
Socorro às vítimas de  
catástrofes:
Esperança para o futuro



Terrível crise humanitária

Na manhã de quarta-feira, 20 de setembro de 2017, o furacão Maria atingiu Porto Rico,  

devastando a ilha e lançando todos os seus 3,4 milhões de moradores em uma terrível  

crise humanitária. 

O furacão Maria, a pior tempestade que atingiu Porto Rico em mais de 80 anos, chegou 

apenas duas semanas após o furacão Irma ter passado ao norte da ilha, deixando mais de 

um milhão de pessoas sem energia. O efeito sobre as famílias — e a infraestrutura da ilha — 

levará muitos longos anos a ser superado. 

Enquanto o Maria atingia Porto Rico, uma série de pensamentos passavam pela cabeça da 

companheira Leão Miriam Vázquez. Como diretora executiva do Banco de Olhos do Lions em 

San Juan, ela sabia que a provisão da clínica de córneas, doações generosas de doadores 

de órgãos, tinha que ser embalada em gelo (o tecido delicado tem que ser armazenado entre 

1ºC e 7,5ºC) e transferida a um hospital equipado com geradores de energia de reserva. Se o 

Maria viesse a ser tão potente como previsto, não seria possível confiar no pequeno gerador 

do banco de olhos para uma prolongada falta de eletricidade. 

A Fundação de Lions Clubs International 

(LCIF) concedeu um subsídio de US$ 100.000 

aos Leões do Distrito Múltiplo 51 em apoio 

ao socorro às vítimas da catástrofe em Porto 

Rico. Visite lcif.org/Subsídios para saber 

mais sobre o financiamento de subsídios para 

ajudar os distritos do Lions a desenvolverem 

e implementarem projetos humanitários de 

grande escala.
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https://lionsclubs.org/pt/start-our-approach/grant-types?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=disaster-relief-puerto-rico


Enfrentando o furacão Maria

Há uma lista de verificação das tarefas de rotina em antecipação 

a uma catástrofe que os habitantes do Caribe seguem. Encher 

o tanque dos carros. Sacar dinheiro no caixa eletrônico. Estocar 

mercadorias secas, água e pilhas. Preparar as casas e aparta-

mentos para enfrentar a tempestade, fixando vasos de flores  

e móveis soltos no pátio, trancando as persianas e colocando  

toalhas ao redor das frestas de janelas e juntas das portas. 

Enquanto trabalhava incansavelmente para concluir a lista de 

verificação para a clínica e a sua própria casa, Vázquez ficava 

pensando na sua filha Maria, que estava grávida de oito meses. 

Será que a futura mãe tinha tomado a decisão certa de ficar em 

Porto Rico? 

Os parentes em Chicago, Illinois nos EUA, tinham a convidado a 

ficar com eles por segurança. Mas Maria tinha dúvidas de que o 

seguro de saúde iria saldar a conta, se ela tivesse o parto em  

um hospital fora da ilha. Maria estava convencida de que poderia 

encarar uma catástrofe natural, mas a possibilidade de acumular 

uma considerável dívida financeira a deixava ansiosa. 

Sabendo que a mãe se preocuparia, Maria convidou Vázquez e 

seu marido para ficarem com ela na noite da tempestade. "Desta 

forma você pode ficar relaxada, sabendo que estou OK", disse 

Maria. Vázquez e seu marido arrumaram uma mala e encenaram 

uma sequência que se reproduzia nas casas de todo Porto Rico -  

famílias e amigos se reunindo para prepara o jantar, assistir a 

previsão do tempo e tentar dormir um pouco.

Foi assustador, foi muito assustador. Sabíamos que havia um monte de pessoas que perderam 

suas casas e não tinham comida. Não tinham supermercados, não tinham caixas eletrônicos e 

não tinham eletricidade nenhuma.

– Companheira Leão Miriam Vázquez do Sabana Llana Lions Club
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Quando acontece uma catástrofe em algum lugar do mundo, os Leões podem solicitar 

subsídios de emergência através de LCIF. A maioria dos subsídios de emergência são 

de US$ 10.000 e destinam-se a atender às necessidades imediatas das vítimas para 

ajudá-las a retomarem uma vida normal depois do ocorrido. Mas em alguns casos 

de extrema devastação, LCIF concede subsídios para grandes catástrofes de 

até US$ 250.000. 

A gerente de Iniciativas Humanitárias de LCIF KaSondra Byrd é geralmente 

a primeira pessoa que os Leões procuram, quando ocorrem catástrofes 

naturais. "Sei mais sobre catástrofes do que jamais imaginei que  

saberia". Apesar de Byrd ainda não ter ouvido dos Leões de Porto 

Rico, ela sabia através dos noticiários que o furacão Maria tinha  

causado uma devastação digna de um subsídio para grandes 

catástrofes. Os Leões ao redor do mundo aparentemente também 

estavam bem cientes. Pouco tempo depois do Maria ter atingido 

a ilha, os Leões começaram a oferecer contribuições financeiras a 

LCIF em nome de Porto Rico, sabendo que esta era uma maneira 

de ajudar no que seria uma recuperação difícil.

Quando os Leões de Porto Rico finalmente entraram em contato 

com Byrd e sua equipe de especialistas prontos para facilitar o 

processamento do subsídio, a transferência dos US$ 100.000 

comprovou ser mais fácil de falar do que fazer. "Tanta coisa na ilha 

estava em ruínas. Tivemos que esperar até que algum banco onde 

os Leões pudessem receber os fundos voltasse a funcionar", contou 

Byrd. "Depois, tiveram que encontrar lojas onde pudessem comprar os 

suprimentos vitais e básicos. A mesma coisa aconteceu nos postos de 

gasolina, onde tiveram que esperar por horas só para encher o tanque do 

carro. Eles conseguiam superar um obstáculo e outro os esperava em seguida".

