Convocação para a Convenção
Em cumprimento ao Artigo VI, Seção 2 dos Regulamentos Internacionais,
faço por meio desta a Convocação Oficial para a Convenção Internacional
de 2017. Nossa 100ª Convenção Internacional acontecerá em Chicago,
Illinois, Estados Unidos. Ela terá início às 09:00 horas do dia 30 de junho e
terminará no dia 4 de julho. O propósito da convenção é eleger um
presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, terceiro vicepresidente, 17 membros da Diretoria Internacional e tratar de outros
assuntos conforme necessário antes da reunião.
Chicago foi a cidade onde o Lions començou em 1917 e é a escolha
perfeita para nossa convenção do centenário. Chicago tem um lago
deslumbrante, grande arquitetura e inúmeras atrações culturais. A comida é
excelente, as pessoas são amigáveis e, fazendo jus ao seu berço, o Lions e
seu serviço são parte da essência da vida de Chicago.
Os cinco dias contarão com renomados palestrantes, artistas da melhor
categoria, uma emocionante cerimônia da tocha para marcar o centenário e,
é claro, as tradições das convenções de Lions, como o grande desfile, a
posse do novo presidente internacional e as três sessões plenárias que
expõem a incrível variedade e âmbito do serviço dos Leões. Al Gore, exvice-presidente dos EUA, fará o discurso de abertura e Remote Area

Medical receberá o Prêmio Humanitário do Lions de 2017. Outro destaque
será o anúncio dos vencedores dos Concursos do Cartaz sobre a Paz e de
Redação.
A convenção terá grandes atrações, como Chicago, Beach Boys,
Charlie Daniels Band, Patti LaBelle, Blues Brothers Revue, David Archuleta
que ganhou fama no “American Idol”, o Coral de Crianças da África e
outros artistas de primeira linha.
A semana da convenção é uma experiência maravilhosa, repleta de
companheirismo, divertimento e aprendizado. A convenção do centenário
será especialmente memorável. Os Leões irão entender e apreciar o que o
Lions tem alcançado ao longo dos últimos 100 anos e ajudar a lançar nosso
segundo século de serviço.
Assinado por mim em Oak Brook, Illinois, Estados Unidos da
América, neste dia 9 de maio de 2017.

Cordiais saudações,

Chanceler Bob Corlew
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