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Me siga no Facebook para ver nosso serviço global em ação.

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Unidos na bondade e
diversidade
com o Presidente
Internacional,
Dr. Jung-Yul Choi

Prezado Leão,
Quando servimos, isso é mais do que um ato de bondade. É pessoal. Sua
dedicação enriquece a vida das pessoas que você conhece e fortalece os
relacionamentos que compartilha. Você é mais do que um voluntário - você é uma
parte essencial da sua comunidade. E essa conexão é mais importante do que
nunca.
À medida que você continua servindo com segurança, é muito importante se
concentrar em construir seu relacionamento com a comunidade. Nossa missão é
servir, mas nosso serviço inspira e capacita aqueles ao nosso redor a agirem. E
quando estamos unidos, temos força para enfrentar novos desafios e resolver os
problemas que nos são mais importantes.
Atenciosamente,
Dr. Jung-Yul Choi
Presidente Internacional

Vencedores do Desafio de Relatórios de Serviço
Temos o orgulho de anunciar os vencedores do nosso Desafio de Relatórios de
Serviço. Reconhecemos seu compromisso em nos ajudar a medir nosso impacto,
fortalecer nossa diversidade de associados e contar a história do nosso incrível
serviço em comunidades ao redor do mundo.
E podemos fazer ainda mais se continuarmos a abraçar as diversas habilidades,
talentos e culturas dos Leões em todos os lugares. Assista a uma mensagem
especial em vídeo do Presidente Choi sobre como nossa diversidade está unindo
clubes e comunidades em todo o mundo por meio da bondade e do serviço.

Concurso do Cartaz sobre a Paz
Envolva sua comunidade sendo criativo. Por
mais de 30 anos, os Leões têm dado aos
jovens a oportunidade de serem nossos
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parceiros na paz e inspirar o mundo por meio
da sua criatividade.

Aprenda como você pode patrocinar o Concurso do Cartaz sobre a Paz em uma
escola local ou grupo de jovens e dar aos jovens a oportunidade de trazer sua
visão da paz à vida. O prazo para comprar os kits é 1º de outubro de 2020, então
conecte-se com sua comunidade ainda hoje.

A vida pelo olhar dos Leões
Sempre que os Leões se reúnem, coisas
incríveis acontecem. Una-se aos Leões de todo
o mundo para a LCICon 2021 em Montreal e
compartilhe o que significa “a vida pelo olhar
dos Leões”. Este ano, temos o orgulho de
receber a Prêmio Nobel da Paz Malala
Yousafzai que vai compartilhar sua incrível
história de coragem e esperança que inspirou o
mundo.
Visite a página da LCICon 2021 em Montreal para obter informações sobre as
inscrições e as últimas notícias, incluindo como estamos fazendo parceria com
autoridades locais para fazer da sua saúde e segurança nossa prioridade número
um.

Este e-mail foi enviado para todos os Leões no mundo todo.
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