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DR. JITSUHIRO YAMADA, MINOKAMO JAPÃO, NEUROCIRURGIÃO,  
ELEITO PRESIDENTE DE LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

OAK BROOK, IL, EUA, 30 de junho de 2015 – Dr. Jitsuhiro Yamada, de Minokamo, Gifu, Japão, 
foi eleito para servir como presidente da Associação Internacional de Lions Clubes durante a 
98ª Convenção Internacional realizada em Honolulu, Hawaii, EUA, de 26 a 30 de junho de 2015.  

O Presidente Yamada é um neurocirurgião. 

Como presidente internacional, Yamada estará liderando os 1,4 milhão de associados em mais 
de 46.000 clubes, servindo comunidades em mais de 210 países e áreas geográficas. Ele 
também estará apoiando o trabalho humanitário da Fundação de Lions Clubs International, o 
braço filantrópico da associação Lions. 

Sendo associado do Minokamo  Lions Club, Yamada é companheiro Leão desde 1985. Ele 
ocupou diversos cargos na associação, inclusive como governador de distrito e vice-líder de 
área jurisdicional da GLT. Serviu na diretoria internacional de 2005 a 2007 como integrante do 
Comitê Executivo e do Comitê de Planejamento a Longo Prazo, depois como Presidente do 
Comitê de Convenções. Yamada também serviu como assessor nomeado em 2011-2012. 

Em reconhecimento aos serviços prestados à associação, Yamada recebeu inúmeros prêmios, 
entre eles, o Prêmio Parceiros Humanitários, dez Prêmios do Presidente Internacional e o 
Prêmio de Embaixador da Boa Vontade, a mais alta homenagem concedida pela associação a 
seus associados. Ele também é Companheiro de Melvin Jones Progressivo. 

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. 
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