
Siga o seu Sonho 

Como você sabe, o Presidente
Internacional de 2013-2014, Barry
Palmer, escolheu Siga o seu sonho
como o seu lema internacional
para 2013-2014. Estas simples
palavras transmitem uma mensagem
poderosa de força e esperança. O
Presidente Palmer vê os sonhos como “sementes de
possibilidades” e incentiva cada Leão a tornar o seu sonho
uma realidade.

Para que realmente você Siga o seu sonho, deve primeiro
deixá-lo claro. Deve saber qual é o seu sonho para poder
persegui-lo. Assim que ele estiver bem claro, deve acreditar
nele. Afinal, se não acreditarmos em nossos sonhos, por que
outro alguém o fará?

Encontrar a coragem de acreditar em seu sonho nem sempre é
fácil, mas ela pode ser a diferença entre o sonho se tornar
realidade ou permanecer apenas um sonho. Pergunte-se: você
está mais comprometido com o seu sonho ou com o medo e a
dúvida? O medo e a dúvida podem lhe fazer desistir antes
mesmo de começar.

Todos os dias, cada um de nós se depara com muitas
oportunidades de escolha conforme aquilo em que se acredita.
Faça um escolha que irá lhe fortalecer e fazer progredir – em
direção a realização do seu sonho.

Você plantará a “semente da possibilidade” ou a do medo e
dúvida? Uma pode tornar o impossível possível – a outra o
deixará a deriva com nada que o leve a progredir em direção à
realização do seu sonho.

Se você já deixou claro qual é o seu sonho, precisa ver a
possibilidade que ele representa, e precisa apropriar-se
plenamente dele – você deve acreditar no sonho. Precisa
também acreditar em si próprio. Somente então, conseguirá
realmente progredir com uma ação determinada.

Leão, Siga o seu sonho! 

NOVO PROGRAMA PILOTO: Série de
Excelência para a Preparação de Instrutores
(FDES)

Você é um formando do Instituto de Preparação de
Instrutores (FDI), que está pronto para trazer suas
habilidades de treinamento para um nível mais elevado?
No início de janeiro de 2014, a Divisão de Liderança
lançará um novo programa piloto desenvolvido para
atender necessidades crescentes dos formandos do FDI em
um formato online conveniente. Este programa, a Série de
Excelência para a Preparação de Instrutores (FDES), irá
explorar assuntos de FDI em maior profundidade, com
foco na melhoria de importantes habilidades de
apresentação e facilitação. Além disso, os participantes
terão a oportunidade de compartilhar e discutir sucessos
de treinamento, desafios e recursos, e também irão
aprender os fundamentos da facilitação de webinars.

A FDES será composta de quatro webinars altamente
interativos que ocorrerão entre janeiro e abril de 2014. Os
participantes devem ser formandos de um Instituto de
Preparação de Instrutores patrocinado por LCI e devem
comprometer-se a participar ativamente de todos os
quatro webinars e de concluir todo o trabalho exigido
para tarefas preliminares.
Os participantes devem ter
também acesso a
equipamento que se enquadre
aos requisitos técnicos para a
participação em webinars. 

Atualmente este programa
piloto está sendo oferecido
somente no idioma inglês. O
espaço é limitado a 25
participantes, faça sua
inscrição hoje! Para obter mais
informações, visite o Centro
de Recursos de Liderança
no website de LCI, ou 
entre em contato com o
Departamento de
Institutos e Seminários
na sede de LCI.

REDE DE
L Í D E R E S

Edição 1 de 2013-2014

mailto:institutes@lionsclubs.org
mailto:institutes@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/index.php


Você encontra a descrição dos assuntos abordados e um modelo de programa dos eventos na página de Programas de
Desenvolvimento no website de LCI.

As inscrições serão abertas com quatro meses de antecedência ao evento. Devido ao grande número de pedidos de
inscrição recebidos na associação, não há garantia de que o candidato seja aceito. Será cobrada uma taxa de inscrição
não reembolsável de US$ 95,00 para ajudar a fazer frente aos custos de todos os institutos. Esta taxa deve ser paga com
pelo menos quatro semanas de antecedência à data de início do instituto. 

Como um líder Leão, contamos com a sua ajuda para identificar os Leões qualificados e solicitar que se inscrevam no
Instituto de Liderança Leonística mais adequado.  Talvez eles estejam somente precisando do seu incentivo para que se
sintam apoiados e busquem os seus sonhos!

