
Todos os anos, milhares de pequenos
grous atravessam o pico do Himalaia
em uma migração sazonal. A sobre-
vivência durante esta jornada difícil
depende da cooperação, trabalho em

equipe, estrutura familiar e harmo-
nia entre todos os integrantes

do bando.

No Japão, o grou é tradicionalmente um
símbolo de longevidade. Na arte japonesa do origami, o tsuru
é a representação mais básica que as crianças conseguem
aprender a reproduzir. O costume de dobrar os grous em
forma de origamis simboliza os votos de melhorias que as
famílias e os amigos desejam aos doentes. O grous simbolizam
a paz – não só no Japão, mas em todo o mundo.

Paz, esperança, determinação, trabalho em equipe e união
entre os povos através do serviço são os elementos centrais do
lema presidencial de 2015-2016  – Dignidade. Harmonia. Hu-
manidade.

Um dos princípios básicos da dignidade humana é a capaci-
dade de prover para si e toda a família. No entanto, no
mundo de hoje, milhões enfrentam um futuro incerto com
pouca esperança de melhorar suas vidas e cuidar dos filhos. O
Presidente Yamada tornou os serviços para as crianças o seu
enfoque prioritário neste ano ao lançar a Iniciativa da Dig-
nidade das Crianças. Os Leões são incentivados a fazer a
diferença nas comunidades, proporcionando um futuro
promissor para os menores em hospitais, respondendo às ne-
cessidades das crianças famintas e em campos de refugiados
ao redor do mundo, bem como expandindo o Programa de
Atividade de Leitura.

Ao servir às crianças e às pessoas, estaremos transformando o
mundo e plantando as sementes da harmonia, compreensão e
paz. Neste ano, o Presidente Yamada roga a todos os Leões
para se esforçarem em entender e apreciar diferentes culturas.
Os governadores de distrito e presidentes de conselho são in-

centivados a se comunicarem na busca de oportunidades
de projetos de serviço em âmbito internacional. Os clubes
também podem participar de intercâmbios culturais por
meio do programa de Irmanação de Clubes. A interação
com Leões de diferentes culturas e perspectivas servirá
para ampliar a nossa visão e para oferecer inspiração no
tocante à prestação de serviços relevantes nas comu-
nidades.

O nosso legado de serviço tem sido cultivado durante
quase 100 anos. No ano de 2015-2016 devemos manter
este legado digno. Para que possamos atingir a meta
do  Desafio de Serviços do Centenário que consiste em
servir 100 milhões de pessoas até o dia 30 de junho de
2018, devemos triplicar a nossa prestação de serviços em
áreas não supridas, e devemos continuar incentivando os
clubes a reportarem o trabalho realizado através do Re-
latório de Atividades de Serviços no MyLCI. O Presidente
Yamada está confiante na sua capacidade de atingir e até
exceder essa meta. 

Juntos, conseguimos chegar a um número expressivo de
quase 1,4 milhão de associados,  e devemos manter este
impulso de crescimento  para continuarmos relevantes,
rumo ao nosso próximo centenário de serviços. Os Leões
são incentivados a estar abertos a novas ideias, traba-
lhando com a Equipe de Liderança Global, visando identi-
ficar e desenvolver líderes capazes. Temos que trabalhar
com a Equipe Global de Aumento de Associados, encon-

trando novas maneiras de promover
o crescimento, incluindo divulgação
para possíveis familiares e mulheres,
utilizando a campanha de aumento
de associados Convide Alguém. As
famílias que servem unidas no Lions
estabelecem uma tradição familiar de
servir ao próximo, assim garantindo
a capacidade dos clubes em servir
agora e no futuro.

REDE DE
L Í D E R E S

Lema Internacional de 2015-2016: DIGNIDADE. HARMONIA. HUMANIDADE.



Equipe Global de Aumento de Associados e
Equipe de Liderança Global de 2015-2016

A Equipe Global de Aumento de
Associados (GMT) e a Equipe
de Liderança Global (GLT) tra-
balham juntas para alavan-
carem o aumento de associados

e o desenvolvimento das quali-
dades de liderança. 

