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AJUDANDO UMA POPULAÇÃO FAMINTA

La Guajira é o lar do 
Wayuu, o maior grupo 
indígena da Colômbia. 
Devido a uma barragem 
que agora desvia o rio 
do qual eles dependiam, 
os Wayuu não são mais 
capazes de cultivar seus 

próprios alimentos. De fato, eles precisam caminhar 
três horas para chegar à água - água repleta de 
bactérias. Isso, combinado com uma seca persistente, 
resultou em conhecida perda de vidas de mais de 
5.000 crianças ao longo de uma década. No entanto, 
os Wayuu indicam que a situação é ainda mais terrível. 
Com muitos nascimentos nunca registrados, o número 
é significativamente maior, com mais de 14.0002. 

Para aumentar os 
fundos angariados 
localmente, os 
Leões usaram 
um subsídio 
equiparado de 
quase US$ 93.000 
da Fundação de 
Lions Clubs International (LCIF) para responder à crise 
urgente. Com os fundos, os Leões estabeleceram um 
centro de nutrição, onde mais de 200 crianças, que 
antes se perguntavam quando seria a próxima refeição, 
agora recebem refeições nutritivas regularmente. 

Com o apoio contínuo de LCIF, os Leões estão 
garantindo mais ajuda a caminho, pois um total de  
seis centros de nutrição cuidará de milhares de  
crianças Wayuu.

   

Com os fundos 
de LCIF, os Leões 
estabeleceram um 
centro de nutrição. 

AJ III

Mais de 820 milhões  
de pessoas não  
têm o suficiente  
para comer1

Fome



LCIF é a entidade concessora de subsídios que capacita os Leões a gerar um impacto maior nas suas comunidades e em todo o mundo. A 
grande maioria dos fundos que LCIF recebe vêm dos Leões; cem por cento de cada doação apoia o serviço Leonístico por meio de subsídios e 
programas de LCIF.

A fome é apenas uma das áreas das causas apoiadas por LCIF e pela Campanha 100: LCIF Impulsionando o Serviço. Com o apoio financeiro 
dos Leões e clubes de todo o mundo, a Campanha 100 está capacitando os Leões a aumentar o impacto dos serviços na visão, juventude, 
socorro após catástrofes e trabalho humanitário, combater a epidemia global do diabetes e fazer progressos importantes em áreas de mais 
causas, como o câncer infantil, fome e meio ambiente. 

APOIE O SEU SERVIÇO, 
APOIANDO A SUA FUNDAÇÃO 

lionsclubs.org/donate
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lcif.org/hungerLCIF E OS LEÕES

Bancando serviços e proporcionando soluções
A fome está aumentando constantemente. LCIF, financiando o trabalho humanitário global dos Leões desde 1968, 
existe e faz parte da solução.

FONTES/OBS.: 1Organização de Alimentos e Agricultura das Nações Unidas; 2Grupo de Trabalho Internacional para Assuntos Indígenas; 3Revista Borgen; 
4Banco Mundial; 5Cidadão global; 6Organização Mundial de Saúde; 7WhyHunger; 8,10UNICEF; 9Nações Unidas; limites de subsídios sujeitos a alterações

Fome... um desafio complicado
Apesar da produção global suficiente de alimentos, a fome crônica continua sendo um problema persistente. 

Instabilidade política e econômica, aumento dos preços de alimentos e energia e mudanças climáticas contribuem 
para esta triste verdade: Os desafios relacionados à fome são urgentes nesta parte do mundo. 

ISSO ACONTECE LÁ. GLOBALMENTE, A FOME É ASSIM:

México perde até US$ 19 bilhões 
anualmente como resultado da  
insegurança alimentar3

66M, cerca de 20% da população5

Prevalência da subnutrição
Equador: 8%

Peru: 10%
Paraguai: 11%4

1 em cada 5
brasileiros vivenciam a insegurança  
alimentar anualmente

1 em cada 9 
pessoas está com fome crônica6

As chances de insegurança alimentar 
são cerca de 10% maiores para as 
mulheres7

2 bilhões
de pessoas não têm acesso regular 
a alimentos nutritivos e suficientes9

25% das crianças têm atrofia devido à falta 
de alimentos nutritivos10

SUBSÍDIOS   
EQUIPARADOS 

financiam custos 
de equipamentos e                  

construção 

US$ 10.000 - 
US$ 100.000

SUBSÍDIOS PARA O  
IMPACTO DE DISTRITOS  

E CLUBES JUNTO  
À COMUNIDADE 

aplicáveis a projetos locais de 
distritos e clubes

O VALOR DOS 
SUBSÍDIOS                                  

VARIA

SUBSÍDIOS DA 
FOME 

apoiam programas  
de alimentação escolar, 
bancos de alimentos, 

centros de alimentação etc.  

US$ 10.000 - 
US$ 100.000

SUBSÍDIOS  
PARA O SERVIÇO LEO 

financiam projetos  
liderados por Leos

ATÉ US$ 1.500 
DISTRITOS

ATÉ US$ 5.000 
DISTRITOS 
MÚLTIPLOS

Pelo menos                            

50% das crianças 
menores de 5 anos têm fome 
oculta

falta de nutrientes essenciais8