INSTITUTOS AVANÇADOS DE LIDERANÇA LEONÍSTICA (ALLI) DE 2013-2014
(datas e locais sujeitos a mudanças)

Área/Região 
Jurisdicional

I e II III IV V VI VII África

Datas e 
locais

8-10 de março
de 2014

Oak Brook, 
Illinois, EUA

EUA

26-28 
de outubro de

2013
Curitiba, Brasil

8-10 de fevereiro
de 2014 

Budapeste, 
Hungria

21-23 de
setembro de
2013 Kuala
Lumpur,
Malásia

17-19 de maio
de 2014 

Pequim, China

19-21 de abril
de 2014

Mumbai, Índia

15-17 de 
novembro 
de 2013

Melbourne, 
Austrália

3-5 de 
fevereiro 
de 2014

Túnis, Tunísia

O objetivo do Instituto Avançado de Liderança Leonística é oferecer aos líderes Leões uma oportunidade para aperfeiçoar habilidades em
preparação para responsabilidades de liderança em níveis de divisão, região e de distrito.

INSTITUTOS DE PREPARAÇÃO DE INSTRUTORES (FDI) DE 2013-2014
(datas e locais sujeitos a mudanças)

Área/Região Jurisdicional III IV África

Datas e locais
25-28 de abril de 2014
Santa Marta, Colômbia

4-7 de novembro de 2013
Istambul, Turquia

2-5 de fevereiro de 2014
Túnis, Tunísia

O propósito do Instituto de Preparação de Instrutores é o desenvolvimento e expansão do presente grupo de 
instrutores qualificados para que possam servir nos treinamentos em vários níveis.

INSTITUTOS DE LIDERANÇA PARA LEÕES EMERGENTES (ELLI) DE 2013-2014
(datas e locais sujeitos a mudanças)

Área/Região Jurisdicional I e II VI VII

Datas e locais
5-7 de outubro de 2013

Montreal, Canadá
14-16 de setembro de 2013

Dhaka, Bangladeche
15-17 de março de 2014

Wellington, Nova Zelândia

Os Institutos de Liderança para Leões Emergentes foram desenvolvidos para aprimorar as habilidades dos companheiros Leões em
preparação para oportunidades de liderança em nível de clube, como para o cargo de presidente de clube.

Programas de Desenvolvimento da Liderança

A aprendizagem é um processo vitalício e Lions Clubs International acredita que todos os líderes podem se beneficiar de
treinamentos. Para apoiar essa idéia, LCI oferece uma grande variedade de oportunidades de desenvolvimento, nas
quais líderes atuais e futuros podem aprimorar suas habilidades de liderança.

A GLT determina os tipos de institutos mais indicados para as suas respectivas Áreas Jurisdicionais. Nem todos os tipos
de institutos (ALLI, ELLI e FDI) estão disponíveis aos Leões em todas as áreas jurisdicionais. Veja a seguir a
programação de institutos de liderança de 2013-2014:
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2 Texas 
4 Califórnia 
5 Dacota/Canadá 
6 Colorado 
11 Michigan 
13 Ohio
14 Pensilvânia
15 Wyoming 
19 Washington
20 Nova York 
22 Maryland 
24 Virgínia 
26 Missouri
28 Utah
50 Havaí

51 Porto Rico 
60 Ilhas Virgens 
101 Suécia 
104 Noruega 
106 Dinamarca 
108 Itália 
124 Romênia
126 Croácia 
132 Macedônia/FYROM 
201 Austrália 
301 Filipinas
305 Paquistão
306 Sri Lanka 
307 Indonésia 
308 Malásia 

315 Bangladeche 
316 Índia
317 Índia
318 Índia
321 Índia 
322 Índia 
323 Índia
324AB Índia 
325 Nepal
337 Japão 
354 Coréia
355 Coréia 
356 Coréia 
380 China Shenzhen 
381 China Guangdong 

385 China Pequim
388 China Shaanxi
404 Nigéria 
410 África do Sul 
411 Quênia 
413 Zâmbia 
D Panamá
E Venezuela
H Peru 
LA Brasil 
LD Brasil 
N Canadá
O Argentina
R República Dominicana 
S Bolívia 
U Canadá 

Institutos Regionais de Liderança Leonística de 2013-2014
Parabéns aos seguintes 51 distritos múltiplos e 10 distritos únicos que receberam aprovação para realizarem 
Institutos Regionais de Liderança Leonística neste ano. Agradecemos a sua dedicação ao desenvolvimento de liderança
e esperamos receber notícias sobre os seus programas de sucesso!

