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Capítulo XIV 
 

Relações Públicas  
 
Relações Públicas em nível de distrito 
As atividades de relações públicas envolvem a promoção de projetos e atividades 
Leonísticas, divulgando informações sobre Lions Clubs International e criando uma 
imagem favorável para a associação perante os associados e a sua comunidade. Em nível 
de distrito, estas atividades são, em geral, coordenadas pelo Assessor de Relações 
Públicas que se encarrega do protocolo, criação do boletim do distrito, do treinamento de 
RP e de outros projetos conforme designação do governador. 
 
Embora a maior parte das atividades seja da responsabilidade de outras assessorias, o 
Assessor de Relações Públicas trabalha em estreita ligação com todos os programas para 
se certificar que eles receberão a devida publicidade. 
 
Programa de Relações Públicas de Subsídio Equiparad o de Distrito  
Os distritos podem solicitar um subsídio de até US$ 1.750 de Lions Clubs International 
para atender às suas necessidades de promoção e divulgação das atividades dos Leões 
nas comunidades do distrito. Os subsídios são aprovados com base na ordem de 
recebimento. 
 
Informações sobre este programa podem ser baixadas do website da associação 
www.lionsclubs.org . (Termos para busca: Subsídios Equiparados de RP). 
 

Publicações e Logotipos  
A maioria das publicações (disponíveis nos idiomas oficiais da associação) e logotipos 
pode ser baixada do website da associação. (Busque por Logotipos). 
 
Vídeos e Anúncios de Utilidade Pública  
Lions Clubs International oferece uma variedade de vídeos e anúncios de utilidade 
pública da associação e fundação. Você pode ver, encomendar e em alguns casos 
fazer o download destas apresentações do LNN (Lions News Network) no website da 
associação (Termos para busca:Lions News Network). Muitos destes vídeos são 
apropriados para púbicos em geral para serem retransmitidos através dos meios de 
comunicação local e estações de televisão a cabo, como LQ (revista Lions Quarterly 
Video) que expões projetos de Leões de todo o mundo.  
 
O LQ-Lions Quarterly Video Magazine focaliza em projetos Leonísticos de todo o mundo. 
Os vídeos de Lions também podem ser assistidos no canal do YouTube e iTunes. 
 

Mídia Social  
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Os sites de mídia social como o Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, LinkedIn e 
Flickr são ferramentas excelentes para divulgas os projetos e programas de Lions. Em 
nível de distrito, incentive os clubes da região a compartilharem informações, vídeos e 
fotos de eventos de clube e distrito recentes e próximos. Confira a seção de Mídia 
Social no website de LCI para mais informações e links para perfis de mídia social de 
LCI em http://lionsclubs.org/web. 
 
e-Districthouse, e-Clubhouse e e-Leoclubhouse 
Este singular serviço foi criado para oferecer aos Leões e Leos a possibilidade de 
desenvolverem um website com aparência profissional sem custos. É muito fácil de 
usar o E-Districthouse, E-clubhouse e E-Leoclubhouse, que oferecem cinco sessões; 
uma página inicial, calendário, galeria de fotos e página para contato.  
 
Pode-se adicionar mais cinco páginas para promoverem os eventos e outros itens que 
mereçam divulgação. O site ainda possui vários links úteis para o Centro Leonístico de 
Aprendizagem Online, o site de LCI e diversas ferramentas para rede de contatos 
sociais.  
 
A seção exclusiva para associados apresenta quadros de mensagens e áreas que 
permitem somente associados do clube/distrito colocarem informações.   
 
Para fazer o seu próprio website, vá a http://e-districthouse.org/ para enviar a inscrição. 
Incentive os clubes do distrito a criarem um website para o clube com a nossa ferramenta 
http://e-clubhouse.org/. Os novos e-Clubhouses receberão um emblema de estandarte de 
e-Clubhouse. Inscrições para o Leo clube: http://e-leoclubhouse.org .  
 
