milhões de
espectadores ao longo da rota.

Área Jurisdicional V OSEAL
 ranja escolar para
G
produção de vegetais e
criação peixes
Nas Filipinas, os Leões, funcionários de escolas, alunos e
pais trabalharam juntos para construir uma granja onde
podem produzir vegetais e criar peixes. Foi também
oferecido um seminário para que a comunidade escolar
desenvolvesse as habilidades necessárias para manter e
continuar se beneficiando da granja.

Construção de
escola em tempo
recorde
O distrito 334-B doou uma escola
primária com energia solar a uma
aldeia em Myanmar. A escola foi
construída em apenas seis meses e é
muito apreciada pelas pessoas da aldeia.
Os Leões compartilharam a sua alegria
com um sentimento de realização por
terem assumido o desafio de arrecadar
mais de 2 milhões de ienes para fazer
essa doação à comunidade.

Um dormitório para futuros Leões
Alunos que andavam por até quatro horas para frequentar a escola, ou
contavam com transporte inseguro, agora têm um lugar perto da escola
onde podem ficar, graças aos Leões da Coreia, ao Kota Kinabalu Host
Lions club na Malásia e LCIF. Os alunos não apenas podem passar
mais tempo estudando, como também recebem refeições saudáveis e
podem participar de atividades extracurriculares.

E
 xames de visão
em Taiwan
O primeiro mês de Compartilhando a
dádiva da visão durante a Comemoração
do Centenário foi em outubro de 2014.
Sabendo que os problemas de visão podem
prejudicar a capacidade da criança de ter um
bom desempenho na escola, o Keelung Hsin
I Lions Club de Taiwan organizou exames
de visão naquele mês para as crianças locais
- um grande exemplo de como Leões e Leos
demostram diariamente que se importam.

Área Jurisdicional VI ISAAME
R
 econstrução depois
do terremoto
Quando ocorre um terremoto, há muitas necessidades
humanitárias imediatas. Os Leões continuam servindo até
que a comunidade esteja restaurada. Depois que o prédio
da escola Ridvan Academy foi danificado em um terremoto
devastador, o Kathmandu Laligurans Lions Club doou
um novo prédio escolar com seis salas para as crianças da
comunidade.

Um segundo Hospital
Oftalmológico do clube
O Presidente do Centenário Dr. Naresh Aggarwal
inaugurou o Instituto de Treinamento e Hospital
Oftalmológico Siliguri Greater Lions Shri Vidya
Sagar Oswal em 2017. Este é o segundo projeto
com a marca do Siliguri Greater Lions Club, que
abriu o primeiro hospital há mais de 30 anos. Com
o apoio de LCIF, a nova unidade de 100 leitos
representa uma grande expansão dos tratamentos
oftalmológicos para o povo do leste da Índia.

 bandeira do Lions
A
no topo do Monte Everest
Sir Edmund Hillary, associado do New Zealand Lions Club,
e o montanhista nepalês Sherpa Tenzing Norgay se tornaram
os primeiros alpinistas confirmados a terem alcançado o cume
do Monte Everest. Em 2017, Pema Sherpa e Pemba Ongchuk
Sherpa ostentaram a bandeira do Lions no topo do mundo,
honrando a história de Lions International. Esta atividade
foi coordenada pelo Sr. Jamling Norgay, filho do Sr. Tensing
Norgay.

C
 entro de diálise do Lions
Os Leões já contribuíram com um centro de cuidados dos
olhos e banco de sangue para um hospital em Ognaj, na
Índia. O Ahmedabad Karnavati Lions Club, em parceria
com o Banco Estadual da Índia, deu aos que sofrem de
insuficiência renal um novo centro de tratamento no
hospital com 10 equipamentos para diálise como parte da
Comemoração do Centenário.

Área Jurisdicional VI África

Reciclagem de
eletrônicos
Sete Lions clubes do Egito,
Oriente Médio e África
estão preservando o meio
ambiente para as gerações
futuras através da coleta de lixo
eletrônico, recondicionamento
de equipamentos que possam
ser reutilizados e descarte
seguro do restante em aterros
de lixo adequados. Oito dos
computadores produzidos a partir
deste projeto estão sendo usados 
em salas de aula do Lions.

 alvando a vida
S
das crianças na Tunísia
Os Leões doaram uma unidade de ressuscitação médica
para a ala pediátrica do hospital Charles Nicolle em
Túnis. Esta unidade de ressuscitação vai salvar a vida
das crianças que sofrem de doenças como insuficiência
renal ou hepática na região do norte da Tunísia, onde há
uma população de 5 milhões de pessoas.

