
 

Os Leões comemoram um ano de serviço bem-sucedido na  
primeira Convenção Virtual de Lions Clubs International  

 
Quase 20.000 Leões de 152 países participaram da 103ª Convenção anual de Lions Clubs International, 
que foi realizada virtualmente pela primeira vez de 25 a 29 de junho. Esta convenção, geralmente 
chamada de LCICon, é o maior evento Leonístico do ano e um momento para comemorar os esforços de 
serviço humanitário do ano passado.  
 
De 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2021, mais de 375 milhões de pessoas foram ajudadas graças 
ao serviço e apoio prestado pelos Leões em todo o mundo. Além disso, a Fundação de Lions Clubs 
International (LCIF) concedeu mais de $ 33,5 milhões em subsídios durante o ano de 2020-2021 para 
apoiar os trabalhos solidários dos Leões que estão atendendo às necessidades de suas comunidades 
tanto local quanto globalmente.  
 
Nos dois meses anteriores à convenção internacional, os Leões celebraram da melhor maneira que 
sabem, por meio do serviço.  Leões participaram do Desafio de Um Milhão de Refeições, um projeto de 
serviço global para ajudar a conter a crise mundial da fome. Por meio do espírito de serviço, 4.700 Lions 
clubes em mais de 110 países ultrapassaram em muito a meta de um milhão de refeições, fornecendo 
mais de 8,3 milhões de refeições para ajudar a conter a crise mundial de fome 
 
Devido à sua natureza virtual, a animação de LCICon atingiu muitos novos associados, todos na 
segurança de suas casas. Os destaques incluíram entretenimento de classe mundial com músicos e 
artistas de todo o mundo, e um Desfile das Nações que representa os mais de 200 países e áreas 
geográficas onde os Lions clubes estão localizados. Seminários envolventes e um discurso inspirador da 
ativista e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz Malala Yousafzai inspiraram os Leões a continuar seu 
serviço humanitário.  
 
Conhecer Leões de todo o mundo e se reunir para compartilhar ideias e histórias são alguns dos 
principais motivos pelos quais os Leões participam da convenção. “Manter as comunidades seguras era 
nossa prioridade número um, e essa pandemia nos desafiou a encontrar maneiras inovadoras de 
adaptar nossa convenção presencial a um evento virtual global”, disse Frank Moore, Ex-Administrador 
Executivo de Lions Clubs International. “Como resultado, expandimos as maneiras de nos mantermos 
conectados, colaboramos e nos envolvemos em nossa missão global de serviço”.   
 
O Presidente de Lions Clubs International, Dr. Jung Yul-Choi, que foi eleito em 2019 e continuou a servir 
como Presidente Internacional durante a pandemia da COVID-19, disse: “Apesar de todos os obstáculos 
e dificuldades que o mundo enfrentou durante este ano sem precedentes, nossos Leões estavam lá, 
servindo com segurança, nossas comunidades nestes momentos de maior necessidade. Estou honrado 
por ter servido como Presidente Internacional, e os Leões realmente mostraram o que pode acontecer 
quando servimos com bondade e celebramos nossa diversidade”. O Dr. Jung Yul-Choi servirá como 
Presidente do Conselho de Curadores de LCIF para o ano de 2021-2022.  
 
Durante a LCICon, o Primeiro Vice-Presidente, Douglas X. Alexander, de Lions Clubs International, foi 
eleito para servir como o novo Presidente Internacional da organização. Vice-Presidente aposentado do 
JP Morgan Chase Bank, Alexander é associado do Lions Clube Brooklyn Bedford Stuyvesant desde 1984 e 
ocupou diversos cargos na associação, incluindo de Governador de Distrito e Diretor Internacional. 
 

https://www.lionsclubs.org/pt/discover-our-foundation/mission
https://www.lionsclubs.org/pt/discover-our-foundation/mission
https://lcicon.lionsclubs.org/experience/service-challenge/?utm_content=%23LCICon,Hunger,Million+Meal+Challenge&utm_medium=Lions+Clubs+International,lionsclubs&utm_source=facebook,linkedin,twitter&fbclid=IwAR1HlMqn0GzxnaaEUVW10FHN7o5gS8gWRaCKIVqJwDwVABvxalfjJC255eA
https://www.youtube.com/watch?v=dydjJXOSmmw


Além de reconhecer os Leões que fizeram de tudo para servir suas comunidades, o Lions homenageou o 
Professor Choi Youngsick com o Prêmio Humanitário do Lions, a mais alta honra da associação 
concedida a um indivíduo ou organização por esforços humanitários exemplares. O professor Choi 
Youngsik de Busan, Coreia do Sul, recebeu este prestigioso prêmio por sua dedicação ao longo da vida e 
contribuições significativas para a educação, inovação médica e pesquisa, e seu compromisso com o 
voluntariado e ajudar as pessoas que mais precisam. 
 
Embora houvesse muito o que comemorar na 103ª Convenção de Lions Clubs International, os Leões 
estão pensando no futuro. Enquanto o mundo continua a se concentrar em enfrentar os desafios 
impostos pela pandemia da COVID-19, os Leões estão prontos para servir, onde há uma necessidade, há 
um Leão.  
 
Fotos, gravações e mais detalhes sobre a 103ª Convenção de Lions Clubs International podem ser 
encontradas em https://lcicon.lionsclubs.org. 
 

https://www.lionsclubs.org/pt/start-our-approach/grant-types/humanitarian-award-winners
https://lcicon.lionsclubs.org/pt-br/