Lions Newswire  
O boletim mensal internacional publicado no website da associação, Lions Newswire, 
website da associação, mantém os associados Leões de todas as partes do mundo 
informados sobre eventos importantes, mudanças às normas estatutárias, notícias sobre 
os atuais programas e atividades de Lions. Incentive os associados a visitarem a página 
do Lions Newswire mensalmente no website da associação. 
 
Revista LION 
A revista LION é o agente informativo oficial da Associação Internacional de Lions Clubes. 
Ela é publicada em 18 idiomas, em 33 edições oficiais. 
 

• O diretor executivo é o redator chefe de todas as edições. 
• As edições da sede e em espanhol são publicadas pela sede internacional. 
• As demais edições são publicadas nos próprios países a que se destinam. 
• O conselho de governadores administra a edição oficial publicada no país. 
• Se há 5.000 associados compartilhando da mesma língua em uma área, pode-se 

solicitar, através da Divisão de Relações Públicas e Comunicações, permissão da 
Diretoria Internacional para publicar uma edição própria da revista. 
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• Determinados artigos são publicados em todas as edições da Revista LION, por se 
tratarem de mensagens oficiais da Diretoria Internacional aos associados. 

• O conteúdo de edições locais fica ao encargo do respectivo editor, desde que 
inclua material direcionado e sustente o propósito da revista.  
 

Critérios para Artigos e Fotografias 
Os demais artigos são selecionados observando-se os seguintes critérios: 

• O artigo deve descrever como as pessoas necessitadas estão sendo ajudadas. 
• Explique quem, o que, onde e quando da história. A Revista LION normalmente 

escreve as suas próprias histórias, então forneça as informações básicas e os 
editores da revista trabalharam a partir delas. 

 
As fotos devem: 

• Ilustrar um serviço patrocinado pelos Leões em ação ou um projeto de 
levantamento de fundos. 

• Ser nítidas e de boa qualidade. 
 
As fotos enviadas devem ser, se possível, de alta resolução em jpegs (pelo menos 5 MB). 
Envie histórias e fotos a lionmagazine@lionsclubs.org 
 

Circulação 
Se um associado Leão não estiver recebendo a revista, edição em português, deve 
dirigir-se ao respectivo editor no Brasil ou em Portugal. 
 
Brasil 
Dr. Zander Campos da Silva   PID Dr. Áureo Rodrigues 
Gráfica e Editora Única Ltda    Av. Vicente de Carvalho 42 
Av. Independência, 5270     11045-501 Santos SP 
Setor Aeroporto        Telefone: (013)3289-1515 
74070-010 Goiânia GO      Fax: (013)3284-9574 
Telefax: (062)3212-4282     e-mail: revista@lionsdmlc.org.br 
e-mail: lionpress@thelion.com.br 
 
Portugal 
PDG Isabel Antunes  
Rua dos Argonautas, Lote 3.18.01 – 8ºi 
Parque das Nações 
1990-016 LISBOA – PORTUGAL 
e-mail: misabelantunes@netcabo.pt 
Cel: 934 281 172 
 

Assinaturas Especiais 
Os clubes podem solicitar assinaturas especiais da Revista LION para hospitais, escolas, 
bibliotecas e outras entidades ou pessoas não ligadas à associação. Eis as medidas a 
serem tomadas para encomendar tais assinaturas: 
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• O secretário do clube deve fazer o pedido ao Departamento de Serviços Contábeis 

a Clubes e Contas a Receber, indicando o nome e endereço do destinatário.  
• Envia-se uma carta ao destinatário da revista, pondo-o a par da assinatura 

presenteada. Segue uma cópia ao clube, juntamente com a nota de débito. 
• O preço da assinatura é de US$12,00 por ano, para a edição em inglês. 

Informações sobre assinatura de outras edições devem ser obtidas com a 
respectiva editora. 

