
NOVO ESSE ANO PARA OS PARTICIPANTES PRÉ-INSCRITOS 
LCI não vai enviar os crachás de identificação para a convenção por correio com antecedência esse ano, 
pois estamos lançando nosso novo sistema de impressão de crachá express na convenção. Traga sua 
Carta Oficial de Confirmação de Inscrição de LCI e um documento de identidade com foto emitido pelo 
governo e imprima seu crachá da convenção em segundos! Quiosques convenientemente localizados 
estarão abertos começando na quinta-feira, 28 de junho às 08:00 no MGM Grand Garden Arena, New 
York New York Hotel e Luxor Hotel.  
 
ESTEJA PRONTO PARA DIVERTIR-SE! 
Aqui estão apenas alguns exemplos de eventos e atividades divertidas esperando por você no LCICon no 

MGM Grand Hotel: 

30 de junho: Show Internacional apresentando Cirque Dreams 
Uma noite emocionante e deslumbrante o aguarda com uma performance especial Jungle Fantasy do 
Cirque Dreams, com acrobacias ousadas, música e muito mais! Todos os Leões e seus convidados 
inscritos são bem-vindos a participar do show de cortesia, que começará às 19:00 dentro Grand Garden 
Arena do MGM.    
 
30 de junho: Strides de dança pela Conscientização do Diabetes 
A diversão continua no sábado à noite imediatamente após o Show Internacional - reúna-se com os 

amigos Leões e Leos de todo o mundo, e dance noite afora pelo aumento da conscientização sobre o 

diabetes e suas complicações. A entrada é gratuita e contará com música internacional, divertidos 

adereços brilhosos e bar para compra de refrigerantes. A dança começa às 20:30 no MGM Conference 

Center. 

Ganhe uma viagem para LCICon 2019 em Milão, Itália 
Cada participante adulto inscrito na convenção tem a oportunidade de ganhar uma viagem para a 102ª 
Convenção Internacional em Milão. O prêmio inclui duas inscrições para a Convenção Internacional de 
2019 com passagem aérea econômica para duas pessoas para Itália, cinco noites em um de nossos 
hotéis oficiais e um tour de duas noites, pós-convenção, para Veneza ou Florença! Inscreva-se até 1º de 
julho no Salão de Exposições localizado dentro do Marquee Ballroom do MGM e participe das sessões 
plenárias para ver se você é um vencedor. 
 
DÊ UMA OLHADA DENTRO DO SALÃO DE EXPOSIÇÕES 
Há muitas coisas acontecendo dentro do Salão de Exposições deste ano incluindo: 
 
NOVO! Vivenciar a Jornada de Serviços 
Faça uma visita a esta exposição especial e interativa que destaca nossas cinco causas globais, incluindo 

diabetes, meio ambiente, visão, combate à fome e câncer infantil. Descubra o impacto e o crescimento 

contínuo do serviço global dos Leões nessas áreas, que com certeza, vão inspirar todos que visitarem.   

Seja um dos primeiros a ver o aplicativo móvel MyLion aprimorado e nosso novo MyLion para a web. 

Você verá como é fácil se conectar com os companheiros Leões, promover seus projetos de serviço, 

gerenciar os relatórios de clube e muito mais! 

 

 

http://lcicon.lionsclubs.org/PO/attendees/registration-information.php


 

Exposição Campanha 100 de LCIF: Impulsionando o Serviço 
Não há nada mais fundamental em ser um Leão ou Leo do que servir - é por isso que nos unimos, é o 
que fazemos. Os Leões são apoiados por uma poderosa fundação global - a Fundação de Lions Clubs 
International (LCIF), que está celebrando 50 anos de financiamento de subsídios para os esforços 
humanitários globais dos Leões. Visite essa exposição de destaque para aprender sobre a Campanha 100 
de LCIF e como você pode se juntar aos seus companheiros Leões em tornar o mundo um lugar melhor.  
 
