
 
Lions Clubs International elegeu Brian Sheehan  

como seu novo Presidente Internacional 
 

(1º de julho de 2022, Oak Brook, Illinois nos EUA) - Lions Clubs International, 

a maior organização de serviços do mundo, elegeu Brian E. Sheehan como o 

presidente internacional da organização para o ano de 2022-2023 durante a sua 

104ª Convenção Internacional em Montreal no Canadá.  

 

Fundador e CEO da Rural Computer Consultants, uma empresa de 

desenvolvimento de software, o Presidente Sheehan se concentrará no 

fortalecimento de Lions Clubs International e da Fundação de Lions Clubs 

International (LCIF). 

 

"A nossa organização significa muito para as pessoas que prestam serviços 

como Leões", disse Sheehan. “Mas significa ainda mais para as pessoas que 

recebem estes serviços”. 

 

Sheehan supervisionará uma iniciativa global para o crescimento do quadro 

associativo que visa impulsionar clubes localmente e continuar o crescimento 

positivo do quadro associativo de 2021-2022. Para ajudar a atender às 

crescentes necessidades das nossas comunidades, Sheehan está incentivando 

os clubes a realizarem grandes e ambiciosos projetos de serviço que possam 

aumentar o impacto local e global dos Leões. Ele também trabalhará com os 

Leões para aproveitar o sucesso da Campanha 100 de LCIF, que ultrapassou 

sua meta de US$ 300 milhões este ano. 

 

A mensagem do Presidente Sheehan para este ano é “Juntos, nós podemos”, 

que é um apelo aos Leões e pessoas de todo o mundo para que adotem o 

trabalho em equipe e a paixão pela inovação para criar soluções para os 

desafios que enfrentamos.  

 



“Cada um de nós pode fazer um tanto de bem por conta própria, mas juntos, 

podemos tornar o impossível, possível”, disse Sheehan. “E juntos, podemos 

tornar nossas comunidades - e o mundo - um lugar melhor para todas as 

pessoas”. 

 

Como associado do Bird Island Lions Club desde 1991, Sheehan ocupou vários 

cargos dentro da associação, inclusive de representante da Equipe Global do 

Quadro Associativo, líder de área da Equipe Global de Liderança, presidente do 

Comitê Finanças e Operações da Sede, coordenador da Universidade do Lions 

e assessor nomeado à diretoria para vários comitês.  

 

Em reconhecimento aos serviços que prestou à associação, ele recebeu 

diversas premiações entre elas o de Lions Clube do Ano, o Prêmio de Aumento 

de Associados para Fundadores, Prêmio de Liderança do Presidente 

Internacional, diversos Prêmios do Presidente e o Prêmio do Embaixador da Boa 

Vontade, a mais alta homenagem concedida pela associação aos seus 

associados. 

 

Além dos serviços que presta como Leão, Sheehan participa ativamente de 

diversas organizações profissionais e comunitárias. Ele serviu como presidente 

do Comércio e Cidadania de Bird Island, diretor da entidade de ensino Learning 

Funhouse e como membro de vários comitês escolares. Também recebeu o 

Prêmio de Personalidade de Pequenos Negócios do Ano de 2011 da SBA de 

Minnesota nos EUA. 

 

O Presidente Sheehan e a sua esposa Lori, que também é Companheira Leão e 

Companheira de Melvin Jones Progressiva, têm dois filhos e duas filhas. Esta 

equipe dinâmica se empenha em fazer um bom trabalho junto à comunidade e 

servir os necessitados de todo o mundo.   

 

 



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 prestam 
serviços 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 conseguimos ampliar o 
impacto dos nossos serviços por meio do apoio generoso da nossa Fundação de 
Lions Clubs International.  
 
Nos dedicamos a apoiar a visão, o meio ambiente, o câncer infantil, a fome, o 
diabetes e outras necessidades humanitárias para ajudar a resolver alguns dos 
maiores desafios que a humanidade enfrenta. Para obter mais informações 
sobre Lions Clubs International, visite lionsclubs.org.  

 