A GMT é responsável pela supervisão do aumento do
quadro associativo por meio de novos clubes e incentivando
o sucesso dos clubes por meio da conservação. A GLT está
empenhada em buscar potenciais novos líderes, maxi-
mizando o desenvolvimento da liderança por meio do apri-
moramento do treinamento oferecido, promovendo ainda a
realização de programas de capacitação relevantes e de de-
senvolvimento para os Leões em todos os níveis.

Juntas, as duas equipes possuem três metas principais:
• Aumentar o quadro de associados em base contínua
• Aumentar ainda mais o sucesso dos clubes
• Cultivar a liderança de qualidade

Somos gratos a esses Líderes Dedicados de 2015-2016, bem
como à GMT e GLT de Distrito e de Distrito Múltiplo, por
incentivarem os Leões de todo o mundo a tirarem proveito
de sua ajuda e entusiasmo, visando maximizar o sucesso de
todos os trabalhos direcionados à liderança e aumento de
associados.

Notícias sobre o Centenário
Conforme todos sabem, Lions Clubs International estará
comemorando 100 anos de existência em 2017-2018. As
celebrações já começaram! O Lema do Centenário é “Onde
há uma Necessidade, há um Leão”. As celebrações servirão
para honrar o nosso passado, destacar a relevância do nosso
presente e planejar o nosso futuro.

A estrutura da Equipe do Centenário foi criada para ajudar
a orientar e motivar os Leões a cumprirem os objetivos rela-
tivos a esta celebração. A equipe é composta pelo Comitê de
Ação do Centenário, Coordenadores de LCIF de Distrito e
de Distrito Múltiplo e líderes de clubes. O Comitê de Ação
do Centenário estabelece e orienta o trabalho dos Coorde-
nadores do Centenário de Distrito e Distrito Múltiplo, que
atuam diretamente com as suas respectivas GMT e GLT e
com as equipes do governador de distrito para:

• Engajar os líderes e associados do clube angariando
apoio para as iniciativas e programas do centenário

• Desenvolver planos e metas essenciais para o aumento
de associados e prestação de serviços 

• Gerar entusiasmo, despertar o interesse e apoio às ce-
lebrações do centenário em suas comunidades e ao
redor do mundo 

O website lions100.org, disponível em todos os idiomas
oficiais, consiste de um recurso indispensável para todos os
assuntos referentes ao Centenário. O site oferece infor-
mações detalhadas sobre o Desafio de Serviços do Cen-
tenário (CSC), Prêmios para o Aumento de Associados, um
kit de ferramentas completo, publicações e uma seção para
os Coordenadores de Distrito e de Distrito Múltiplo.
Não espere - comece já a fazer parte das Celebrações do
Centenário!

http://lions100.lionsclubs.org/PO/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/all/pdfs/gmt-glt.pdf


Treinamento para os Primeiros Vice-Governadores de Distrito/Governadores de Distrito
Eleitos de 2015-2016 
O Programa de Treinamento dos Primeiros Vice-Governadores de Distrito / Governadores de Distrito
Eleitos de 2015-2016 oferece uma abordagem compreensiva, composta de várias etapas, para atender às
necessidades dos governadores entrantes. O programa, que consiste de quatro componentes, assegura que
os futuros Governadores de Distrito estejam totalmente preparados para gerenciarem estrategicamente os
seus distritos, promoverem mudanças positivas e a inovação, estando abertos a novas oportunidades e de-
safios durante o mandato. Listamos abaixo os quatro componentes:

• Aprendizado Guiado Independente (outubro - dezembro de 2015): Este componente oferece uma ex-
periência de autoestudo, com o apoio e orientação dos líderes de grupo do Seminário de DGEs. O
aprendizado envolve tarefas distintas e recursos relacionados, que servirão como base para o Treina-
mento de Área da GLT. Cada tarefa deve ser concluía com uma avaliação online do aprendizado,
que deve ser completada no prazo estipulado.

• Treinamento de Distrito Múltiplo (horário flexível, dependendo do DM): Este componente requer
que os Coordenadores da GLT de Distritos Múltiplos e Únicos incorporem diversos tópicos em
seus treinamentos locais para Primeiro Vice-Governador de Distrito/Governador de Distrito
Eleito. Esses tópicos práticos têm como enfoque habilidades importantes de liderança e adminis-
tração eficaz do distrito, oferecendo ainda a flexibilidade de atender às necessidades regionais. 

