
 
 
 
 

Declaração conjunta de Kiwanis Internacional, Lions Clubs 
International, Optimist International e Rotary International 

 
(7 de abril de 2020) - Integrados em praticamente todas as comunidades do planeta, os clubes de serviço 
de Kiwanis International, Lions Clubs International, Optimist International e Rotary International estão 
trabalhando com segurança e diligência para manter as conexões entre cada um e com nossos vizinhos 
para que possamos enfrentar e superar os efeitos da COVID-19. Estamos aproveitando a capacidade das 
nossas redes combinadas de 3,2 milhões de associados para oferecer consolo e esperança àqueles que 
estão sentindo os efeitos do isolamento e do medo. E estamos concentrando as nossas habilidades, 
recursos e ideias coletivas no apoio aos profissionais da saúde e socorristas da linha de frente, que lutam 
contra essa doença e salvam vidas. 
 
Nestes tempos de incerteza, os clubes de serviço locais continuam comprometidos em enfrentar o desafio 
de encontrar maneiras inovadoras para agir em conjunto para ajudar as comunidades ao redor do mundo 
a se recuperarem e prosperarem - e se tornarem mais unidas do que nunca. 
 

"O esforço global para combater a COVID-19 depende das medidas tomadas em cada país. 
Como pessoas de ação, este é o momento de nos conectarmos uns com os outros para oferecer 
ajuda imediata aos carentes". – Mark Daniel Maloney, Presidente de Rotary International de 
2019-2020. 
 
“A escala e magnitude desta pandemia global requer que os cidadãos sigam as orientações e 
cuidados dados por especialistas. O trabalho e planos feitos coletivamente pelos nossos 
associados e voluntários não podem parar! Será necessária a nossa reação imediata depois da 
crise para prestar apoio a governos locais diante das muitas crises sociais e econômicas que se 
sucederão à pandemia". – Adrian Elcock, Presidente de Optimist International de 2019-2020. 

 
"Os grandes desafios nos testam, mas também nos unem. Os Leões estão encontrando novas 
maneiras de servir com segurança. A nossa Fundação de Lions Clubs International já concedeu 
mais de 1 milhão de dólares para ajudar comunidades que enfrentam altos índices de COVID-19, 
e são recebidas diariamente mais solicitações de subsídios. As nossas comunidades dependem do 
serviço prestado pelos clubes, e estaremos lá, apoiando e dando força a eles todos juntos". - Dr. 
Jung-Yul Choi, Presidente de Lions Clubs International de 2019-2020 
 
"Durante estes tempos difíceis, temos assistido todos os dias a atos de heroísmo por todo o 
planeta. Quero incentivar todos nós a reconhecermos os profissionais da saúde e segurança que 
estão colocando a própria saúde em risco para o bem de todos. Aos educadores, trabalhadores 
de supermercado, entregadores e diversas outras profissionais que não podem ficar em casa, a 
família Kiwanis agradece a vocês. Nós todos temos um papel importante para manter os 
amigos e vizinhos em segurança. Sigam a orientação da Organização Mundial da Saúde, 
agências locais de saúde e as instruções dadas pelo seu Governo. Cuidem-se". - Daniel Vigneron, 
Presidente de Kiwanis International de 2019-2020. 
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