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Capítulo II             

 
SEDE INTERNACIONAL 
 
 

A Sede Internacional é um recurso importante para todos os Leões e os funcionários 
estão sempre prontos para oferecer assistência e orientação, quando necessário. 
 
 

A comunicação entre a sede internacional e o distrito é geralmente feita por e-mail.   
Procure ler a correspondência da sede internacional e tomar as medidas necessárias 
com a maior brevidade possível. Dê uma atenção especial à correspondência que 
afetará outros membros da equipe do governador, do seu gabinete ou clubes no seu 
distrito e compartilhe as informações prontamente. 
 
 
O website da associação, www.lionsclubs.org, contém informação sobre os programas 
da associação, dirigentes, publicações e anuários de clubes. Dedique tempo para 
familiarizar-se com as informações de nosso website.  Incentive também os clubes do 
seu distrito a usarem o website da associação e a comunicação eletrônica.  O capítulo 
sobre informática neste manual contém informações detalhadas de como o website 
poderá ajudar o distrito e os seus clubes. 
 
 

Finalmente, lembre-se que os funcionários da sede internacional estão prontos para 
trabalhar com os governadores de distrito para fazer com que a associação seja a mais 
eficiente organização de clubes de serviço do mundo. 
 
 

Visitas à Sede Internacional 
A sede internacional está aberta das 8:00 às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira.  
Os Companheiros Leões estão convidados a visitar a sua sede.  A sede estará fechada 
nos seguintes feriados oficiais: 
 

 

      
Dia de Finados (maio)    Feriados de Natal e Ano Novo (4) 
Dia da Independência dos EUA (4 de julho) a serem determinados pelo                
Dia do Trabalho (setembro)   Administrador Executivo   
Dia de Ação de Graças (novembro)       
Sexta-feira posterior ao Dia de Ação de Graças 

 
 
 
 

http://www.lionsclubs.org/
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DIRIGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE INTERNACIONAL 
 

Administrador Executivo  
O Administrador Executivo de Lions Clubs International é responsável pela 
administração e funcionamento da sede da associação.  A sua principal função é pôr em 

prática as diretrizes e normas que visam atender a visão e os propósitos da associação e da 
fundação através do corpo de funcionários. 
 
O Administrador Executivo: 
 

 Gerencia as da sede internacional, grupos e funcionários. 

 Colabora estreitamente com o presidente internacional, comitê executivo e 
diretoria internacional, certificando-se de que as atividades de expansão mundial 
do Leonismo se enquadrem no espírito e normas da associação. 

 

Secretário 
O secretário implementa e gerencia os programas de governança cooperativa para a 
associação, prepara e distribui as atas oficiais das reuniões da Diretoria Internacional e 
resumos das reuniões do Comitê Executivo.  
 

Tesoureiro 
Cabe à tesouraria da associação a tarefa de zelar, administrar e aplicar os fundos e 
outros recursos da entidade, segundo normas fixadas pela diretoria internacional; deve, 
também, preparar os orçamentos e fazer a auditoria dos relatórios de despesas dos 
dirigentes e diretores internacionais. - 
 

Administrador Executivo de LCIF 
O administrador executivo da Fundação de Lions Clubs International é responsável 
pela administração da fundação, que é uma entidade legal separada com status de 
caridade e isenta de impostos. O administrador executivo de LCIF trabalha com o 
Presidente do Conselho de LCIF e o Conselho Diretor de LCIF para implementar a 
missão da fundação de apoiar os esforços dos Lions clubes de todo o mundo para 
servir às suas comunidades locais e a comunidade global, realizando projetos de 
serviços humanitários essenciais.  
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GRUPOS DA SEDE INTERNACIONAL 
 

Grupo de Serviços a Distritos e Clubes e  
Desenvolvimento da Liderança 

 

Divisão de Administração de Distritos e Clubes 
E-mail:  districtadministration@lionsclubs.org 
 
Assiste na administração de clubes e distritos do mundo inteiro.  Proporciona serviços 
de traduções nos idiomas oficiais da associação. Processa os Prêmios de Excelência 
de Clube e da Equipe do Governador de Distrito, ajuda no desenvolvimento do clube, 
fornecendo-lhe o Programa do Leão Orientador e Prêmios de Reestruturação de Clube. 
O Departamento Ibero-Americano é um recurso importante de comunicação para os 
governadores de distrito.  (veja páginas II-6). 
 

Divisão de Liderança 
E-mail:  leadership@lionsclubs.org 
 
Desenvolve, implementa e avalia programas de liderança, seminários e conferências 
nos níveis de clube, distrito, distrito múltiplo e internacional. Oferece oportunidades de 
aprendizado online (Centro de Recursos de Liderança:   
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/index.php e 
ferramentas de currículo e recursos para uso local). Apoia e trabalha em conjunto com 
a Equipe de Liderança Global (GLT) para identificar e atender as necessidades de 
treinamento e preparação dos Leões em todo o mundo. 
 
 

GRUPO DE DESENVOLVIMENTO GLOBAL 
 

Divisão de Desenvolvimento do Quadro Associativo 
Email: membershipdev@lionsclubs.org 
 
Responsável pela administração de aumento de associados e programas de extensão. 
Desenvolve, implementa e executa estratégias para a formação de novos clubes e 
aumento de associados. Apoia a Equipe Global de Aumento de Associados (GMT) que 
trabalha juntamente com a Equipe de Liderança Global (GLT) para promover o quadro 
associativo, crescimento e sucesso dos clubes. Desenvolve e distribui materiais de 
recrutamento, recursos para satisfação dos associados e prêmios.  
  