• Treinamento de Área da GLT (janeiro - fevereiro de 2016): Este componente oferece uma oportu-
nidade para que os Primeiro Vice-Governadores de Distrito/Governadores de Distrito Eleitos pos-
sam colaborar com os Líderes de Área da GLT e GMT e outros colegas, para finalizarem as metas
distritais e planos de ação relacionados ao desenvolvimento da liderança e aumento de associados. 

• Seminário de Governadores de Distrito Eleitos de 2016 ( 22-24 de junho de 2016): O seminário
deste ano será realizado em Fukuoka, Japão, proporcionando workshops interativos e sessões in-
formativas destinadas a oferecer experiências motivacionais e multiculturais para todos os Gover-
nador de Distrito entrantes.

O sucesso desta nova e emocionante abordagem que será oferecida durante o treinamento dos Primeiros
Vice-Governadores de Distrito/Governadores de Distrito Eleitos dependerá da participação ativa e do
comprometimento de todos os envolvidos. Aguardamos ansiosamente a sua presença em Fukuoka!

Institutos de Liderança para 2015-2016
“Obrigado a todos os companheiros Leões com quem tive o privilégio de aprender e também agradeço as
amizades que travei durante o meu aprendizado. Voltei para casa com uma nova perspectiva de vida,
sabendo o rumo que quero tomar para fortalecer ainda mais esta maravilhosa família Leonística.” 

“Desde que voltei para casa já participei de três reuniões do Lions. Sinto-me profundamente inspirada.
Tenho tantas coisas importantes a compartilhar!”

Você quer passar por esta experiência de entusiasmo renovado para os Leões, ao mesmo tempo apri-
morando suas habilidades de liderança?  Candidate-se ainda hoje para participar de um dos Institutos de
Liderança Leonística de 2015-2016.

A programação deste ano foi elaborada em colaboração com os líderes da GLT, que identificaram os tipos
de institutos que melhor se adaptam às necessidades de treinamento e desenvolvimento das suas respecti-
vas áreas jurisdicionais.



PROGRAMAÇÃO DOS INSTITUTOS DE LIDERANÇA LEONÍSTICA DE 2015-2016
(datas e locais sujeitos a mudanças)

As inscrições para cada instituto estão disponíveis no website de LCI. Devido ao grande número de pedidos de in-
scrição recebidos na associação, não há garantia de que o candidato será aceito. Será cobrada uma taxa de partici-
pação não reembolsável (US$125,00 para o Instituto Avançado de Liderança Leonística e de US$150,000 para o
Instituto de Preparação de Instrutores) para ajudar a fazer frente aos custos de todos os institutos. Esta taxa deve ser
paga pelo menos com quatro semanas de antecedência à data de início do instituto.

Uma breve descrição dos assuntos abordados em cada um dos três tipos de instituto e um modelo de programação
dos eventos de cada instituto podem ser encontrados na página de Programas de Desenvolvimento no website 
de LCI. 
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Instituto de Preparação de Instrutores
O Instituto de Preparação de Instrutores (FDI) é uma oportunidade única para que os Leões com alguma experiência
como instrutores em eventos de treinamento do Lions desenvolvam ainda mais as suas habilidades. O currículo do
FDI concentra-se não somente nas habilidades de apresentação, mas engloba muitas outras habilidades e conceitos,
que influenciam na qualidade dos treinamentos oferecidos e na eficiência dos programas de preparação de líderes de
LCI. Isto é conseguido através de discussão, demonstração e prática ao participarem do evento de treinamento inten-
sivo de 4 dias. Ao retornar aos seus lares, cada um dos Leões deve então desenvolver e apresentar um evento de
treinamento local antes de ser considerado um “formando” do FDI. Parabenize os 109 Leões da lista abaixo, que re-
centemente participaram do treinamento do FDI em suas respectivas áreas jurisdicionais. Sempre que você constatar
a necessidade de treinamento em sua área, não se esqueça dos formandos do FDI. Obviamente, esses Leões estarão
dispostos a ajudar!

http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/development-programs/index.php