Levando esperança
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O dia seguinte

Quando o sol nasceu na manhã seguinte ao furacão 

Maria ter transformado para sempre Porto Rico, o 

Governador de Distrito Felíx Camacho Ayala ficou 

impressionado com o rastro de destruição que ele 

deixou na sua amada terra natal. “Tudo parecia  

morto”, disse ele. De verdade. As manhãs nas quais 

antes ecoava o canto dos pássaros havia agora um  

silêncio fúnebre. À noite, o melodioso canto dos sapos 

Coqui, um símbolo de Porto Rico, não era ouvido. 

Depois de dois dias, ele recebeu um telefonema de 

Miriam Vázquez. Ela já tinha ido ao centro de  

comando de emergência no centro de convenções 

de San Juan, onde se encontrou com representantes 

da Agência Federal de Gerenciamento de Emergên-

cias dos EUA (FEMA). “Enquanto estive no centro de 

convenções, fiquei sabendo que a profusão de apoio 

a Porto Rico foi imediata. Mas também soube que 

a rede de distribuição ficava em um ponto próximo, 

porém não estava claro para onde e para quem os 

suprimentos deveriam ir". 

Com a chegada dos fundos provindos do subsídio de emergência de LCIF, ela chamou os três governadores de distrito 

de Porto Rico - Ayala, no leste, Emilio Colón Rodríguez, nas montanhas centrais, e Cristino Hernández, na costa oeste - 

para organizar o carregamento de suprimentos para distribuição na região. “Falei aos Leões que os suprimentos estariam 

chegando”, disse Ayala. "Estava na hora de suar os coletes”. 
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Fazendo avanços

No final de cada dia, Ayala voltava para casa e assistia 

à noite a luz voltar em novas partes da cidade. Era um 

sinal de avanço, mesmo que faixas escuras da cidade 

ainda sem eletricidade lhe lembrassem de que havia 

muito trabalho ainda a ser feito. De setembro a dezem-

bro de 2017, o furacão Maria infligiu mais de US$ 91,61 

bilhões em danos e causou 2.098 mortes na ilha. Infe-

lizmente, o número de mortes subiu para 2.975 no final 

de fevereiro de 2018. Para os Leões de Porto Rico, 

estes números tinham o peso da proximidade.

Duas semanas após a tempestade ter passado, Maria, 

a filha da Vázquez, entrou em trabalho de parto, mas 

sofreu uma hemorragia grave. O bebê, um menino com 

o nome de Juaquin, passaria suas primeiras seis  

semanas de vida na UTI. Maria, no entanto, não pôde 

ser salva. Leões de toda a ilha viajaram para participar 

dos atos fúnebres em homenagem à Maria, que se 

realizaram em San Juan. A igreja ficou lotada de  

participantes em pé. 

"Maria era Companheira Leão, disse Vázquez", e as 

pessoas me contaram histórias sobre como ela os  

ajudou. Era parte da sua personalidade colocar a 

comunidade antes de si mesma. Fez-me sentir bem de 

pelo menos saber que eu a tinha criado da forma certa.

A melhor maneira que Vázquez conseguiu pensar de 

homenagear a Maria foi canalizando a sua dor para 

serviços comunitários como companheira Leão e  

erguendo a sua terra dos escombros. 
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Um ano depois 
Um ano mais tarde, mais de 300.000 

nativos de Puerto Rico haviam deixado a 

ilha. Algumas famílias vivem em apenas 

um quarto, sem condições de pagar pela 

reconstrução do resto da casa. Muitos 

agora têm que viver com parentes. E 

mesmo assim, a resiliência daqueles  

colocados à prova durante este furacão 

tão potente é visível. 

Eles continuam a ajudar os outros,  

mesmo que ainda estejam, eles mesmos, 

passando por dificuldades. Os Leões, 

dedicados ao que fazem, enfrentaram  

as circunstâncias quando aqueles que 

passavam por necessidades pediram  

ajuda. Ainda temos muito trabalho a fazer. 

E ainda há Leões servindo os residentes 

carentes de Porto Rico.

Os Leões do Distrito Múltiplo 51 continuam a identificar áreas em que as pessoas ainda estejam enfrentando dificuldades e a procurar parceiros que possam 

ajudar as vítimas do furacão Maria a reconstruir suas vidas. Os residentes de Porto Rico, como a sua terra, são bonitos, simpáticos e acolhedores. LCIF espera 

abrilhantar o amanhã deles à medida que continuamos o trabalho de dedicação e doação para ajudar ao próximo.
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lcif.org/BE100  

Visite lcif.org/BE100 para saber com o Campanha 100 se envolve 

profundamente nos trabalhos de socorro às vítimas e de preparação e 

reação a catástrofes naturais, quando e onde quer que elas ocorram.

Para apoiar o trabalho solidário dos Leões de todo o mundo, faça uma 

doação ao Fundo para o Socorro às Vítimas de Catástrofes de LCIF 

ainda hoje.

Faça uma doação 
hoje mesmo!

Fundação de Lions Clubs International
300 W. 22nd St.  |  Oak Brook, IL 60523-8842 EUA
+1.630.571.5466  |  lcif.org/BE100  | LCIF_Ebook_Disaster_PO  11/18

LCI e LCIF proporcionam igualdade de oportunidades

LCIF Impulsionando o Serviço: Porto Rico

Esperança para o futuro
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