
 

 

 

Contato com a mídia: 

Lilly Jackson 

630-468-6767 

communications@lionsclubs.org 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A 98ª CONVENÇÃO INTERNACIONAL EM 

HONOLULU, HAVAÍ, EUA, DE 26 A 30 DE JUNHO 

 

Lions Clubs International: Lions Clubs International é a maior organização de clubes de 

serviços do mundo. Contamos com 1,4 milhão de associados em mais de 46.000 clubes servindo 

as comunidades em 200 países e áreas geográficas. Desde 1917, os Lions clubes auxiliam cegos 

e deficientes visuais, defendem iniciativas voltadas aos jovens e fortalecem comunidades locais 

através de serviços práticos e projetos humanitários.  Para obter mais informações sobre Lions 

Clubs International, visite lionsclubs.org. 

Convenção de Lions Clubs International: No final de junho, mais de 20.000 associados de 

Lions Clubes provenientes de mais de 120 países e áreas geográficas se encontrarão em 

Honolulu para a Convenção de Lions Clubes Internacional.  

Durante cinco dias, os Leões cuidarão dos interesses da associação, se confraternizarão e 

desfrutarão da paisagem desta cidade internacional. A Convenção Internacional de Lions Clubes 

é uma das maiores convenções do mundo nesta categoria. 

Impacto da Convenção em Honolulu: Esta é a quarta vez que Lions Clubs International 

realizará a sua popular convenção em Honolulu. Esta será uma das maiores convenções já 

realizadas em Honolulu. Os Leões costumam ficar mais tempo no local para fazer passeios, 
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levando os seus familiares, o que é típico da nossa convenção, comparado às convenções de 

negócios, sendo que os visitantes costumam gastar mais de $ 90 milhões por ocasião do evento. 

Destaques da Convenção: Dentre os destaque deste ano, teremos: 

 Um espetacular Desfile das Nações, com 10.000 Companheiros Leões de 120 países, muitos 

em trajes típicos, que marcharão junto às bandas e carros alegóricos. O desfile terá início às 

9:00 no sábado, dia 27 de junho, fazendo o percurso do centro de Honolulu, continuando na 

Kalakaua Avenue no Waikiki District. O trajeto do desfile tem cerca de 1,5 km de extensão 

(1 milha). 

 Apresentação dos jovens vencedores do 27º Concurso de Cartaz sobre a Paz e do Concurso 

de Redação "Nosso Mundo, Nosso Futuro" de Lions International para os alunos cegos e 

deficientes visuais.  

 Uma festiva cerimônia das bandeiras que destaca as bandeiras de todas as nações Leonísticas 

do mundo, no domingo, dia 28 de junho. 

 Entrega do Prêmio Humanitário do Lions de 2015, a mais alta honraria da associação, a 

Carolyn Miles, Presidente e CEO da organização Save the Children, na terça-feira, dia 30 de 

junho. O prêmio inclui um subsídio de US$ 250.000 da Fundação de Lions Clubs 

International destinado ao prosseguimento de atividades humanitárias. Ganhadores anteriores 

deste prêmio incluem o compositor e cantor David Foster, ex-presidente Jimmy Carter e 

Madre Teresa. 

 A eleição de Dr. Jitsuhiro Yamada de Minokamo, Gifu, Japão, como presidente de Lions 

Clubs International de 2015-2016 na terça-feira, 30 de junho.  

Seleção da Convenção: A Diretoria de Lions Clubs International seleciona os locais da 

convenção em diversas partes do mundo com cinco anos de antecedência, após um extenso 

processo de licitação. Durante a avaliação, as autoridades turísticas explicam a razão de suas 

cidades serem atraentes e ideais para o evento, oferecendo opções para acomodações para a 

convenção e seus participantes. 



 

 

Lions Clubes Internacional dá preferência a áreas com forte tradição de serviços Leonísticos. Os 

associados dos Lions clubes locais demonstram sua dedicação formando um comitê anfitrião do 

Lions.  

Sede de Lions Clubs International: A equipe de funcionários de LCI, sediado em Oak Brook, 

Illinois, EUA, se responsabiliza pelos preparativos dos eventos da convenção, acomodações, 

fornecedores externos e expositores. Cerca de cem funcionários da sede internacional trabalham 

na convenção. 

Leões do Mundo Inteiro: Os Leões são homens e mulheres que trabalham como voluntários em 

causas humanitárias. Os Lions clubes fazem avaliações locais e selecionam projetos de serviço 

para atender às necessidades comunitárias, como segue:  

 Coleta e reciclagem de óculos, promoção de exames de vistas e cirurgias de catarata.  

 Patrocínio de programas para jovens, inclusive grupos conhecidos como Leo clubes, 

oferecendo bolsas de estudos e oportunidades recreativas.  

 Melhoria do meio ambiente, plantio de árvores e construção ou manutenção de parques 

comunitários. 

 Apoio à educação sobre a diabetes, promoção de exames de audição e assistência aos idosos.  

 Socorro em casos de emergências decorrentes de catástrofes, que inclui tanto esforços de 

atendimento de curto e longo prazo, como nas recentes tempestades e deslizamento de terra 

nos EUA, o terremoto e avalanches no Nepal, e o Tufão Haiyan nas Filipinas. 

Lions Clubes nos Estados Unidos: os Lions Clubes começaram em 1917 em Chicago, IL, EUA, 

por isto Lions têm uma ligação duradoura com o país. Com mais de 11.700 clubes e 330 mil 

associados, a presença de Lions Clubs International nos Estados Unidos é muito forte e inclui a 

Sede Internacional que se encontra em Oak Brook, Illinois, EUA. Os Leões locais estão 

envolvidos em trabalho de base nas comunidades, abrangendo diversas áreas, inclusive a 

proteção do meio ambiente, melhoria da saúde pública, assistência aos jovens e estabelecimento 

de outros serviços comunitários. 



 

 

Comitê Anfitrião: Leões voluntários de Honolulu e de todo os EUA dedicaram vários anos aos 

preparativos desta convenção. O grupo é responsável por diversas tarefas, como recrutar pessoas 

e preparar faixas para os centros de boas-vindas, contratação de bandas locais para o desfile, 

servindo ainda em diversas funções nos principais eventos. 

Próximas Convenções de Lions Clubs International 

Fukuoka, Japão    2016 

Chicago, Illinois, EUA    2017 

Las Vegas, Nevada, EUA   2018 

Milão, Itália     2019 

### 

Aviso para a mídia: Passes dos eventos para a mídia estarão disponíveis no Escritório de 

Operações da Convenção, no Centro de Convenções do Havaí. Não será permitida a entrada do 

público em geral em nenhum dos eventos do HCC. Para mais informações sobre os eventos da 

convenção, visite facebook.com/lcicon.  
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