 

Divisão de Relações Públicas e Comunicação 
Email:  pr@lionsclubs.org 
 
Coordena e integra os programas de comunicação, incluindo relações públicas, 
comunicações internas e externas, mídia social, e-Districthouse, e-Clubhouse e a 

mailto:districtadministration@lionsclubs.org
mailto:leadership@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/index.php
mailto:membershipdev@lionsclubs.org
mailto:pr@lionsclubs.org
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Revista LION. Fornece apoio editorial e serviços de publicação de todos os boletins 
informativos, guias, manuais de programas e materiais audiovisuais da associação.  
 
Ela também é responsável pela produção completa e impressão das edições em inglês 
e espanhol da Revista LION e todas as publicações da associação.  
 
 

Divisão de Atividades de Serviço 
Email:  programs@lionsclubs.org 
 
Apoia as campanhas de Ação para Serviços Globais e iniciativas especiais (ex: 
Programa de Atividade de Leitura, Desafio de Serviços do Centenário, plantio de 
árvores, etc.). Gerencia programas e desenvolve recursos par ajudar os Leões a 
servirem nas seguintes áreas: crianças, jovens (inclui o Programa Leo), visão, diabetes, 
meio-ambiente, preparação para catástrofes e trabalhos de recuperação. Utiliza dados 
recebidos através do Relatório de Atividades de Serviços Leonísticos online para 
avaliar o impacto do trabalho dos Leões e monitorar as tendências globais de serviços. 
Desenvolve parcerias e colaborações para aumentar a visibilidade e expandir os 
serviços do Lions e seu impacto. 
 

Estratégia Global 
Email: globalstrategy@lionsclubs.org  
 
Responsável pelo planejamento estratégico, iniciativas para os associados,  
planejamento da celebrações do centenário e outros projetos especiais. 
 

 
Parcerias Globais e Relações Governamentais  
Email: governmentrelations@lionsclubs.org  
Responsável por pesquisar e alavancar parcerias (privadas/públicas, agências 
governamentais e intergovernamentais em todo o mundo) para aumentar a visibilidade 
do Lions e recursos, e para fomentar programas e iniciativas. Coordena e implementa 
eventos para divulgar o perfil do Lions, como o Dia do Lions no Capitólio nos EUA), Dia 
do Lions com as Nações Unidas e outros possíveis eventos /reuniões com os nossos 
parceiros. 
  

mailto:programs@lionsclubs.org
mailto:globalstrategy@lionsclubs.org
mailto:governmentrelations@lionsclubs.org
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GRUPO DE TESOURARIA, OPERAÇÕES  
FINANCEIRAS E DE NEGÓCIOS 

 
Divisão de Finanças 
E-mail:  finance@lionsclubs.org 
 
Esta divisão é responsável pela administração dos recursos da associação (pessoal e 
finanças). Ela implementa as normas financeiras da associação, incluindo operações 
bancárias, transferências de fundos, assuntos contábeis em geral, contabilidade de 
custos e investimentos. Oferece diversos serviços de finanças para os associados.  
 
 

Divisão de Tecnologia da Informação 
Email:  informationtechnology@lionsclubs.org 
 
Oferece serviços de informática que incluem a infraestrutura tecnológica, sistemas 
eletrônico financeiro e de dados de sócios, um sistema de informática administrativo 
para relatórios, websites de serviços aos sócios como o MYLCI, sistemas de 
comunicação, sistema de gerenciamento de documentos, administração de dados de 
clubes, dirigentes e sócios, apoio a convenções distritais e internacionais e 
atendimento técnico aos funcionários e sócios. (website: www.lionsclubs.org) 
 

Divisão de Materiais para Clubes e Distribuição 
Email:  clubsupplies@lionsclubs.org 
 
Responsável pelo estoque, marketing e distribuição de materiais de clubes para todo o mundo.   
Gerencia os programas de licenciamento para todo o mundo. Coordena assistência aos 
outros departamentos que buscam estoque, promoção, cobrança, distribuição e envio 
de materiais para Lions clubes no mundo inteiro. Divisão de Convenções  
  

mailto:finance@lionsclubs.org
mailto:informationtechnology@lionsclubs.org
mailto:clubsupplies@lionsclubs.org
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OUTROS GRUPOS DA SEDE 
 
 
Divisão de Convenções 

Email:  convention@lionsclubs.org 
Organiza e coordena a logística e as principais atividades relacionadas com a 
convenção internacional, seminário de GDE e reuniões da diretoria internacional. 

 
 

Divisão Jurídica 
Email:  legal@lionsclubs.org 
 
A Divisão Jurídica é responsável por manter os registros de marca em nível mundial, 
programa de seguro global e gerenciamento de risco e litígio.  Além disto, a Divisão 
Jurídica oferece orientação aos Leões sobre o estatuto, regulamentos e normas da 
diretoria da associação, inclusive sobre eleições distritais, dúvidas sobre o endosso do 
diretor internacional, resoluções de disputas e queixas estatuárias.   
 
 

FUNDAÇÃO DE LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
 
Website: www.lcif.org  
Email:  lcif@lionsclubs.org 
 
Responsável pela administração da Fundação, incluindo a promoção, captação de 
recursos, administração de investimentos, execução de subsídios e fazendo a ligação 
entre os membros do conselho diretor de LCIF e a diretoria internacional. A Fundação 
também gerencia os subsídios de emergência, o programa SightFirst, o programa 
Lions-Quest e outros programas de subsídios humanitários, além de processar 
doações e oferecer reconhecimento.    
 
 

 
 

  

mailto:convention@lionsclubs.org
mailto:legal@lionsclubs.org
http://www.lcif.org/
mailto:lcif@lionsclubs.org

