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A maior organização de serviços do mundo reconhece 20 Lions                          
e Leos Clubes com o prestigiado Prêmio de Serviços a Bondade Importa 

 
(Oak Brook, Ill nos EUA.) Dentre 48.000 Lions clubes, vinte foram reconhecidos por 
realizarem um projeto de serviço excepcional em uma das áreas de causa global de 
Lions Clubs International: diabetes, fome, visão, meio ambiente ou câncer infantil. 
em abril, Lions Clubs International entregou a Lions e Leo clubes os Prêmios de 
Serviços a Bondade Importa. Os clubes foram escolhidos pelo compromisso 
demonstrado com o serviço e criatividade ao servir sua comunidade.  
 
“O Prêmio de Serviços a Bondade Importa é um desafio para Leões e Leos 
desenvolverem projetos de serviços excepcionalmente inovadores e criativos que visem 
causar um impacto positivo nas comunidades”, disse o Presidente de Lions Clubs 
International Dr. Jung Yul Choi. “Quando pessoas solidárias se unem, arregaçam as 
mangas e agem para melhorar a comunidade, é uma coisa linda, uma sensação incrível 
para todos os envolvidos”. 
 
Um dos vencedores deste ano foi o Lions Clube Paramaribo Central da República do 
Suriname. Localizado em cima da costa norte da América do Sul, o Suriname é o menor 
país do continente, mas os Leões de lá têm desempenhado um grande papel no combate 
às mudanças climáticas, plantando árvores de mangue. 
 
“A erosão da costa prejudica as terras agrícolas”, escreveu o Presidente de Clube Imediato 
Glenn Tewari. “Plantar árvores de mangue evita que o solo fértil seja levado pelos oceanos 
e protege a terra de catástrofes naturais”. 
 
O Paramaribo Central Lions Clube tem apoiado o Projeto Manguezal da Universidade 
Anton de Kom do Suriname sob a direção do Professor Hidrólogo S. Naipal desde 2015. 
Os Leões doaram o tipo específico de madeira resistente à água necessária para construir 
andaimes que prendem os sedimentos para que as árvores de mangue possam criar 
raízes. Eles também doaram a madeira para construir as estufas onde crescem as mudas 
e auxiliaram no plantio de manguezais. Os Leões do Paramaribo Central aceitaram o 
projeto porque sabem como é importante uma costa saudável para sua comunidade.  



Pelo compromisso contínuo com o serviço, preservando o sustento da população do 
Suriname e com os esforços de conservação, o Lions de Paramaribo Central recebeu o 
Prêmio de Serviços a Bondade Importa de 2021.   
 
Leia todas as histórias de serviços dos vencedores do Prêmio de Serviços a Bondade 
Importa deste ano no nosso site em www.lionsclubs.org/en/kindness-matters-service-
award.  

### 
 

Sobre Lions Clubs International 
Lions Clubs International é a maior organização de clubes de serviços do mundo. Há 
mais de 1,4 milhão de associados em mais de 49.000 clubes servindo em 200 países e 
áreas geográficas por todo o mundo. Desde 1917, os Leões tornam as comunidades 
locais mais fortes por meio de projetos humanitários e de serviços interativos, e 
conseguimos ampliar o impacto dos nossos serviços por meio do apoio generoso da 
nossa Fundação de Lions Clubs International. Nos dedicamos a apoiar a visão, o meio 
ambiente, o câncer infantil, a fome, o diabetes e outras necessidades humanitárias para 
ajudar a resolver alguns dos maiores desafios que a humanidade enfrenta. Para obter 
mais informações sobre Lions Clubs International, visite lionsclubs.org.  
 
 


