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EQUIPE VERDE

Cuidando
do

Meio Ambiente

• Mude os filtros do aquecimento para economizar
cerca de 160 quilos de dióxido de carbono por
ano.

• Deixe sua casa bem aquecida no inverno sem
perda de energia. Verifique outras formas de
economizar energia.

• Compre eletrodomésticos que economizem
energia.

• Desligue os eletrodomésticos quando não
estiverem em uso.

• Substitua as lâmpadas incandescentes por
lâmpadas fluorescentes para reduzir o consumo
de energia em 60%.

• Utilize baterias recarregáveis.
• Reduza a temperatura do aquecedor de água em

10 graus.
• Instale dispositivos para economizar água nos

chuveiros e vasos sanitários.
• Lave um maior volume de roupas para

economizar.
• Lave as roupas em água morna ou fria. Use

detergente baixo em fosfato.
• Use fraldas de pano para bebês.
• Use toalhas de pano e não toalhas ou

guardanapos de papel.
• Plante uma horta.
• Compre verduras plantadas localmente.
• Compre em volume.
• Use sacolas de lona ou outro tipo de sacolas

reutilizáveis.
• Dê a tinta que não mais usará a seu amigo.
• Pague as contas online.

DESENVOLVA UM PROJETO
AMBIENTAL:

• Avalie as necessidades da
comunidade.

• Estabeleça parcerias com
organizações locais.

• Determine o melhor projeto
para a comunidade.

• Analise os recursos da Equipe
Verde do Lions.

• Planeje os procedimentos,
materiais e orçamento para o
projeto.

• Envie o plano e o orçamento para o Lions Clube, para
o distrito ou para o distrito múltiplo para aprovação.

Quando aprovado, o assessor do projeto deverá:
• Obter permissão da prefeitura.
• Colocar pôsteres na comunidade.
• Recrutar Leões como voluntários.
• Providenciar roupas de proteção para os voluntários.
• Criar um grande logotipo do Lions para o projeto.
• Convidar a mídia para testemunhar ou participar de

um projeto ambiental do Lions através de comunicados
à imprensa.

Após o projeto:
• Ofereça um certificado de apreciação aos participantes.
• Ofereça à mídia dados atualizados sobre o sucesso do

projeto.
• Agradeça aos patrocinadores.
• Apresente um relatório final ao clube, distrito, distrito

múltiplo e Sede Internacional.

CONCURSO DE FOTOGRAFIA DO MEIO AMBIENTE DO
LIONS
Para ilustrar a beleza da natureza, todos os Leões (em pleno
gozo de seus direitos) podem enviar uma fotografia do
ambiente ao seu redor para o Concurso de Fotografias do
Meio Ambiente do Lions. As categorias para as fotografias
são:

• vida animal
• vida vegetal
• paisagem natural ou urbana
• fenômenos meteorológicos
• um tema anual especial

10%



• As árvores servem como um memorial vivo para
celebrarmos os aniversários dos clube e dos sócios.

• Alguns clubes já plantaram florestas como um símbolo
memorial ao Lions.

• Outros clubes patrocinam concursos, e o grande
prêmio é uma árvore plantada em homenagem ao
vencedor.

Dicas de plantio de árvores podem ser encontradas no
Programa do Meio Ambiente das Nações Unidas (UNEP):

• Cave um buraco duas vezes maior que o tamanho da
raiz. Plante cuidadosamente a raiz.

• Coloque a árvore no buraco.
• Cubra o buraco com terra. Bata de leve na terra.
• Regue a árvore.
• Remova as ervas daninhas que estiverem em torno da

árvore. Proteja a árvore dos animais.

PROJETOS DE MUTIRÃO DE LIMPEZA COMUNITÁ-
RIA
Os mutirões de limpeza são uma excelente maneira de
aprimorarmos o meio-ambiente:

• Adote uma estrada, rio ou parque. Mantenha o
local livre de detritos.

• Limpe um riacho reabastecendo-o com peixes.
• Remova o grafite de lugares públicos.
• Renove um playground ou campo esportivo.
• Revitalize espaços públicos.
• Verifique o nível de chumbo nos bebedouros das

escolas e mude o encanamento se necessário.
• Incentive o uso de fertilizantes orgânicos, que não

sejam químicos.

PROJETO DE PLANTIO DE ÁRVORES
As árvores absorvem o dióxido de carbono, conservam o
solo e a água, oferecem abrigo para os animais, sombra
para as pessoas, sendo ainda uma fonte de alimentos e
medicamentos.

Quatro dos mais implementados projetos ambientais do Lions são:
• Limpeza da comunidade • Plantio de árvores • Reciclagem • Educação

Os Leões estão prontos

PROJETOS DE RECICLAGEM
Recicle durante eventos Leonísticos. Esses são alguns
dos projetos de reciclagem:

• Óculos e aparelhos auditivos
• Papéis, livros, revistas, listas telefônicas
• Alumínio, chaves de metal, cabides de metal
• Produtos de plástico
• Óleo para motor, tinta
• Telefones celulares, computadores, cartuchos de

tinta
• Sapatos com solas de borracha
• Matéria orgânica em uma pilha de composto

Exemplos de projetos reutilizáveis:
• Vestimentas
• Bengalas, muletas, cadeiras de rodas e outros

suprimentos médicos para serem doados às
pessoas carentes.

PROJETOS EDUCATIVOS
Os Leões podem informar o público sobre questões
ambientais:

• Patrocinar a exibição de um veículo híbrido.
• Patrocíniar um concurso ambiental.
• Arrecadar fundos para um projeto ambiental.
• Incentivar as escolas a ensinarem sobre cuidados

com o meio ambiente.
• Patrocinar um clube ecológico na escola.

ATITUDES QUE MOSTRAM ZELO PELO MEIO-
AMBIENTE

Automóveis
• Reduza o número de quilômetros rodados em 20

quilômetros por semana e economizará cerca de
230 quilos de dióxido de carbôno por ano.

• Mantenha os pneus do seu carro cheios para
haver eficiência no uso de combustível.

• Vazamentos no ar condicionado são fontes de
emissão de clorofluorocarbonetos (CFCs) na
atmosfera que causam destruição da camada de
ozônio.

• Compre um veículo híbrido por ser eficiente em
termos de combustível.

Casa
• Ajuste o aquecimento e o ar condicionado dois

graus abaixo do que deseja e estará
economizando cerca de 1.000 quilos de dióxido
de carbono por ano.


