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Dr. Jung-Yul Choi, de Busan, República da Coreia, foi eleito para servir como presidente 
internacional de Lions Clubs International durante a 102ª Convenção Internacional da associação 
realizada em Milão, Itália, de 5 a 9 de de julho de 2019. Ele continuou a servir em um segundo 
mandato como presidente internacional até 29 de junho de 2021, após uma resolução aprovada 
pela diretoria internacional. Ele serviu como Presidente do Conselho de Curadores da Fundação 
de Lions Clubs International (LCIF) de 29 de junho de 2021 a 30 de junho de 2022. 
 
Sendo associado do Busan Jae-il Lions Club desde 1977, o Ex-Presidente Internacional Choi já 
ocupou diversos cargos dentro da associação, inclusive de presidente de clube, secretário de 
gabinete, governador de distrito e diretor internacional. Ele também serviu diversas vezes como 
Líder de Grupo de DGE e serviu em 11 comitês como membro da Diretoria Internacional. Além 
disso, ele foi o Diretor Geral do 39º Fórum OSEAL em 2000 e presidente do comitê anfitrião na 
95ª Convenção de Lions Clubs International em Busan em 2012, a maior convenção já realizada 
na história dos Leões. 
 
Em reconhecimento aos seus serviços prestados à associação, o Ex-Presidente Internacional Choi 
recebeu diversas premiações, entre elas o Prêmio de Parceria Humanitária, Prêmio Chave de 
Master Sênior; Prêmio de Governador de Distrito 100%; vários Prêmios de Liderança do 
Presidente Internacional e um Prêmio de Embaixador da Boa Vontade, a mais alta homenagem 
concedida pela associação aos seus associados. Ele é também Companheiro de Melvin Jones 
Progressivo. 
 
Além de suas atividades Leonísticas, o Ex-Presidente Internacional Choi é CEO (chief executive 
officer) da Koala Company, Ltd., uma empresa de comércio internacional e é também ex-diretor 
da Busan Sports Association. 
 
Ex-Presidente Internacional Choi e sua esposa, Seong-Bok, têm um filho, quatro filhas e duas 
netas. 
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