Aproveite os webinars de Desenvolvimento da Liderança

Os webinars de Desenvolvimento de Liderança tiveram um grande começo no ano de 2013-2014 contando com a
participação de novecentos Leões! Leões de todo o mundo participam das sessões e contribuem com suas variadas
perspectivas, enriquecendo as discussões online. Por exemplo, o Treinamento de Secretário de Clube teve a
participação de 314 Leões de 25 países diferentes, e o Treinamento de Tesoureiro de Clube recebeu 237 participantes
de 28 países. Outros webinars oferecidos até o momento incluem treinamento de Presidente de Divisão e Presidente
do Clube. 

Como já concluímos quatro webinars, estamos planejando muito mais assuntos dinâmicos. Até maio de 2014, os
Leões em todos os níveis podem participar de sessões que abordam temas gerais de liderança, bem como idéias
específicas para o desenvolvimento da liderança de Leões. Cada assunto de webinar é oferecido em pelo menos duas
datas diferentes tanto em inglês como em espanhol para atingir o maior número possível de Leões. 

Esperamos contar com a sua participação em um dos próximos webinars. Para a lista 
completa com datas e horários, e para fazer a inscrição no webinar, siga o link: 
Webinars de LCI.

2013
Set.-Out.: Gerenciamento de projetos de serviço 
Outubro: Ética de LCI e Papel do líder
Nov.-Dez.: Recursos de liderança na web 

2014
Janeiro: Reuniões eficazes de clube; Lições de liderança de companheiros furiosos
Fevereiro: O sonho continua: Leonismo como Ex-Governador de Distrito 
Março: Você já foi presidente de clube…o que virá agora? 
Abril: Você sonha em se tornar um Governador de Distrito? 
Maio: Resolução de Conflitos

http://www.lionsclubs.org/EN/member-center/leadership-development/development-programs/webinars.php
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Bem-vindos:  Presidentes de Região e de
Divisão à Equipe de Liderança Global 

Agora está oficializado!
A Diretoria
Internacional de Lions
Clubs International
adicionou todos os
presidentes de divisão e
região à Equipe de Liderança Global (GLT) em
nível de distrito (GLT-D).   Uma liderança eficaz é
vital à viabilidade contínua da organização e para
seguirmos oferecendo o tão necessário serviço à
comunidade. Ela é especialmente importante em
nível de clube. Os Presidentes de Região e de
Divisão oferecem uma importante ligação entre os
clubes designados e o distrito. Ao incluir os
presidentes de divisão e de região como membros
ativos da GLT-D, a GLT pode maximizar seus
esforços de desenvolvimento de liderança,
permitindo que os presidentes de divisão e região
deem mais apoio aos seus clubes. 

Como membros ativos da GLT-D, as principais
responsabilidades dos presidentes de divisão e
região incluem:

• Identificar líderes em potencial em nível de
clube/divisão

• Informar a disponibilidade e promover a
participação em oportunidades de
treinamento e desenvolvimento da liderança

• Incentivar os novos líderes junto às suas
responsabilidades de liderança 

• Colaborar com a GLT-D para assegurar
que o treinamento do dirigente de
clube/presidente de divisão seja
efetivamente conduzido

• Comunicar as necessidades de treinamento e
desenvolvimento aos integrantes da GLT-D

Incentivamos os presidentes de divisão e de região
a que visitem o Centro de Recursos de Liderança
para informarem-se mais sobre a GLT,
treinamentos atuais e programas de
desenvolvimento, assim como sobre os recursos de
liderança. Os presidentes de divisão e região
podem contatar a Equipe de Liderança Global se
tiverem dúvidas relacionadas à GLT ou
oportunidades de desenvolvimento de liderança.

O que há de novo no Centro de Recursos
de Liderança?

Na seção de Materiais de treinamento/Recursos do
Centro de Recursos de Liderança, você encontrará um
link para Atividades e Quebra-gelos. Estes documentos
de recursos incluem informações sobre Quebra-gelos,
Atividades de Formação de Equipe e Energizadores. 

A página de Orientação de Dirigentes de Clube inclui a
apresentação do webinar para Tesoureiro de Clube e
Secretário de Clube de 2013, o livro de exercícios e as
perguntas frequentes. Estas apresentações analisam as
responsabilidades da posição e as funções que os
dirigentes irão usar em MyLCI.  Estes materiais podem
ser adaptados para um workshop de treinamento de
distrito e estão disponíveis em inglês, francês, espanhol
e português.

Na página de Apresentações sobre Oratória, você
encontrará apresentações de slides atualizadas: Como
cultivar novos clubes e Lidere e sirva como um Ex-
Governador de Distrito. Estas apresentações incluem
anotações para o apresentador em cada slide e podem
ser adaptadas para um workshop de treinamento.

