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SEMPRE PRONTOS EM CASO DE ADVERSIDADES

Vemos os efeitos de 
devastações todos os dias. 
Às vezes, os vivenciamos. 
Esse foi o caso de milhões 
de moradores de Chiapas, 
Puebla e Oaxaca no 
México, que assistiram 
em primeira mão uma 
destruição imensurável 

quando um terremoto de magnitude 7,1 sacudiu o sul do 
país. Ao destruir casas, escolas, empresas e locais de 
culto e diversão, o terremoto também tirou centenas de 
vidas e a esperança no futuro entre os sobreviventes. 

Reconhecendo 
a necessidade 
de restaurar o 
bem-estar de 
seus vizinhos, os 
Leões encararam 
a destruição 
de frente e 
desenvolveram um 
plano para ajudar a 
construir 10 salas 
de aula em três 
escolas rurais de Oaxacan. Como parte desse plano, que 
atende cerca de 850 crianças, há um subsídio designado 
para catástrofes de US$ 100.000 da Fundação de Lions 
Clubs International (LCIF). 

“O apoio de LCIF para proporcionar estabilidade e criar 
ambientes de aprendizado seguros e confortáveis tem 
sido muito benéfico para a região”, disse o ex-diretor 
internacional Ramiro Vela. “Os Leões e LCIF fazem isso 
com tanta frequência. Desta vez, foi para dar às crianças 
do meu país uma oportunidade de um futuro melhor. Fico 
muito grato pela nossa Fundação global empoderar os 
Leões a fazerem ainda mais”.

25,3 milhões de 
pessoas ficam 
desabrigadas a cada 
ano em decorrência 
de catástrofes1

"A nossa 
Fundação global 
permite que os 
Leões tenham 
um impacto ainda 
maior".
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As catástrofes naturais 
 não têm fronteiras

ENCHENTES: COLÔMBIA                                                                                                                           

Vidas perdidas:                                             
mais de 300

Campos agrícolas                                                             
inundados:                                          
1 milhão                       
de hectares

Estimativa de danos:   
US$ 5 bilhões2

ENCHENTES: PARAGUAI                                                                                                                        

Pessoas afetadas: 
245.000

Estado de emergência:          
8 departamentos/ 

distritos3

TERREMOTOS: MÉXICO                                                                                                                  

07 de setembro:                       
8,1 de magnitude                                                
19 de setembro:                                

7,1 de magnitude 

Vidas perdidas: ~3154

Custo financeiro:   
>US$ 2 bilhões5

INCÊNDIOS: AMAZÔNIA                                                                                                                

Acres destruídos:        
~5 milhões

Países afetados:           
Bolívia, Peru,        

Brasil, Paraguai6

ENCHENTES:          
NORTE DO MÉXICO                                                                                                              

Chuva: 336 mm    
em 24 horas

Estados de            
emergência: 187 

ISSO ACONTECE AQUI. ESTE É O QUADRO GLOBAL PARA AS CATÁSTROFES NATURAIS:

90% de todas 
as catástrofes naturais   
se relacionam à água8

25,3 milhões 
de pessoas ficam desabrigadas a 
cada ano  por catástrofes repentinas9

Estima-se que as perdas econômicas 
anuais sejam de 

US$ 250 bilhões a      
US$ 300 bilhões10

LCIF E OS LEÕES

Bancando serviços e proporcionando soluções
Nos últimos 50 anos, houve um aumento de 390% em catástrofes naturais em todo o mundo11. LCIF e os Leões estiveram sempre 
presentes. Até a presente data, LCIF já concedeu US$ 134 milhões em socorro após catástrofes em todo o mundo por meio de:

SUBSÍDIOS DE 
PREPARAÇÃO 

para apoiar a preparação para 
futuros trabalhos de socorro 

ATÉ                                             
US$ 10.000

SUBSÍDIOS DE 
EMERGÊNCIA 

para apoiar necessidades 
imediatas e de médio prazo 

DE US$ 5.000 A              
US$ 10.000

SUBSÍDIOS PARA 
A  RECUPERAÇÃO DE 

COMUNIDADES 
para apoiar a limpeza e reparos 

a curto prazo 

ATÉ                                             
US$ 20.000

SUBSÍDIOS PARA 
GRANDES CATÁSTROFES 

para financiar a reconstrução 
após catástrofes naturais de 

grande escala12

FONTES/OBS.: 1,8,9,10Organização das Nações Unidas; 2BBC; 3reliefweb; 4Visão Mundial; 5Diário de Seguros; 6CNN; 7FloodList; 11Banco de Dados Internacional de Catástrofes; 12concedidos a 
critério do presidente internacional de Lions e presidente do conselho de LCIF; os limites dos subsídios estão sujeitos a alterações

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.

O socorro após catástrofes é apenas uma das áreas de causa apoiada 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 esforços humanitários, combater a epidemia global do diabetes e fazer progressos importantes 
em mais áreas de causa, como o câncer infantil, fome e meio ambiente. 
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APOIE O SEU SERVIÇO, 
APOIANDO A SUA FUNDAÇÃO 

lionsclubs.org/donate


