
 
 

 ** O Desfile Internacional é um dos nossos destaques da convenção.  Embora todos os Leões sejam incentivados a  

fazer parte, sua participação no desfile é e sempre foi voluntária.  * * 

  

Abaixo estão as temperaturas dos últimos 4 anos, para o dia do desfile em Las Vegas em 2018. 

Data 2017 2016 2015 2014 

30 de junho Máx. 106˚F 

Mín. 79˚F 

Máx. 41,1˚C 

Mín. 26,1˚C 

Máx. 99˚F 

Mín. 79˚F 

Máx. 37,2˚C 

Mín. 25,5˚C 

Máx. 109˚F 

Mín. 93˚F 

Máx. 42,7˚C 

Mín. 33,8˚C 

Máx. 109˚F 

Mín. 82˚F 

Máx. 42,7˚C 

Mín. 27,7˚C 

 

Embora a maioria das nossas atividades da convenção seja realizada dentro, em edifícios com ar-condicionado, 

o desfile internacional, como de tradição, será realizado ao lado de fora. Para minimizar os efeitos do calor, 

os seguintes passos devem ser tomados: 

1.       O horário para o desfile foi alterado para começar mais cedo, às 8:30. 

2.       A distância total do desfile foi minimizada para 1km (.06 milhas). 

4.       Ônibus com ar-condicionado estarão localizados ao longo do percurso do desfile  

5.       Estações com spray de água para se refrescar estarão localizadas ao longo do percurso do desfile  

6.       Água potável estará prontamente disponível para todos os participantes   

  

A Convenção de Lions International de 2018 será realizada na animada cidade de Las Vegas, 

Nevada, EUA.  

Las Vegas é um destino turístico popular para as pessoas de todo o mundo.  Ela é conhecida por seus 

deslumbrantes locais de entretenimento, casinos e resorts adequados para as famílias.  Devido à sua 

localização no deserto, também é conhecida por suas temperaturas elevadas durante o dia.  As temperaturas 

do dia durante a nossa convenção provavelmente serão superiores a 37°C / 100°F. 

 BEBER mais líquidos antes, durante e depois do desfile (água de cortesia fornecida por LCI) 

 VESTIR roupas leves e de cor clara para refletir o calor e a luz do sol 

 USAR chapéu/viseira, óculos de sol e protetor solar 

 CONSUMIR pequenas refeições 

 USAR um abanador/leque, toalhas molhadas 

 Considerar USAR uma sombrinha ou guarda-sol 

  

  

Por favor, consulte as dicas e precauções de segurança para garantir um desfile divertido e seguro! 