 
A assinatura é renovada anualmente a não ser que o clube solicite o seu cancelamento. 
 
Concurso de Cartaz sobre a Paz  
Um concurso internacional de cartaz sobre a paz é patrocinado anualmente por Lions 
Clubs International para estudantes de 11 a 13 anos de idade. Lions clubes podem 
patrocinar o concurso em escolas locais e em grupos organizados. Um vencedor é 
escolhido por concurso patrocinado, e todos os vencedores em nível de clube passam 
para subsequentes níveis de julgamento (distrito, distrito múltiplo e internacional). O 
governador de distrito e o assessor distrital do Concurso de Cartaz Sobre a Paz 
coordenam o julgamento para selecionar um cartaz para representar seu distrito. O 
governador envia o cartaz vencedor representante do distrito ao presidente de conselho 
do distrito múltiplo para o julgamento desta fase. Em áreas onde não houver um distrito 
múltiplo, o governador deverá enviar o cartaz vencedor do distrito diretamente para a 
Divisão de Relações Públicas na sede internacional, 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 
60523, EUA. 
Os clubes podem também patrocinar o Concurso de Redação para deficientes visuais com 
idades entre 11 e 13 anos. Este também é um concurso julgado em nível de clube, distrito 
e distrito múltiplo. 
 
Os vencedores são anunciados na Revista LION e no website da associação. 
 
Para maiores informações sobre o concurso e prazos, visite o website de Lions 
lionsclubs.org, (Termos para busca: Concurso do Cartaz sobre a Paz) ou contate a 
Divisão de Relações Públicas da sede internacional, e-mail 
peaceposter@lionsclubs.org . 
 

Regras de Concursos de Lions Clubs International  
 

A. Concurso Internacional de Boletim 
 Prêmios: Primeiro colocado = certificado 
    Quatro menções honrosas = certificados 
 
1. O concurso está aberto a todos os Lions clubes e distritos. (Não aceitamos boletins 

de distrito múltiplo.) Os prêmios mencionados acima serão apresentados em cada 
categoria. 
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2. Os Lions clubes devem enviar dois exemplares do mesmo número do melhor 
boletim do clube. 

 
3. Os distritos devem apresentar dois exemplares do mesmo número do seu melhor 

boletim. Os distritos que produzem boletins para mais de um propósito ou projeto 
devem escolher apenas um para apresentação. (Somente o primeiro boletim do 
distrito recebido pela Divisão de Relações Públicas e Comunicações da sede 
internacional será considerado pelos juízes.) 

 
4. Os boletins devem ser enviados à Divisão de Relações Públicas e Comunicações 

na sede internacional e devem ser recebidos até 1º de maio do ano no qual serão 
julgados na Convenção Internacional do Lions. O formulário oficial deve 
acompanhar a inscrição. 

 
5. Os boletins serão julgados tendo por base a qualidade do conteúdo, layout, design 

e produção. 
 
B. Concurso Internacional de website 
 

 Prêmios: Primeiro colocado = certificado 
    Duas menções honrosas = certificados 
 
1. O concurso está aberto a todos os Lions clubes, distritos e distritos múltiplos. Os 

prêmios mencionados acima serão apresentados em cada categoria. 
2. Todos os clubes, distritos e distritos múltiplos precisam enviar o endereço URL do 

seu website no Formulário Oficial de Inscrição no Concurso. 
3. As inscrições precisam ser recebidas na Divisão de Relações Públicas e 

Comunicações na sede internacional a fim de chegarem até 1º de maio do ano no 
qual serão julgadas na convenção de Lions Internacional. Os formulários para esta 
categoria podem ser enviados pelo correio, por email para pr@lionsclubs.org ou 
por fax para 630-571-1685. O Formulário Oficial de Inscrição precisa acompanhar a 
inscrição. 

