
 

 

Seminário de Primeiro Vice-Governadores de Distrito/Governadores de 

Distrito Eleitos 

Q Center – St. Charles, Illinois, EUA 

Experiência no local 

 

Chegadas 

O ônibus de traslado do aeroporto deixará você no Centro de Boas-

Vindas do Q Center. Lá você poderá retirar as chaves do seu quarto na 

recepção do Q Center. Em seguida, você vai se dirigir ao balcão de 

inscrições de Lions Clubs International para pegar seu crachá, guia do 

programa, programação do grupo e formulário de foto. Lembre-se de 

usar seu crachá durante todo o tempo. Você está livre para se 

acomodar em seu quarto até segunda-feira às 20:00 para sessão de 

boas-vindas ao Seminário em sua sala de aula.  

 

Refeições 

O pacote do Seminário de 1º VDG/DGE no Q Center inclui três refeições em estilo buffet gratuitas por dia, começando com o 

jantar no dia da chegada e terminando com o almoço no dia da partida. O café da manhã está aberto das 6:30h às 8:30h e o 

jantar está aberto das 18:00h às 20:00h. Para aliviar o congestionamento durante os almoços, os 1ᵒˢVDGs/DGEs foram 

atribuídos a horários e locais específicos. Pedimos que você cumpra os horários/locais de refeições atribuídos, conforme 

listados na programação do seu grupo. O salão de refeições oferece uma ampla variedade de refeições (incluindo 

vegetarianas e vegetarianas indianas) então, você pode optar por comer de acordo com suas preferências alimentares 

pessoais.  

 

Aperitivos leves também estarão disponíveis durante os intervalos nos 

pontos de alimentação.  

 
Alimentos e bebidas podem ser comprados por conta própria no Brick 
Oven Bistro ou no bar do The Fox. Esperamos que você aproveite os 
jogos e as oportunidades de fazer contatos todas as noites. Para ver as 
opções de refeições e preços, clique aqui.  

 

Lions Clubs International 

https://qcenter.com/dining-guest/


 
 

Tour na Sede Internacional 

Na terça-feira, seu grupo terá a oportunidade de visitar o prédio da 
Sede de Lions Clubs International em Oak Brook, Illinois. Será atribuído 
um horário específico para cada grupo. O tour terá a duração de cerca 
de 20 minutos e a tradução será fornecida. Os funcionários de Lions 
Clubs International estão animados para recebê-lo.  

 
 

Sessões de Fotografia 

Na terça-feira, você terá a oportunidade de tirar uma foto individual com a Primeira Vice-Presidente Internacional. Será 
atribuído um horário específico para cada grupo. Devido à agenda cheia, os horários para refazer as fotos não estarão 
disponíveis, portanto, chegue no horário marcado para sua foto na recepção superior do Centro de Boas-Vindas.  
 
Na quarta ou quinta-feira à noite, cada sala de aula se reunirá na recepção norte do Salão Fox River para uma foto do grupo 
de sala de aula. As fotos individuais e de grupo estarão disponíveis para download cerca de duas semanas após o evento. 

 

Grito de Torcida 

Enquanto estiver no local, cada grupo de sala de aula é incentivado a criar um breve grito de torcida. Os grupos podem usar o 
tempo livre para praticar juntos. Os gritos de torcida serão julgados com base no tempo, inclusão, tema e criatividade. Os 
vencedores serão anunciados durante o Banquete de Formatura dos DGEs na Convenção!   

 

Interpretação nas Sessões Gerais 

A Cerimônia de Abertura e as Sessões Gerais serão apresentadas em inglês. LCI oferece o serviço de interpretação para os 
seguintes idiomas: Chinês, finlandês, francês, alemão, hindi, italiano, japonês, coreano, nepalês, português, espanhol e sueco. 
Por favor, retire e devolva o equipamento de interpretação no Salão Fox River. Os indivíduos serão cobrados por 
equipamentos não devolvidos.  

 

Lions Shop 

Uma loja de Materiais para Clubes, localizada no Q Center, estará aberta para compras. As encomendas realizadas 
previamente também podem ser retiradas aqui.  

 

Espaço Filantrópico 

Pare no Espaço Filantrópico, localizado no andar principal do Q Tower logo acima do refeitório, em seu tempo livre para 
contribuir com um projeto de serviço. Faremos cartões de encorajamento para o hospital infantil local.  

 

Escritório de Informações 

Se você tiver alguma dúvida sobre viagem, hotel, refeições ou seminário, a simpática equipe de Lions Clubs International 
estará localizada no Escritório de Informações do DGE e ficará feliz em ajudá-lo.  

 


