
 

 

Lions Clubs International Anfitrionou o 37º Dia do Lions com as Nações Unidas 

OAK BROOK, ILLINOIS, EUA, 7 DE MARÇO DE 2015 – Lions Clubs International 
anfitrionou o 37º Dia do Lions com as Nações Unidas, na Sede da ONU em Nova York. 
Cerca de 500 companheiros Leões de mais de 30 países viajaram para Nova York para se 
reunirem com líderes da ONU durante o simpósio de um dia. 

“Há setenta anos, os Leões vêm executando um trabalho fantástico junto às Nações 
Unidas, visando promover a saúde, segurança e bem estar das populações do mundo", 
disse o Presidente de Lions Clubs International, Joe Preston. “Fico feliz em saber que 
podemos nos reunir mais uma vez para discutirmos soluções aos desafios com os quais 
nos deparamos, vislumbrando um futuro melhor." 

Como parte do lema deste ano sobre Crianças Carentes, os líderes do Lions e da ONU 
abordaram questões que afligem os jovens do mundo inteiro. Desde a prevenção do uso 
de drogas e a saúde ocular, até o acesso à educação em momentos de crise, os Leões se 
congregaram para discutir maneiras de impactar positivamente as populações mais 
vulneráveis do planeta. 

“As Nações Unidas continuam trabalhando junto aos Leões na promoção da melhoria de 
vida para as crianças", disse Cristina Gallach, Subsecretária Geral da ONU para 
Comunicações e Informações Públicas. “O mundo está encarando conflitos múltiplos... 
mas a nossa era também requer um futuro mais seguro, próspero, igualitário e 
sustentável para todos." 

Os Leões também discutiram estratégias para continuarem defendendo causas 
humanitárias importantes em apoio aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da 
ONU. Além disto, os Leões se reuniram com mais de 20 embaixadores da ONU, inclusive 
com o Excelentíssimo Macharia Kamau do Quênia, que liderou uma discussão sobre o 
papel dos civis na prestação de serviço, conforme ela se enquadra aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, que visa a eliminação da pobreza extrema até 2030. 

“Já trabalhei com a UNICEF no mundo inteiro, e não importa onde eu esteja, sempre há 
um Leão para ajudar", disse o Embaixador Kamau. “O trabalho executado pelos Leões, o 
esforço conjunto que transforma as vidas das pessoas ao redor do mundo, 
particularmente as mais vulneráveis, é maravilhoso." 

Para encerrar o evento, os Leões anunciaram os vencedores deste ano do Concurso de 
Cartaz sobre a Paz e do Concurso de Redação.  Wei Jin Qian, uma menina de 13 anos de 
idade, da cidade de Liaoning, China, capturou o grande prêmio do Concurso de Cartaz 



 

 

sobre a Paz e Jalen Ballard, um menino de 12 anos de idade, da cidade de Toledo, Ohio, 
EUA, levou para casa o grande prêmio do Concurso de Redação. Ambos os vencedores 
receberão a quantia de US$5.000 e serão homenageados na Convenção de Lions Clubs 
International em Honolulu, Hawaii, EUA. 

A colaboração entre o Lions e as Nações Unidas iniciou-se em 1945, quando líderes 
Leões foram convidados a ajudar na elaboração da carta não-governamental da ONU. 
Desde então, os Leões vêm colaborando em vários empreendimentos exitosos, inclusive 
o programa SightFirst, que tem ajudado a restaurar a visão, prevenir a cegueira e 
fornecer serviços oftalmológicos para milhões de pessoas ao redor do mundo. O Dia do 
Lions com as Nações Unidas representa uma oportunidade anual para que os Leões, 
líderes da ONU e parceiros-chave possam avaliar os desafios encarados pela 
comunidade global. 

Lions Clubs International é a maior organização de serviços do mundo. Contamos com 
1,35 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 o site www.lionsclubs.org. 
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