4. Os websites serão julgados pela qualidade de conteúdo e design. 
 
O formulário oficial de inscrição nos concurso de Lions Clubs International (PR-763) 
pode ser acessado no website da associação www.lionsclubs.org , (Busque: PR-
763.PO) ou mediante pedido a: 
 

Lions Clubs International 
Divisão de Relações Públicas e Comunicações 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842, EUA 
Fax: (630) 571-1685 

      E-mail: pr@lionsclubs.org 
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Protocolo Oficial 
A seguinte lista reflete a diretriz oficial de protocolo da Associação Internacional de Lions 
Clubes. Somente o orador principal deve dar conhecimento dos dignitários presentes. 
 

Ordem de Precedência 
Os Leões deverão ser apresentados na seguinte ordem: 

 
 
1. Presidente Internacional  
2. Ex-Presidente Internacional Imediato 
3. Vice-Presidentes Internacionais (de acordo com o cargo) 
4. Ex-Presidentes Internacionais (b) 
5. Diretores Internacionais (a)  

(Assessores Nomeados) * 
6. Ex-Diretores Internacionais (c) 
7. Coordenadores Regionais de LCIF e Líderes de Área da GMT/GLT 
8. Presidente do Conselho de Governadores (a)  
9. Governadores de Distrito  
10. Administrador Executivo da Associação 
11. Secretário da associação 
12. Tesoureiro da Associação 
13. Administrador Executivo de LCIF 
14. Ex-Presidentes de Conselho (a) 
15. Ex-Governador Imediato de Distrito (a) 
16. Assessores e Coordenadores de Distrito Múltiplo (incluindo LCIF, GMT e GLT) 
17. Primeiros Vice-Governadores Eleitos (a) 
18. Segundos Vice-Governadores Eleitos (a) 
19. Ex-Governadores de Distrito 
20. Secretários de Distrito Múltiplo (voluntários) (a) 
21. Tesoureiros de Distrito Múltiplo (voluntários) (a) 
22. Secretários de Distrito (a) 
23. Tesoureiros de Distrito (a) 
24. Presidentes de Região (a) 
25. Presidentes de Divisão (a) 
26. Assessores e Coordenadores Distritais, inclusive Coordenadores de LCIF, Líderes 

das Equipes de GMT e GLT (a) 
27. Presidentes de Clube (a) 
28. Ex-Presidentes de Clube Imediatos (a) 
29. Secretários de Clube (a) 
30. Tesoureiros de Clube (a) 
31. Ex-Presidentes de Clube (a) 
32. Secretários de Distrito Múltiplo (funcionários) (a) 
33. Tesoureiros de Distrito Múltiplo (funcionários) (a) 

 
* Os assessores nomeados pelo Presidente Internacional para os Comitês da Diretoria 
Internacional e para o Comitê Executivo de LCIF devem ser apresentados, e receber 
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reconhecimento antes dos Leões que tenham ocupado o mesmo cargo. Durante as 
apresentações, as nomeações de tais indivíduos devem ser mencionadas.  
 

 **O estatuto e regulamentos de distritos únicos, sub e múltiplos ou os costumes e 
práticas locais poderão alterar a ordem de precedência e/ou conteúdo dos números 4, 
5, 6 e 14 até 31 para incluir reconhecimento a ex-assessores indicados. 
 

Explicação das notas anteriores 
(a)  Quando houver mais de um presente, eles serão apresentados em ordem 

alfabética tendo por base seu sobrenome. Se a primeira letra for a mesma, 
prossiga para a segunda e assim por diante. Se os sobrenomes forem idênticos, o 
mesmo procedimento deverá ser observado para com o nome; se estes forem 
iguais, então o outro nome. No improvável evento de dois nomes serem idênticos, 
a pessoa com mais tempo de afiliação à associação deverá ter precedência. 

 
(b)  Quando mais de um estiver presente, aquele que desempenhou o cargo mais 

recentemente terá precedência, e assim por diante. 
 