Área da Tecnologia do Lions 
A sua parada para tudo que for relacionado à tecnologia. A Área de Tecnologia do Lions é onde você 

pode aprender como usar ou melhorar suas habilidades técnicas sobre o MyLion, como usar ou ser mais 

eficiente quando estiver usando as plataformas de mídia social e muito mais. Obtenha ajuda individual 

de nossos especialistas ou aprenda com seus companheiros Leões no Tech Byte Theater. Não se intimide 

com a tecnologia - se for um usuário novato ou experiente, você vai voltar para a casa com melhores 

habilidades e mais confiança! 

Sessões Informais para os Leões  
De volta atendendo aos pedidos do público! Inspire-se e aprenda com os Leões e Leos, de todo o globo, 
que estarão apresentando uma diversidade de tópicos interessantes. 
 
Loja de Materiais para Clubes 
A Loja de Materiais para Clubes, sempre muito popular, estará oferecendo uma grande variedade de 
produtos oficiais de LCI. Visite a Área de Fotos de Souvenir dentro da loja e compre uma ótima foto 
como lembrança perfeita da convenção.   
 
Campanha de Doação de LCICon 
Para apoiar a nossa causa global, estamos pedindo aos Leões e Leos que tragam quaisquer itens listados 
abaixo para a convenção. Os itens serão doados para organizações de jovens de Las Vegas, para 
encorajar e apoiar estilos de vida saudáveis. A caixa de coleta estará dentro do Salão de Exposições e 
estaremos coletando apenas itens novos, não usados, incluindo: 

 Bolas esvaziadas (para embalar facilmente)  

 Faixa para exercícios físicos  

 Corda de pular  

 Calçados para esportes (para jovens)   
 
PREPARE-SE PARA O DESFILE! 
Sábado, 30 de junho é Dia do Desfile e milhares de Leões vão marchar na área do centro histórico da 
cidade.  Devido ao clima de Las Vegas ser de deserto, LCI estará providenciando áreas com água, tendas 
refrigeradas, estações com spray de água e mais. O início do desfile será mais cedo que o normal, às 
08:30 e o percurso foi reduzido para 1km. Ônibus de transporte para o desfile sairá de todos os hotéis 
oficiais de LCI ao longo da manhã, para que você possa sair próximo do seu horário de início, para 
reduzir sua exposição ao calor. Clique aqui para mais informações sobre o desfile.    
 
 
 
 
 

http://lcicon.lionsclubs.org/PO/seminars-events/international-parade-nations.php


DESTQUES DA SESSÃO PLENÁRIA 
Este ano, as sessões plenárias do Grand Garden Arena do MGM vão entreter, informar e inspirar os 
Leões. Aqui estão alguns dos destaques que você não pode perder: 

 1° de julho: Sessão Plenária de Abertura - Dr. Sanjay Gupta - Vencedor de diversos prêmios Emmy® 
como correspondente médico chefe pela CNN e neurocirurgião experiente, o seu preparo médico e 
experiência em política de saúde pública tornam as suas reportagens a partir das zonas de conflitos 
e catástrofes naturais totalmente distintas. A paixão de Gupta por inspirar os americanos a levarem 
uma vida mais saudável e mais ativa levou-o a lançar o programa “Fit Nation” (Nação em Forma, em 
tradução livre do original em inglês), uma iniciativa de plataforma múltipla da CNN para o combate à 
obesidade, agora em seu sexto ano. 

 2 de julho: Segunda Sessão Plenária - Apresentação do Ex-Presidente dos EUA George W. Bush - O 
43º Presidente dos Estados Unidos e Fundador do Centro Presidencial George W. Bush, George W. 
Bush assumiu o cargo em 20 de janeiro de 2001 e serviu como comandante-em-chefe por dois 
mandatos consecutivos. Antes do seu mandato presidencial, ele foi governador do Estado do Texas 
por seis anos.   

 3 de julho: Sessão Plenária de Encerramento – Wayne Newton – Este artista lendário, conhecido 
pelo apelido de “Mr. Las Vegas” é o apresentador desta sessão.    

