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PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA  

 

Homenagem de Lions Clubs International e da Fundação de Lions Clubs International  

ao Presidente das Olimpíadas Especiais, Dr. Timothy Shriver  

 

(Oak Brook, EUA, 21 de dezembro de 2020) - Lions Clubs International (LCI) e a Fundação de 

Lions Clubs International (LCIF) homenagearam recentemente o presidente das Olimpíadas 

Especiais e associado Leão Timothy P. Shriver, Ph.D., pelos anos de serviços prestados junto a 

LCI e apoio generoso a LCIF.  

Durante uma cerimônia especial, o primeiro vice-presidente de LCI Douglas X. 

Alexander concedeu ao Dr. Shriver o reconhecimento de Companheiro de Melvin Jones (CMJ) 

de LCIF e agradeceu pelos seus serviços como Leão e apoio contínuo aos programas gerados 

pela parceria de longa data entre as Olimpíadas Especiais e LCIF. 

O programa de CMJ foi estabelecido em 1973 em homenagem ao fundador de LCI, 

Melvin Jones. Considerado a “espinha dorsal da Fundação”, o programa de CMJ reconhece os 

doadores que generosamente demonstraram seu compromisso com o trabalho humanitário dos 

Leões por meio do apoio financeiro a LCIF, ou pessoas em nome das quais foi feita uma doação 

por outros. O reconhecimento significa uma tremenda contribuição para a humanidade e para o 

legado do fundador da associação. 

Durante a cerimônia, Alexander também agradeceu ao Dr. Shriver pelo seu apoio à 

"Missão: Inclusão”, uma colaboração entre LCIF e as Olimpíadas Especiais que oferece serviços 

transformadores nas áreas de cuidados com a visão, informações para a saúde, esportes 

inclusivos, desenvolvimento de liderança e participação juvenil para criar comunidades mais 

inclusivas em todo o mundo.  

Desde 2001, as Olimpíadas Especiais e LCIF também mantêm uma parceria para 

melhorar os cuidados com a visão dos atletas das Olimpíadas Especiais em todo o mundo por 

meio do programa Abrindo os Olhos. Nos eventos de Abrindo os Olhos, os atletas das 
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Olimpíadas Especiais recebem exames gratuitos de visão e saúde ocular, refração, óculos de grau 

e óculos de proteção para esportes, bem como encaminhamentos para cuidados de 

acompanhamento.  

 

Com o CMJ, o Dr. Shriver, Leão desde 2001, acrescenta mais um aos seus prestigiosos 

reconhecimentos Leonísticos, tendo sido homenageado em 2007 com o Prêmio Humanitário do 

Lions, o mais alto reconhecimento de LCI concedido a indivíduos ou organizações por 

exemplares esforços humanitários. Outros contemplados com o Prêmio Humanitário são a Madre 

Teresa, o ex-presidente dos EUA Jimmy Carter e o vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Dr. Denis 

Mukwege. 

 

 

Informações sobre Lions Clubs International 

Lions Clubs International é a maior organização de clubes de serviços do mundo. Mais de 1,4 

milhão de associados em mais de 48.000 clubes estão 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 conseguem ampliar o impacto dos serviços 

prestados por meio do apoio generoso da nossa Fundação de Lions Clubs International. Nos 

dedicamos a apoiar a visão, o diabetes, o meio ambiente, o câncer infantil, a fome, os serviços 

humanitários e o socorro após catástrofes, para ajudar a resolver alguns dos maiores desafios que 

a humanidade enfrenta. Para obter mais informações sobre Lions Clubs International, visite 

www.lionsclubs.org.  

 

Sobre a Fundação de Lions Clubs International 

A Fundação de Lions Clubs International (LCIF) é a entidade beneficente de Lions Clubs 

International. Estabelecida em 1068, LCIF oferece subsídios para apoiar o trabalho solidário dos 

Leões, impulsionando o serviço que fazem e atendendo às necessidades das comunidades local e 

globalmente. LCIF se orgulha do seu histórico exemplar de classificações feito por Charity 

Navigator, o avaliador de entidades beneficentes mais consultado dos EUA. 
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