Manila, Filipinas
14-17 maio, 2015
204 Rosalinda A. Tolan
380 Jing Rong
381 Gan Du
386 Dong Shen
388 Yan Kang
389 Yong Lin
300 A1 Chang Lu-Chang
300 A2 Gloria Huang-Ying Chen
300 A2 Hsiang-Tsao Liu
300 A3 Su Tan Wei
300 C1 Hsiu-Chu Li
300 C3 Chin Fang Lai
300 G2 Ting-Yu Ssu 
301 A1 James Dean Fulcher
301 D2 Benilda C. Cuerpo
301 D2 George Ong-Tan
301 E Arnold G. Alindada
308 A2 Mary Law
308 B2 Wai Keong Cheong
310 A2 Prayat Sirinaphaphan
310 A2 Dr. Surangrat Vardhannabhuti
310 C Krirk Tungsanga
330 C Yasuhisa Nakamura
332 A Kimio Sasaki
332 C Shunichi Suzuki
333 C Osashi Matsumoto
333 E Shinichi Otake
334 E Masayoshi Maruyama
335 A Hiroaki Tatsumi
335 D Osafumi Egusa
336 B Hiroshi Otani
337 B Hiromi Kawano
354 A Byung-MinHwang
354 C Han-Oh Chung
354 F Gi-Bong Kim
355 B1 Young-Chul Seo
355 E Soon-Tak Choi
356 C Myung-Ja Park
356 D Jae-Pung Yoo
356 E Kyung-Mo Kim

Sarajevo, Bosnia-Herzegovina
25-28 maio, 2015
120 Mart Viileberg
121 Ewa Helka
121 Justyna Krochmal
123 Ervand Kostandyan
123 Ovik Nagapetian
123 Armine Oganesyan
123 Elena Ovchinnikova
124 Istvan David
126 Mirjana Cusek-Slujski
126 Nada Savoric
129 Primoz Stosicki
129 Zoran Vodopija
130 Vassil Kljavkov
130 Momchil Kornazov
132 Dragi M. Filevski
132 Vesna Z. Pacanoska
Albânia Enisa Shehu
Albânia Teuta Shehu
Belarus Lolita Alexeeva
Belarus Daiga Baranovskaya
Bósnia e Herzegovina

Mehmed Kundurovic
Bósnia e Herzegovina

Sabina Mujezinovic
Letônia Inguna Beinerte
Letônia Zigurds Beinerts
República do Quirguistão

Galina Gorovikova
República da Moldávia

Violeta Ioxa
República da Moldávia

Vlad Pusca
República da Moldávia

Iulia N. Schwarzwald
Ucrânia Iryna Osinska
Ucrânia Larisa Osinska

Schaumburg, IL, EUA
31 de maio - 3 de junho
1 D Fred A. Peska
1 H Terry L. Knollenberg
2 X1 Fred B. Conger
2 X2 Barbara Lynn Nacol
3 H Tom R. Cummings
4 C3 Linda P. Wagner-Griffin
4 C4 Kenneth F. Ibarra
5 NW Patricia A. Vannett
5M 1 Earl N. Orvik
5M 6 Paul R. Kowitz
6 SE Ronald L. Smith
7 L Claudia Griffin
8 I Michael R. Kennedy
9 NC Gary M. Schriver
9 SW Sheri L. Holliday
11 C1 Lloyd R. Foster
13 D David Gauch
13 J Charles R. Newland
14 F David H. Hollern
16 L Rosemarie P. Townend
16 N Winster D. Ceballos
19 E Frank M. Bega
20 K1 Barbara L. Moody
20 S Lorri E. Rieger
21 B Claroy P. Hanson
21 C N. Alan Lundgren
23 B Donato D. DiVirgilio
26 M5 Patricia M. Scott
27 C1 Dwaine A. Habrat
31 H Mike Elmore
33 K Paul W. Calnan
35 I Suzy M. Stathas
37 N Sharon L. West
37 O Tim C.K. Haight
37 O Dennis J. Stevenson
49 B Robert D. Marcinkowski
A 16 Lloyd M. Clifton
A 711 Dan Sibanda
N 2 Claire L. Brunelle



Institutos Regionais de Liderança Leonística de 2015-2016
O programa do Instituto Regional de Liderança Leonística (RLLI) foi criado para
incentivar e apoiar programas de desenvolvimento das habilidades de liderança em
nível de distrito múltiplo e único. Este programa permite que os Coordenadores da
GLT de Distritos e os Coordenadores da GLT de Distritos Únicos solicitem finan-
ciamento e apoio em termos de currículo para os institutos locais de treinamento.

