
Em breve, a metade 
da população mundial 
estará vivendo em 
áreas de escassez  
de água1
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COMO CRIAR UM AMBIENTE SAUDÁVEL

Não é um segredo. O 
mundo está sofrendo. O 
meio ambiente – o lugar 
onde vivemos – está sendo 
agredido pela poluição 
do solo, das águas e 
do ar. Verificamos a 
devastação provocada pelo 

aumento das temperaturas. O elevado nível dos mares 
e o desflorestamento estão ameaçando ecossistemas 
inteiros. A produção agrícola e as pessoas cujo sustento 
depende da saúde 
ambiental estão 
sendo impactadas 
negativamente. Seres 
humanos, animais e 
plantas... nenhum  
tipo de ser vivo está 
sendo poupado. 

Mesmo que esta 
realidade seja 
amedrontadora, os Leões estão sempre presentes e fazem 
parte da solução. Devido ao financiamento viabilizado 
pelos subsídios da Fundação de Lions Clubs International 
(LCIF), os Leões conseguiram os seguintes feitos: implantar 
sistemas de saneamento que fornecem água limpa onde 
não existia antes; remover poluentes dos parques locais; 
fornecer instrução sobre a necessidade de haver mudança; 
plantar hortas comunitárias para alimentar os residentes; 
oferecer ensino sobre alimentação saudável para as 
crianças e responsabilidade pela preservação da vida. 

Todos nós somos responsáveis por criar e dar 
sustentabilidade a um planeta mais saudável. Graças aos 
subsídios de LCIF e ao fato de termos adotado o meio 
ambiente como uma das causas de enfoque dos Leões, 
podemos agora ser mais diligentes na gestão da saúde 
ambiental do nosso planeta.

Graças aos 
subsídios de LCIF, 
os Leões podem 
ser mais diligentes 
na gestão da 
saúde ambiental.
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LCIF é a divisão geradora de subsídios, empoderando os Leões a causar maior impacto em suas comunidades e em todo o mundo. Grande 
parte dos fundos de LCIF provém dos Leões. Cem por cento de cada doação respalda o serviço Leonístico por meio de subsídios e programas 
de LCIF.

O meio ambiente é apenas uma das causas globais apoiadas por LCIF e pela Campanha 100: LCIF Impulsionando o Serviço. Com o apoio 
financeiro dos Leões e dos clubes em todo o mundo, a Campanha 100 está empoderando os Leões para que possam aumentar o impacto do 
serviço nas seguintes áreas: visão, juventude, socorro após catástrofes, esforços humanitários e combate à epidemia global do diabetes, além 
de fazer grande progresso nas áreas de expansão das causas globais, como o câncer infantil, a fome e o meio ambiente. 

APOIE A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS AO APOIAR A SUA 
FUNDAÇÃO 

lionsclubs.org/donate
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lcif.org/environment

FONTES/OBSERVAÇÕES: 1,9Organização Mundial da Saúde; 2Aljazeera; 3,8Nações Unidas; 4New York Times; 
5World Wildlife Fund; 6pachamama alliance; 7UNICEF; limites dos subsídios sujeitos a mudanças 

Um Ambiente Desafiador 
Sendo vital para a boa saúde, o progresso socioeconômico e o bem-estar da comunidade, a água 

apresenta desafios nesta parte do mundo, assim como as mudanças climáticas, a poluição e o 
desflorestamento. A gestão ambiental é extremamente importante. 

75%
das terras do México 
são muito secas para 
o cultivo de safras 2

30%
dos venezuelanos têm  
acesso a água potável         

60% em 20004

27%
O bioma da Amazônia ficará sem árvores até 2030         

se a taxa atual de desflorestamento for mantida5; me-
nos lavouras, aumento de gases de efeito  

estufa, inundações6

6.000     
crianças    
morrem

+ de 500    
milhões      

de pessoas 

cerca de  
7 milhões de  

vidas ceifadas 

Com emissão líquida zero

US$ 621 bilhões serão 
economizados 
anualmente até 2050 nos setores de energia e 
transporte na América Latina e no Caribe3 

ESTA É A REALIDADE. O IMPACTO GLOBAL É DEMONSTRADO AQUI: 

de doenças  
relacionadas à  
água todos  
os dias7

vivem em áreas afetadas 
por erosão devido à  
mudança climática8

anualmente 
devido à 
poluição 
atmosférica9

LCIF E OS LEÕES

Financiando o Serviço, Entregando Soluções
Ao protegermos o meio ambiente estaremos 
protegendo as nossas crianças, famílias e 
comunidades. LCIF, financiando o trabalho 
humanitário global dos Leões desde 1968, 
está sempre presente e faz parte da solução. 

SUBSÍDIOS 
PARA O IMPACTO 

DE DISTRITOS E CLUBES 
JUNTO À COMUNIDADE 

concedidos para os projetos     
dos clubes e distritos

O VALOR DO SUBSÍDIO 
VARIA

SUBSÍDIOS  
EQUIPARADOS 

financiam os custos 
de construção e 
equipamentos

US$ 10.000 - 
US$ 100.000

 
SUBSÍDIOS                    

PARA O SERVIÇO LEO  
para financiar os  
projetos dos Leos 

ATÉ US$ 1.500 
PARA DISTRITOS

ATÉ US$ 5.000 
PARA DISTRITOS 

MÚLTIPLOS


