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Lions Clube Curitiba Batel 

Prezado (a) Amigo (a), 

Desde 1970 a sociedade global vem se preocupando com o equilíbrio ambiental do planeta Terra. A 

primeira reação foi uma tentativa de frear o desenvolvimento, acreditando que este seria a causa da 

ameaça. Naquele momento surgiu o Clube de Roma e as grandes preocupações giravam em torno do 

controle do crescimento populacional e industrial, da insuficiência da produção de alimentos e do 

esgotamento dos recursos naturais. 

 

Nas décadas seguintes a comunidade científica, os governantes das nações e os organismos 

internacionais articulados evoluíram em compreensão e conceito, criando mecanismos de conciliação 

entre desenvolvimento e equilíbrio ambiental. Já na década de 1980 surge o termo 

SUSTENTABILIDADE, entendido como o desenvolvimento que atende às necessidades do presente 

sem comprometer a capacidade de desenvolvimento das gerações futuras.  

 

A partir de então a comunidade internacional, através de grandes conferências internacionais, vem 

criando protocolos e mecanismos de preservação do padrão de vida e desenvolvimento tecnológico 

sem exaurir os recursos naturais do planeta. E a sustentabilidade aos poucos avançou para as 

dimensões econômica, social, espacial, cultural, além da dimensão só ambiental. O conceito atual é 

desenvolvimento sustentável, incluindo as várias dimensões.  

 

O Lions Clube Curitiba Batel, em sintonia com essas preocupações, conceitos e estratégias planetárias 

está fundando um novo Lions Clube cujo nome e prática seja expressão dessa causa. Assim, o Lions 

Clube Curitiba Sustentabilidade será integrado por líderes voluntários que terão como propósito atuar 

nas seguintes áreas ou causas:  

1. Recuperação de nascentes de rios; 

2. Tratamento de resíduos sólidos urbanos (RSU); redução, reciclagem e reutilização de 

resíduos da construção civil (RCC); 

3. Tratamento de esgoto; 

4. Proteção e formação de matas ciliares; 

5. Criação e manutenção de áreas de preservação (privadas e estatais/públicas); 

6. Proteção e recuperação de fauna e flora nativa; 

7. Promoção da inovação para pesquisa, produção, sistemas, equipamentos, instalações, 

relativos à Sustentabilidade; 

8. Rastreamento e divulgação de novas tecnologias, fontes de financiamento, editais, 

concursos; 

9. Educação Ambiental (palestras, cursos etc.); 

10. Criação de redes de divulgação (blogs, portal), comunicação e promoção de ações bem 

sucedidas desta forma dando visibilidade, estimulando a replicabilidade; 

11. Oferecimento de palestras e criação de material promocional em Sustentabilidade; 

12. Aproveitamento de projetos nacionais e internacionais para atividades relativas à 

Sustentabilidade; 

13. Monitoramento e promoção de notícias em mídia nacional e internacional; 

14. Associação a entidades dedicadas à Sustentabilidade e outras. 

15. Promoção de concursos de fotografias e projetos voltados à conservação e recuperação 

ambiental, de preferência com apoio de institutos da grande mídia. 

 

Às vésperas do centenário do Lions Internacional, a fundação do Lions Clube Curitiba Sustentabilidade 

quer ser um legado e uma homenagem a todo o bem que os Lions Clubes construíram nos 210 países 

e regiões geográficas onde atuam. 

 

E você caro Amigo (a) foi um(a) desses(as) líderes escolhidos(a) para integrar, como fundador(a), o 

Lions Clube Curitiba Sustentabilidade, motivo para o qual o parabenizamos e lhe prestamos justa 

homenagem. 
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