O currículo do RLLI é destinado ao treinamento dos Leões interessados   em desen-
volver as suas habilidades de liderança. Os participantes dos RLLIs recebem uma
base sólida de conhecimentos em uma variedade de tópicos de liderança, incluindo:
Trabalho em Equipe, Diversidade, Declaração de Missão Pessoal e Oratória. Saiba
mais sobre esta excelente oportunidade de treinamento na página na web do Insti-
tuto Regional de Liderança Leonística.

Parabéns aos seguintes 55 distritos múltiplos e 15 distritos únicos que receberam
aprovação para realizar Institutos Regionais de Liderança Leonística em 2015-
2016. A Divisão de Desenvolvimento da Liderança recebeu um número recorde de
76 solicitações neste ano! Parabenizamos a todos os solicitantes pela dedicação e
compromisso em aprimorar suas habilidades de liderança.

Programa de
Financiamento de 2015-
2016 para o
Desenvolvimento da
Liderança de Distrito
Múltiplo 

O Programa de
Financiamento para o
Desenvolvimento da
Liderança de Distrito
Múltiplo foi criado para
apoiar o treinamento em
âmbito de distrito múltiplo
aos primeiros e/ou segundos
vice-governadores de distrito.
Embora a Divisão de
Liderança forneça orientação
sobre temas curriculares
específicos a serem incluídos,
o conteúdo geral do
treinamento é determinado
pelos responsáveis pelo
treinamento no distrito
múltiplo - a GLT, e deve ser
concebido para atender às
necessidades distintas do
distrito múltiplo. O
formulário de solicitação de
financiamento, incluindo
detalhes específicos deste
programa, está disponível na
página na web para
solicitação do Programa de
Financiamento para o
Desenvolvimento da
Liderança de Distrito
Múltiplo . Não se esqueça
que o financiamento é
limitado, portanto,
incentivamos os
Coordenadores da GLT de
Distrito Múltiplo a enviarem
o formulário de solicitação
com a maior brevidade
possível. 

Área Jurisdicional 1
1 Illinois
2 Texas
4 Califórnia
5 Dacota do Norte
11 Michigan
13 Ohio
15 Wyoming
19 Washington
20 Nova York
22 Maryland
24 Virgínia
30 Mississippi
33 Massachusetts
35 Flórida
39 Oregon/Idaho
46 Nevada
50 Havaí

Área Jurisdicional 2
U Quebec

Área Jurisdicional 3
D Panamá
F Colômbia
H Peru
J Uruguai
LA Brasil
LC Brasil
LD Brasil
M Paraguai
O Argentina
R Rep. Dominicana
S Bolívia

Área Jurisdicional 4
101 Suécia
104 Noruega
107 Finlândia
108 Itália
109 Islândia
115 Portugal
118 Turquia
126 Croácia
132 Macedônia

Área Jurisdicional 5
300 Taiwan
301 Filipinas
308 Malásia
310 Tailândia
337 Japão
354 Coreia
355 Coreia
356 Coreia
380 China Shenzhen
381 China Guangdong
382 China, Dalian
383 China, Qingdao
386 China, Zhejiang
387 China, Liaoning
388 China, Shaanxi

Área Jurisdicional 6
305 Paquistão
306 Sri Lanka
316 Índia
317 Índia
318 Índia
321 Índia
322 Índia
323 Índia
324 Índia
325 Nepal

Área Jurisdicional 7
201 Austrália
307 Indonésia

África
403 Madagascar
404 Nigéria
409 Congo
413 Zâmbia
414 Tunísia

http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/mdfunding_app.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/development-programs/md-funding.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/development-programs/md-funding.php
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/mdfunding_app.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/mdfunding_app.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/development-programs/md-funding.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/development-programs/news-train-regional.php


Programa de Financiamento da GLT de Distrito
A qualidade da liderança é essencial para qualquer organiza-
ção. Os Presidente de Divisão estão empenhados em fazer
com que os Lions clubes/divisões tenham um entendimento
melhor sobre a nossa associação, para que funcionem de
acordo com os parâmetros estabelecidos no estatuto e nas
normas, com o intuito de promoverem clubes saudáveis.
Como membros atuantes tanto da GMT como da GLT, os
Presidente de Divisão também trabalham na promoção da
excelência, crescimento constante e desenvolvimento con-
tínuo de líderes Leões capazes.