Leões e rinocerontes
Estima-se que apenas 28.000 rinocerontes ainda vivam no mundo. Se a caça
ilegal de rinocerontes continuar no ritmo atual, o último rinoceronte selvagem
vai desaparecer nos próximos 15 anos. Os Leões do DM 410 lançaram uma
campanha de marketing internacional para promover a conscientização
relativa à situação dos rinocerontes e ajudar a acabar com a caça ilegal desses
animais majestosos.

T
 ratamento da
retinopatia diabética
Nas pessoas com diabetes, o açúcar elevado no
sangue pode danificar os vasos sanguíneos na
retina, levando à perda da visão, até mesmo a
cegueira. O Casa Anfa Lions Club, em parceria
com LCIF, doou equipamentos médicos com
laser, para que se possa tratar a retinopatia
diabética de 20 pessoas por dia.

Área Jurisdicional VII ANZI
O
 arvoredo do Lions
O Distrito 202L e o Ngongotaha Lions Club decidiram
criar um oásis de plantas nativas da Nova Zelândia. Com
trabalho árduo, dedicação e doações de apoio, eles plantaram
mais de 6.000 árvores e arbustos, além de colocarem bancos
de parque e áreas gramadas. Este projeto de legado contínuo
proporcionará alegria aos moradores e visitantes por muitos
anos.

Histórias do nosso
Centenário
Por 100 anos os Leões compartilham
um mesmo ideal fundamental de que a
comunidade é feita por nós. Os Lions
clubes da Austrália doaram mais de US$
100.000 para mais de 100 projetos locais
em celebração a esse ideal. O programa
Comunidade 100 reuniu clubes de toda
a Austrália e fortaleceu as relações locais.
Foi criado um e-book de Histórias do
nosso Centenário para documentar o
serviço humanitário que foi prestado.

Campanha de conscientização
acerca do Diabetes
Os Leões assumiram a luta contra o diabetes de forma grandiosa
na Indonésia, onde 47 clubes realizaram simultaneamente
programas de conscientização sobre o diabetes, servindo mais
de 10.000 pessoas. As atividades incluíram testes de açúcar no
sangue e seminários sobre a prevenção, controle e tratamento do
diabetes. Os participantes também participaram de exercícios
físicos em apoio a estilos de vida saudáveis.

 ions conectando
L
as pessoas
Esta ponte pênsil foi construída pelo Lions
Club Bandung Raya em cooperação com
The Vertical Rescue. Ela conecta duas aldeias
ao longo de um rio em Java Ocidental, na
Indonésia. O outro cruzamento mais próximo
não só está a mais de uma hora, como se
torna inutilizável na estação chuvosa, quando
o rio transborda. Mais de 1.000 pessoas
atravessam esta ponte todos os dias, um
símbolo da dedicação dos Leões conectando
as pessoas por meio do serviço humanitário.

O NOSSO SEGUNDO
SÉCULO DE SERVIÇO
Por 100 anos, a missão de serviço de Lions Clubs
International levou luz a vida de inúmeras pessoas.
As tochas do Centenário, que inspiraram os Leões
e Leos ao redor do globo, estão agora reluzentes
em exibição na nossa sede internacional.

A inscrição lê,
“Iluminando o
caminho para o nosso
segundo século
de serviços”.

A nossa estratégia de cinco anos, LCI Adiante, se
baseia no sucesso da Comemoração do Centenário.
Com o apoio da Fundação de Lions Clubs
International (LCIF), o LCI Adiante está fortalecendo
a organização e capacitará os Leões e Leos para
que sirvam 200 milhões de pessoas, não apenas no
período de quatro anos, mas a cada ano.
Então, orgulhe-se das contribuições que você fez
ao nosso Centenário. Juntos, as nossas conquistas
deixaram a organização pronta para servir a
humanidade no século
que se inicia.

“Espero que sempre possamos
vislumbrar um Mundo do Amanhã
para Lions International, com uma
meta cada vez mais elevada, que nunca
conseguiremos alcançar mesmo estando
perto de atingi-la, nos desafiando a
trabalhar mais arduamente, pensar
grande, dar mais de nós mesmos".
Melvin Jones
Fundador de Lions Clubs
International

