
Os Leões comemoram um ano de serviço bem-sucedido na  
104ª Convenção de Lions Clubs International 

 
(Oak Brook, Illinois nos EUA, 15 de julho de 2022) – A maior organização de serviço humanitário do 
mundo celebrou vários marcos durante a 104ª Convenção anual de Lions Clubs International em 
Montreal, Quebec no Canadá. Mais de 6.700 Leões de 127 países participaram deste evento máximo, 
comumente chamado de LCICon, para se reconectarem com Leões de todo o mundo, descobrirem 
maneiras inovadoras de crescer e apoiar clubes e comemorarem mais um ano de serviços às 
comunidades carentes.  
 
De 1º de julho de 2021 a 30 de junho de 2022, mais de 483 milhões de pessoas foram ajudadas graças 
ao serviço e apoio prestado pelos Leões em todo o mundo. Este é um aumento de mais de 100 milhões 
de pessoas atendidas em relação ao ano anterior, graças ao compromisso inabalável dos 1,4 milhão de 
Leões de todo o mundo.  
 
“Leões e Leos seguiram a paixão que têm no coração, servindo lado a lado com os companheiros Leões, 
e se empenharam nas comunidades para atender às necessidades não atendidas”, disse Douglas X. 
Alexander, presidente internacional de 2021-2022. “Agora, mais de 483 milhões de pessoas em todo o 
mundo estão levando uma vida melhor e mais feliz, porque homens e mulheres solidários se 
mobilizaram para cumprir esta grande missão de serviço que compartilhamos”.  
 
A Fundação de Lions Clubs International (LCIF) anunciou os resultados da Campanha 100, uma iniciativa 
lançada em 2018 para arrecadar US$ 300 milhões para apoiar as obras humanitárias dos Leões que 
estão atendendo às necessidades das comunidades local e globalmente. LCIF superou sua meta, 
angariando um total de US$ 324,6 milhões durante esta campanha histórica.   
 
Em uma mensagem aos participantes da convenção, o Ex-Presidente Internacional e Coordenador Geral 
da Campanha 100, Dr. Jitsuhiro Yamada, expressou seus agradecimentos, afirmando: “Graças ao seu 
apoio, podemos continuar impulsionando aqueles que prestam serviços para melhorar a saúde e o bem-
estar, fortalecer as comunidades e proteger o vulneráveis nos próximos anos e décadas”. 
 
Os destaques da LCICON incluíram entretenimento de classe internacional de músicos e artistas e o 
Desfile das Nações, que celebrou as culturas e a diversidade de Leões e Leos em todo o mundo. 
Seminários envolventes, um discurso importante do ex-menino-soldado e palestrante humanitário 
Michel Chikwanine e uma mensagem especial de Ellen Johnson Sirleaf, ex-presidente da Libéria, 
inspiraram os Leões a continuar o serviço humanitário que proporcionam.  
 
Os participantes da LCICon ficaram comovidos quando o Leão Philipp Blobel do Augsburg Elias Holl Lions 
Club contou a história de como os Leões da Alemanha levaram refugiados ucranianos para um lugar 
seguro. Os Leões homenagearam a Dra. Helena Ndume com o Prêmio Humanitário do Lions, a maior 
honra da associação prestada a um indivíduo ou uma organização pelos seus esforços humanitários 
exemplares. Além disso, os Leões comemoraram os vencedores do Concurso de Cartaz sobre a Paz  e 
Concurso de Redação sobre a Paz de 2021-2022, onde jovens de 11 a 13 anos compartilham suas ideias 
para um mundo mais pacífico.  
 
Brian E. Sheehan, fundador e CEO da Rural Computer Consultants e residente de Bird Island, Minnesota 
nos EUA, foi eleito presidente internacional de 2022-2023 de Lions Clubs International. Associado do 
Bird Island Lions Club desde 1991, Sheehan liderará a maior organização humanitária do mundo. Nessa 
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função, ele supervisionará o crescimento do quadro associativo global, apoiará LCIF e inspirará os clubes 
a atenderem às crescentes necessidades das comunidades de todo o mundo por meio de serviços. 
 
Veja fotos, gravações e mais detalhes sobre a Convenção de Lions Clubs International em 
https://lcicon.lionsclubs.org. 
 
 

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. 
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