O Programa de Financiamento para a GLT de Distrito ofe-
rece financiamento limitado em apoio ao treinamento dos
Presidentes de Divisão em nível de distrito. Os Coorde-
nadores da GLT de Distrito são incentivados a utilizar este
programa de financiamento. As despesas elegíveis serão
reembolsadas com base em fundos equiparados em um
valor de até US$500 por distrito, por ano. O formulário de
solicitação está disponível no website de LCI, na Central do
Coordenador da Equipe de Liderança Global.

Atualizações sobre o eLearning de LCI
No início do verão, verificamos um número recorde de
Leões participando dos webinars sobre Desenvolvimento da
Liderança de LCI para Secretários,  Tesoureiros e Presi-
dentes de Clube: Líder e Gerente. Cerca de 2.081 Leões par-
ticiparam, muitos deles pela primeira vez, inclusive a
companheira Leão Sonia, que disse: “vocês conseguiram
eliminar toda a apreensão que eu estava sentindo. Foi uma
experiência que abriu os meus olhos.” Para obter as
gravações dos treinamentos dos dirigentes e outros webi-
nars, visite: Arquivos dos Webinars para Desenvolvimento
da Liderança de LCI.

Os webinars para o desenvolvimento das qualidades de li-
derança não foram criados com a intensão de substituir o
treinamento presencial. O intuito é complementar tal treina-
mento de formas a torná-lo acessível para ser assistido de
casa, do escritório ou no clube. Esses são os webinars pro-
gramados para este ano:

• Uma Grande Aventura: O Papel do Presidente de 
Divisão

• Harmonia Entre as Gerações: Liderando um Lions
Clubs International Diversificado

• Estabelecimento de Metas e Planos de Ação
• Gerenciamento de Reuniões
• Resolução de Conflitos
• Em sua Comunidade e em Todo o Mundo: Constru-
indo 

• Relacionamentos de Trabalho
• A Mídia Social como uma Ferramenta de Liderança
• Apresentações Eficazes
• Leonismo como Ex-Governador de Distrito
• O Papel do Presidente de Conselho

Os webinars programados a partir de agora até o mês de
dezembro estão disponíveis para inscrição. Aumente os seus
conhecimentos Leonísticos e se inscreva ainda hoje! Webi-
nars de Desenvolvimento da Liderança de LCI

Novos Módulos de Treinamento Autoguiado
Disponíveis para Presidentes de Divisão
Presidente de Divisão: Você é indispensável para os clubes
aos quais serve! O seu Governador de Distrito o escolheu
para incentivar e promover:

• Clubes saudáveis e ativos
• Líderes bem informados em nível de clube e distrito
• Comitês colaborativos que visam o aumento de asso-
ciados, desenvolvimento da liderança e cumprimento
das metas administrativas

Para funcionar de forma eficaz, cada Presidente de Divisão
deve manter todos os aspectos da sua função em mente,
preparando-se e planejando-se para o sucesso, depois im-
plementando o plano e comunicando informações impor-
tantes a todos os grupos relevantes no decorrer do ano.
Esta função é bastante complexa, portanto, faça proveito
dos recursos disponíveis, pois são informativos e foram
criados para ajudá-lo. Primeiramente, entre em contato
com o seu Coordenador da GLT de Distrito para saber in-
formações sobre o treinamento. Depois, complete os mó-
dulos do novo guia autoguiado online para o treinamento
de Presidentes de Divisão, disponíveis no Centro de Recur-
sos de Liderança, na página de Materiais /Recursos de
Treinamento. 

O módulo inclui:
• Um resumo das suas funções e responsabilidades
• Uma visão geral dos recursos humanos e informa-
tivos

• Perguntas importantes para reflexão, conforme você
planeja desempenhar as suas responsabilidades

• Estratégias para lidar com desafios comuns

Todos os recursos são oferecidos em quatro módulos re-
sumidos de apresentação, com duração de 10 minutos, que
podem ser assistidos quando quiser e quantas vezes dese-
jar! Juntamente com os módulos, oferecemos apostilas que
podem ser impressas, anotações e lembretes sobre os pon-
tos principais.

http://members.lionsclubs.org/EN/resources/leadership-resource-center/training-resources/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/training-materials-resources/index.php
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/webinars/index.php
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/webinars/leadership/index.php
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/webinars/leadership/archive.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/development-programs/webinar-archive.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/global-leadership-team/glt-resources.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/global-leadership-team/glt-resources.php


Ferramenta de Treinamento – Como Melhor Usar
a Tecnologia
O que você ganha quando combina companheiros Leões e
cursos de desenvolvimento da liderança ministrados em sua
casa, escritório ou clube ao mero custo de uma conexão via
Internet? A resposta é: uma festa onde as bebidas são as
novas ideias e o entretenimento é a troca constante de ex-
periências!