 
OBSERVAÇÃO ESPECIAL:  Requisitos de segurança no Grand Garden Arena do MGM para o Show 
Internacional e Sessões Plenárias 
Para assegurarmos a segurança de todos os participantes no MGM Grand Garden Arena, os seguintes 
procedimentos estão em vigor:  

 Os participantes poderão SOMENTE carregar itens para o Grand Garden Arena que couberem na 
bolsa plástica transparente da LCICon, que receberão em Las Vegas. 

 Itens adicionais como bolsas, mochilas, malas, maletas, bolsas para laptop, almofadas de assento e 
etc. não serão permitidos e VOCÊ ESTARÁ PROIBIDO de entrar na arena com estes itens. Se tentar 
entrar com eles na arena, a segurança do MGM vai direcioná-lo ao recepcionista do hotel, no saguão 
principal, para guardar seus itens.  

 Você deve usar seu crachá da convenção para a admissão e levar um documento de identidade com 
foto. 

 
Requisitos de segurança na Segunda Sessão Plenária – segunda-feira, 2 de julho  
As portas da Arena abrem às 07:15 e fecham às 09:15. Elas reabrem às 11:00.  
 
A segunda sessão plenária apresenta o Ex-Presidente dos EUA, George W. Bush. Neste dia, além das 
informações acima, a segurança do MGM exige que:  

 Todos os participantes passem por um detector de metal para que possam entrar na arena.    
As portas para a arena serão abertas às 07:15 para acomodar essa fiscalização. O MGM terá 
segurança designada para ajudar os participantes com deficiências. Considere não usar pins neste 
dia para facilitar o tempo da passagem pelo detector de metal. 

 Fotografias e/ou gravações pessoais são proibidas enquanto o Presidente Bush estiver no palco. 

 Os participantes precisam estar sentados às 09:30.  
Se precisar sair da arena enquanto o Presidente Bush estiver discursando, ou desejar entrar na 
arena assim que ele já começou a falar, você não será permitido reentrar até que esta parte do 
programa tenha sido concluída às 11:00.   

 

 



Delegados de Clubes Horas de votação prolongadas para sua conveniência 
Horas de votação prolongadas serão novamente oferecidas este ano. Seguindo a Sessão Plenária de 
Abertura em 1º de julho, delegados podem certificar e votar, seguindo apenas uma etapa, até terça-
feira, 3 de julho, dentro das salas 111-117 no MGM Conference Center, durante os seguintes horários: 
Domingo, 1º de julho           13:00-17:00  
Segunda-feira, 2 de julho   09:30-17:00  
Terça-feira, 3 de julho        07:30-10:30  
 
ALUGUEL DE CADEIRA DE RODAS E CARRINHOS MOTORIZADOS 
Caso precise de cadeira de rodas ou carrinhos motorizados durante sua estadia, reserve seu 
equipamento agora enquanto ainda estão disponíveis. Clique aqui para mais informações. 
 
TRANSLADOS DO AEROPORTO E TRANSPORTE TERRESTRE 
Há diversas opções de traslado do aeroporto em Las Vegas. Clique aqui para mais informações. 
 
TOUR EM LAS VEGAS 
Hosts Las Vegas é a nossa empresa de tour local oficial e eles estão oferecendo uma grande variedade 
de tours para você se divertir esse ano, incluindo jantares divertidos, tour em um habitat de leões, tour 
no lago Lake Mead e tour na impressionante represa Hoover Dam, além de outros. Visualize e reserve 
suas excursões ainda hoje antes que se esgotem! O Balcão de Turismo do Lions estará no lobby do MGM 
Conference Center. 
 
 

http://lcicon.lionsclubs.org/PO/attendees/special-needs.php
http://lcicon.lionsclubs.org/PO/travel-tours/airport-transfers.php
http://www.cvent.com/events/lions-club-tours/custom-17-f8fd4c19839c4980a32a401fdfac4d27.aspx
http://www.cvent.com/events/lions-club-tours/custom-17-f8fd4c19839c4980a32a401fdfac4d27.aspx

