
Para informações, entre em contato com: 
Shauna Schuda 

Especialista Sênior em Relações com a Mídia  
630-468-7075 

Shauna.Schuda@LionsClubs.org 
 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA  
 

Os Lions Clubes ajudaram mais de duzentos milhões de pessoas no ano passado 
 

(Oak Brook, Illinois, 22 de junho de 2020) - Cinco anos atrás, Lions Clubs International definiu a meta de 

triplicar seu impacto global ajudando por ano 200 milhões de pessoas em todo o mundo. Através da 

bondade de 1,4 milhão de associados Leões da organização, neste ano eles conseguiram atingir a meta, 

trazendo ao mundo mais bem do que nunca. 

 

“Hoje é um dia de grande celebração para os Leões de todos os lugares”, disse o Presidente de Lions 

Clubs International, Dr. Jung-Yul Choi. “Os Leões não apenas alcançaram a meta de servir 200 milhões 

de pessoas neste ano - nós a superamos, servindo juntos mais de 275 milhões de pessoas. É tudo graças 

à generosidade de nossa Fundação global e aos esforços de homens e mulheres incríveis ao redor do 

mundo que colocam a bondade em ação servindo suas comunidades como Leões”.  

 

Por mais de um século, os Leões fortalecem as comunidades locais por meio de serviços interativos e 

projetos humanitários. O impacto desse serviço se amplia com o apoio generoso da Fundação de Lions 

Clubs International, que desde sua fundação já concedeu mais de um bilhão de dólares para impulsionar 

o serviço aos Leões e levar esperança a alguns dos lugares mais necessitados do planeta.  

 

Aqui estão algumas das maneiras como os Leões ajudaram as comunidades durante este ano histórico 

de serviço:   

• Proporcionaram exames de diabetes para mais de 13,3 milhões de pessoas 

• Recolheram alimentos e distribuíram refeições para mais de 14,7 milhões de pessoas 

• Plantaram árvores que beneficiam mais de 5,7 milhões de pessoas  

• Bancaram o tratamento de oncocercose para ajudar mais de 8,5 milhões de pessoas  

• Ofereceram exames de visão para mais de 5,7 milhões de pessoas  

• Defenderam a causa de mais de 2,2 milhões de pessoas afetadas pelo câncer pediátrico 

• Criaram oportunidades para educar mais de 2,9 milhões de pessoas 



 
 

“O número de pessoas a quem servimos é inspirador”, disse o presidente internacional Choi. “Mas o que 

realmente me inspira é pensar em cada uma das pessoas que esses números representam. São vidas 

que os Leões tocaram, de maneiras grandes e pequenas. Todos os voluntários fazem a diferença, e o 

voluntariado deles mostra como a compaixão e a bondade são importantes para o mundo, 

especialmente em momentos como este”. 

 

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 estão servindo em 200 países e áreas geográficas por todo o 

mundo. A Fundação de Lions Clubs International financia serviços humanitários por meio de doações 

financeiras feitas pelos associados de Lions Clubs International, pela sociedade em geral e por parceiros 

dos setores corporativo, governamental e não governamental. Os Leões se dedicam a apoiar a visão, o 

diabetes, o meio ambiente, o câncer infantil, a fome, os serviços humanitários e o socorro após 

catástrofes, para ajudar a resolver alguns dos maiores desafios que a humanidade enfrenta.  

 

Para obter mais informações sobre Lions Clubs International, visite www.lionsclubs.org.  
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