Você provavelmente já sabe como é conveniente aprender
por meio dos cursos autodirecionados online ou com os we-
binars sobre desenvolvimento da liderança. Centenas de
Leões usam essas ferramentas para ficarem conectados. Cu-
riosamente, um número crescente de relatórios estão sendo
enviados pelos Leões que estão se unindo para participarem
dos webinars como um grupo ou em pares, para explorar os
cursos do Centro Leonístico de Aprendizagem (LLC). Ao
tornarem o eLearning um evento social, os Leões estão con-
seguindo resultados ainda melhores:

• Os grupos estão discutindo o conteúdo dos webinars
após as sessões, reforçando o que aprenderam nas
lições e surgindo com novas ideias.

• Os Leões experientes em tecnologia estão ensinado
aos novatos como utilizar os webinars e o LLC como
ferramentas de aprendizado. Desta forma, os novatos
podem explorar e se familiarizar com esta tecnologia
em um ambiente seguro, onde recebem apoio.

• O treinamento torna-se divertido, sendo que a tec-
nologia criada para conectar os usuários está pro-
movendo uma importante ligação entre os Leões de
todas as partes do mundo.

Considere reunir um grupo do seu clube ou distrito para
participar de um webinar ou explorar um curso do LLC.
Dependendo do tamanho do grupo, você pode utilizar um
projetor para que as informações na tela fiquem visíveis
para todos. Para participar, apenas um membro do grupo
deve se registrar para o webinar ou fazer o login ao LLC.
Porém, pedimos que envie os nomes de todos os partici-
pantes e as opiniões do grupo para a Divisão de Desenvolvi-
mento da Liderança.  Nossos melhores votos para uma
sessão de treinamento produtiva e divertida!

Gostaríamos de saber o que você pensa!
Nosso objetivo na REDE DE LÍDERES é oferecer a você, in-
tegrante da Equipe de Liderança Global, informações e
ideias que poderão ser úteis em seus esforços para o desen-
volvimento da liderança. Caso tiver uma ideia brilhante,
sugestões para futuras edições ou um tópico específico que
deseja publicar na próxima edição (novembro de 2015),
entre em contato conosco. Os seus comentários serão bem-
vindos através do email leadership@lionsclubs.org

Existe muito trabalho a ser feito em todas as comunidades. Em todas as nações
existem feridas a serem curadas. Em todos os corações existe a vontade de ajudar.

Marianne Williamson, Autora
LN41 PO 8/15

Ideia Brilhante
Você está planejando realizar um treinamento para
Dirigentes de Clube, Presidente de Divisão ou ou-
tros tipos de treinamentos no futuro? Sugerimos que
envolva a comunidade local e os Leos nos aspectos
logísticos do treinamento. A Coordenadora da GLT-
D, Ex-Presidente de Conselho Linda Ziglar, fez exa-
tamente isto. A PCC Linda trabalhou com um
diretor de escola secundária local para decidir as
datas do treinamento e planejar os tópicos para diri-
gentes de clube e de distrito a ser realizado na es-
cola. Os Leos locais ofereceram assistência quanto à
logística e inscrições, tendo sido convidados a par-
ticipar de algumas sessões de treinamento. 

Ao realizar o treinamento em um local dentro da
comunidade e fora de uma reunião típica do clube,
os Leões tornaram-se mais visíveis na comunidade.
Os dirigentes do Lions clube que participaram do
treinamento tiveram a oportunidade de fazer parte
de um grupo maior, onde houve constante troca de
ideias para o benefício de todos. Ao incluir os Leos
como parte do treinamento, os Leos e Leões apren-
deram ainda mais por trabalharem juntos. Que idéia
brilhante! 

mailto:leadership@lionsclubs.org
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