
 

 

 

Contato com a mídia: 

Lilly Jackson 

630-468-6767 

communications@lionsclubs.org 

 

MAIS DE 20.000 LEÕES VÃO RUGIR EM  HONOLULU, HAVAÍ, EUA, DE 

26 A 30 DE JUNHO 

 

OAK BROOK, Illinois, EUA, 1º de junho de 2015 – Mais de 20.000 associados de Lions Clubs 

International e suas famílias se reunirão em Honolulu, Havaí, EUA, para a 98ª Convenção de Lions Clubs 

International. Os eventos da convenção serão realizados de sexta-feira, 26 de junho a terça-feira, 

30 de junho no Centro de Convenções do Havaí (HCC).   

Dentre os destaques da convenção 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.  

O Presidente Internacional de 2014-15 Joseph Preston, de Dewey, Arizona, EUA, estará presidindo a 

convenção. O Presidente Preston liderou a associação no primeiro ano do Desafio de Serviços do 

Centenário de Lions, o qual beneficiará 100 milhões de pessoas por meio de campanhas de 

serviço para impactar a juventude, visão, fome e meio ambiente. 

Lions Clubs International é a maior organização de serviços do mundo. Contamos com 1,4 

milhão de associados em mais de 46.000 clubes servindo as comunidades em 210 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. 

### 

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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