Novidade no Centro Leonístico de Aprendizagem,
você encontrará recomendações para cursos online de
acordo com o cargo Leonístico. Siga o link para os
Cursos Recomendados e selecione o cargo que lhe
interessa. Ao clicar no cargo, você abrirá um
documento listando os cursos recomendados para este
cargo. Esta lista ajudará os Leões a começarem a se
preparar para um cargo específico de liderança. Ao
promover o uso destas novas características do Centro
Leonístico de Aprendizagem, você poderá ajudar os
Leões a selecionarem os cursos mais adequados. 
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Ideia Brilhante 

Quando realizar um seminário de treinamento, é importante manter os
participantes entusiasmados e envolvidos. Para manter bastante
entusiasmo durante o Instituto Regional de Liderança Leonística de 
2012-2013, o Distrito Múltiplo 23 de Connecticut nos EUA usou   
vários métodos diferentes de apresentação de treinamento. Às vezes, 
todos os participantes ficavam juntos na mesma sala para um módulo 
de treinamento e em outras vezes dividiam-se em grupos menores. O
módulo sobre oratória consistia de três pequenos grupos com dois
avaliadores para cada grupo que atuavam em tempo real. 

Para fazer com que os participantes ficassem mais entusiasmados, os
instrutores usavam assuntos que fossem de maior interesse dos
participantes. Por exemplo, o tema “Diversidade” foi alterado para 
incluir diferentes tipos de personalidades e o “Jogo da Diversidade” 
foi usado para ajudar os participantes a identificar traços de 
personalidade em si próprios e nos outros.

Que ideia brilhante assegurar-se de que cada participante permaneça
entusiasmado e motivado durante todo o seminário de treinamento. 

Gostaríamos de saber o que
você pensa!
O nosso objetivo na REDE DE
LÍDERES é oferecer a você, integrante
da Equipe de Liderança Global,
informações e ideias que poderão ser
úteis em seus esforços para o
desenvolvimento da liderança. Caso você
tenha uma Idéia Brilhante, sugestões
para futuras edições ou um assunto
específico que deseje publicar na
próxima edição (janeiro de 2014), entre
em contato conosco. Os seus
comentários serão bem-vindos através
do email leadership@lionsclubs.org

Todos os sonhos podem se tornar realidade, se tivermos a coragem de persegui-los.
Walt Disney

LN35 PO 9/13

Ferramenta de treinamento: Dramatização
A Dramatização é uma atividade em que os participantes da sessão de treinamento assumem papeis e atuam em
situações práticas que possam ocorrer. Esta ferramenta de treinamento versátil pode ser usada de diversas formas:
para demonstrar um conceito ou processo, para a prática de uma habilidade ou para aplicar novas informações a
uma situação Leonística. A dramatização pode seguir ou não um roteiro. Ao usar uma dramatização com roteiro, o
treinador terá de preparar o roteiro e os apresentadores da dramatização talvez precisem praticar antes de apresentar
a dramatização.

Um exemplo de dramatização com roteiro seria para demonstrar como responder às perguntas de um entrevistador
sobre Lions ou demonstrar como recrutar um sócio em potencial. Depois da dramatização ser apresentada pelos
treinadores, os participantes poderão ser convidados a usar as técnicas demonstradas para praticar como responder a
um entrevistador ou como recrutar um sócio em potencial. Um participante seria o Leão e o outro faria o papel de
entrevistador ou sócio em potencial. Geralmente, pede-se aos participantes que participem de duas dramatizações;
invertendo papeis na segunda vez.

Outra forma de se usar dramatização é adicionando informações novas a uma situação Leonística prática. Por
exemplo, após o treinador apresentar informações sobre os diferentes estilos de gestão de conflitos, a atividade de
acompanhamento poderia ser uma dramatização usando um dos estilos de gestão de conflitos que for adequado para
a situação específica. Ofereça cinco situações diferentes para que todos usem estilos diferentes de gestão de conflitos.
Depois que todos tiverem participado da dramatização uma vez, peça que dez voluntários demonstrem o seu papel.
Desta forma, a dramatização resultante ilustrará os estilos de gestão de conflito para o grupo todo de participantes,
mostrando como eles gerenciam a sua situação de conflito. 

Estes são apenas alguns exemplos das inúmeras formas pelas quais pode-se usar a dramatização, há ainda muitas
outras. Use esta ferramenta de treinamento para envolver os alunos e permitir que aprendam com uma situação
prática – o que é fundamental para reter o aprendizado.
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