(c)  Quando mais de um estiver presente, a precedência será igual dos 

Ex-Presidentes Internacionais (veja (b) acima). Quando mais de um Ex-Diretor 
Internacional que tenha desempenhado a função no mesmo exercício estiver 
presente, então o critério especificado na letra (a) deverá ser observado. 

 
Comentários Gerais  - Quando o Leão tiver mais de um título, ele deverá ser identificado 
pelo título mais alto. Em áreas em que existam outros cargos além dos acima 
relacionados, estes deverão ser identificados de acordo com o costume local, desde que 
os dirigentes eleitos tenham sempre precedência sobre os nomeados. Recomenda-se que 
os Companheiros de Melvin Jones sejam identificados em grupo. Quando os oradores 
forem apresentados, sua condição de Companheiro de Melvin Jones deverá ser 
mencionada.  

 
Dignitários Não Pertencentes ao Leonismo 

Deverá ser dada precedência aos dignitários que não pertencem ao Leonismo de acordo 
com o protocolo e/ou costumes locais, tendo em mente que se o indivíduo não Leão for o 
orador principal, então ele deverá sentar-se diretamente à direita do presidente da 
reunião. 
 

Mesa Principal 
O dirigente ou coordenador da reunião deve sempre se sentar no lugar mais central da 
mesa onde não houver um pódio central, indicado como o assento número um no 
diagrama seguinte (figura 1). O orador principal deverá ocupar o lugar número dois e a 
seguir outros dignitários Leonísticos de acordo com a ordem geral de precedência. Se 
possível, deverá haver o mesmo número de lugares à direita e à esquerda do dirigente ou 
coordenador da reunião, o qual normalmente seria o presidente de clube, governador de 
distrito, presidente de conselho ou presidente internacional. 
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(Público) 

 Figura 1 
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Conforme indicado na figura 2, a distribuição de lugares à mesa principal com um 
pódio é basicamente a mesma, exceto que o dirigente da reunião sempre se senta à 
esquerda do pódio (de frente para a audiência) e o orador principal, à direita. 

(Público) 
 Figura 2 

 
7 

 
5 

 
3 

 
1 

 
Pódio 

 
2 

 
4 

 
6 

 
8 
 

 
Quando os cônjuges estiverem presentes, deverão sentar-se à esquerda de seus 
cônjuges quando estiverem no lado esquerdo da mesa, e à sua direita quando 
estiverem no lado direito da mesa. 

 
Mestre de Cerimônias e Secretários da Reunião 

Em algumas funções, o mestre de cerimônias será outro além do dirigente que preside 
a reunião. Em tais casos, ele/ela deverá sentar-se de acordo com os costumes locais 
ou na outra extremidade da mesa principal. Se, entretanto, seu lugar na ordem geral de 
precedência estipular um lugar específico (isto é, ele é um ex-presidente internacional 
numa função do distrito), então esta deverá ser a regra. Em raras ocasiões, haverá um 
secretário da reunião; novamente, os costumes locais regerão. 

 
Mesas Principais Múltiplas 

Se houver mais de uma mesa principal, a mesa de mais alto nível será considerada a 
primária. É necessário ter o cuidado de não se colocar Leões de mesmo nível em 
mesas diferentes. 

 
Apresentações da Mesa Principal 

A apresentação da mesa principal deverá ter início com o dirigente da reunião, e 
continuar a partir da pessoa de menor cargo na ordem de precedência até ao mais alto 
cargo. Quando os cônjuges estiverem presentes à mesa principal, eles deverão ser 
apresentados com seus cônjuges (isto é, "Ex-Diretor Internacional João Afonso e sua 
esposa Marta"). 

 
Hinos Nacionais 

Quando representantes oficiais da Diretoria Internacional de um outro país estiverem 
presentes no evento (sejam esses dirigentes atuais da diretoria ou não) onde os hinos 
nacionais serão normalmente tocados, eles deverão ter o privilégio de ouvir a execução 
de seus hinos nacionais. 


