
Lions Clubs International elege Douglas X. Alexander como seu novo 
Presidente Internacional 

 
 

(1 de julho de 2021, Oak Brook, Illinois) - Lions Clubs International, a maior 

organização de serviços do mundo, elegeu Douglas X. Alexander como o 

presidente internacional da organização para o ano de 2021-2022 durante a 

103ª Convenção Internacional. 

 

Vice-presidente aposentado do banco JP Morgan Chase Bank, o presidente 

Alexander se concentrará no desenvolvimento do quadro associativo global, 

aumentando o impacto do serviço nas comunidades que servimos e apoiando o 

último ano da Campanha 100, a campanha da Fundação de Lions Clubs 

International para angariar US$ 300 milhões. 

 

“Temos a visão de fazer um mundo melhor para todas as pessoas, e essa visão 

começa conosco em casa, em nossas comunidades”, disse o Presidente 

Alexander. “Estou ansioso para incentivar nossos 1,4 milhão de Leões em todo o 

mundo a mostrar o que podemos alcançar por meio do serviço que vem do 

coração”. 

 

A mensagem do Presidente Alexander para este ano é “O serviço que vem do 

coração”, que é um apelo para que os Leões e as pessoas ao redor do mundo 

vivam o serviço que vem de seus corações.  

 

Associado do Brooklyn Bedford Stuyvesant Lions Club desde 1984, ele ocupou 

diversos cargos na associação, incluindo presidente de clube, presidente de 

divisão, presidente de região, vice-governador de distrito, governador de distrito, 

secretário de gabinete, tesoureiro de gabinete e líder de grupo de DGE.  

 

Ele também serviu como transportador do Banco Leonístico de Olhos, membro 

da Associação de PDG de Distrito e Distrito Múltiplo, curador da fundação New 



York State and Bermuda Lions Foundation, e foi nomeado representante do 

Lions no UNICEF-Nova York de 2012-2014. Ele serviu nos Comitês de 

Planejamento e Anfitrião do Fórum de Liderança Leonística dos EUA/Canadá e 

foi apresentador em vários Fóruns dos EUA/Canadá.  

 

Em reconhecimento aos seus serviços prestados à associação, ele recebeu 

vários prêmios, incluindo Leão do Ano de clube, Prêmio do Presidente de Clube, 

Prêmio de Serviço Robert J. Uplinger, diversos Prêmios de Apreciação do 

Governador de Distrito e Prêmio por Aumento de Associado de Distrito Múltiplo. 

Ele também recebeu diversos Certificados de Apreciação do Presidente 

Internacional, sete Prêmios do Presidente Internacional e o Prêmio de 

Embaixador da Boa Vontade, a mais alta homenagem concedida pela 

associação aos seus associados. Ele é um Companheiro de Dr. Franklin G. 

Mason, um Companheiro de W.P. Woods e um Companheiro de Melvin Jones 

Progressivo. 

 

Além das suas atividades Leonísticas, o Presidente Alexander participa 

ativamente de diversas organizações profissionais e comunitárias. Ele atuou 

como presidente do conselho consultivo da New York Urban League e como 

membro da diretoria da escola para deficientes auditivos St. Francis DeSales 

School for the Deaf. Ele também recebeu o prêmio Congressional Record 

Award. 

 

O Presidente Alexander tem duas filhas e sua parceira de serviço, Shabiki 

Cazabon, é Companheira Leão e Companheira de Melvin Jones Progressivo. 

 

Informações sobre Lions Clubs International 

Lions Clubs International é a maior organização de clubes de serviços do 

mundo. Há mais de 1,4 milhão de associados em mais de 48.000 clubes 

servindo 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. 
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