
Trabalho em equipe: a força da 
família Leonística  

O Presidente Internacional de 2014-2015, Joe Preston,
identificou o trabalho em equipe como a verdadeira força da
nossa família Leonística. A busca por uma meta como uma
equipe coesa leva a melhores resultados, uma vez que a equipe
dispõe de mais recursos de apoio. As equipes eficazes
conseguem realizar mais do que os indivíduos poderiam
sozinhos, e quando uma equipe é composta por membros
diversificados, ela concebe soluções mais inovadoras e eficazes
para os problemas. Quando os membros de uma equipe de
Leões trabalham unidos para atingir metas específicas, muitas
vezes há uma sensação maior de diversão e realização. O
trabalho em equipe traz valor aos associados dos Lions clubes.

Então, quais comportamentos são necessários para um grupo
trabalhar de forma eficaz como uma equipe de Leões? Cada
equipe compõe-se de diferentes personalidades, tornando o
trabalho em um ambiente de equipe dinâmico. As coisas estão
sempre mudando, mas há comportamentos chaves e
consistentes que os membros da equipe podem demonstrar
para maximizar a eficácia global. Considere o seguinte:

• Trabalhe em conjunto: Coopere com os membros da
equipe; contribua para a criação de decisões e soluções.
Compartilhe livremente informações e ideias, sem se
preocupar com quem receba o crédito. Quando você
colabora com outras pessoas e a equipe brilha, você
também brilha.

• Expresse a sua opinião de forma construtiva: Às
vezes, uma das coisas mais difíceis de fazer quando se
trabalha em uma equipe é expressar a sua opinião sem
fazer julgamento. É importante conseguir oferecer uma
crítica construtiva. Aprenda a ressaltar o trabalho que
precisa ser melhorado, referindo-se ao trabalho e não
ao indivíduo. É igualmente importante que você
próprio consiga aceitar críticas construtivas.

• Demonstre entusiasmo: Os membros da equipe
precisam trazer energia e entusiasmo à equipe. Esteja
aberto a novas ideias e disposto a implementar os
planos que foram criados. A sua energia pode inspirar
companheiros de equipe, levando-os à ação para o bem
da equipe.

• Demonstre empatia e integridade: Certifique-se de
aprender a se conectar com os companheiros membros
da equipe. Isso significa ser capaz de criar empatia com
o que os outros estão enfrentando, ao mesmo tempo
que demonstra um trabalho consistentemente forte e
um padrão pessoal. Quando você tem integridade,
ninguém duvidará da sua atitude. Seja sincero em suas
opiniões e em lidar com outros membros da equipe.
Desta a maneira você fomenta respeito e constrói
confiança, que por sua vez, promovem a comunicação
aberta e honesta da equipe.

• Promova o equilíbrio: Este é um dos aspectos de ser
um membro valioso da equipe em que muitos falham.
As equipes eficazes compartilham papéis com base na
situação em questão. Saiba quando liderar e quando
seguir. Se você possuir o nível de conhecimento
necessário para lidar com uma situação, erga-se e lidere.

O trabalho em equipe é realmente a força da família
Leonística. Traga valor para os associados do Lions
Clube, praticando estes comportamentos para contribuir
ao sucesso da equipe.
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Equipe Global de Aumento de Associados e Equipe de Liderança Global de 2014-2015   
A Equipe Global de Aumento de Associados (GMT) e a Equipe de Liderança Global (GLT)
operam como estruturas paralelas para melhorar o aumento de associados e o
desenvolvimento de liderança. As duas estruturas estão conectadas e coordenadas em
nível internacional por um Conselho Executivo. Os Líderes de Área e os Conselheiros
Especiais de Área reportam diretamente ao seu Líder de Área Jurisdicional, que por sua
vez reportará ao Conselho Executivo. 

A GMT é responsável pelo aumento do quadro de afiliação atraindo novos associados,
formando novos clubes e incentivando o sucesso dos clubes na conservação de seus associados. A GLT procura por
novos associados e incentiva o desenvolvimento deles, ao mesmo tempo se esforçando para aprimorar a qualidade da
liderança para haver melhor desempenho no futuro. Assim estaremos assegurando o sucesso da nossa organização com
treinamentos relevantes e programas de desenvolvimento. O impacto de ambas as equipes é reforçado pelo trabalho em
equipe e os esforços de colaboração 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 

Estes líderes Leões, juntamente com a GMT e GLT de distrito múltiplo e distrito, estão disponíveis para orientar, ajudar
e apoiar você em seus esforços de liderança e aumento de associados. 

Coordenadores da Equipe de Liderança Global (GLT)
para 2014-2017

O primeiro trimestre do ano de 2014-2015 já se encerrou. Você
está em dia com os seus planos de treinamento? Você está 
progredindo com grandes ideias e planos para o resto do ano?
Você já discutiu opções de treinamento com a sua equipe?  

Embora o papel do coordenador da GLT possa ser complexo,
há uma equipe na qual você pode confiar para ajudá-lo. O 
coordenador de distrito deve colaborar com a equipe do 
governador; o coordenador de distrito múltiplo deve colaborar
com o Líder de Área da GLT e o Presidente de Conselho. Os
membros mais eficazes da GLT trocarão informações relativas às
metas, planos de ação e tarefas específicas, incluindo o que deve
ser feito, como deve ser feito, quem vai fazê-lo, quais os recursos
necessários, prazos estabelecidos, etc. Os esforços da GLT feitos
sem comunicação eficaz provavelmente ficarão aquém de 
objetivos. Na medida em que você segue pelos próximos anos,
pode nomear até três Leões experientes e comprometidos para
que ofereçam apoio adicional necessário para obter sucesso.   

Não se esqueça de trabalhar em conjunto com o seu 
companheiro da GMT. Uma comunicação aberta e constante, 
em que se compartilhe desafios e ideias, pode gerar novas 
opiniões ou perspectivas inusitadas que talvez não ocorreriam 
a alguém individualmente.   

Como integrante de uma equipe de liderança eficaz, você 
oferecerá a visão, orientação e motivação necessárias para 
Lions Clubs International continuar cumprindo a missão de 
oferecer serviços relevantes de qualidade à comunidade global.

Programa de Financiamento de Distrito
da GLT de 2014-2015 

Os presidentes de divisão são uma parte 
essencial, importante e crítica da GLT e GMT 
e são o elo entre os clubes na divisão e a 
equipe distrital. Os presidentes de divisão 
motivam, aconselham e se comunicam com os
clubes, além de manter a equipe de líderes 
distritais informada sobre as atividades dos 
clubes e transmitir as preocupações com os 
clubes à equipe. Eles são capazes de identificar 
possíveis líderes em âmbito de clube e 
incentivar o envolvimento de novos líderes 
em responsabilidades de liderança.   

Percebendo a importância do papel de presi-
dente de divisão, o Programa de Financiamento
de Distrito da GLT oferece financiamento para
o treinamento do presidente de divisão. Todos
os distritos podem solicitar este financiamento.
Dentro deste programa de financiamento, as
despesas para o treinamento do presidente de
divisão serão reembolsadas com base em 
fundos equiparados em um valor de até 
US$ 500 por distrito por ano. Para saber 
mais sobre este programa valioso e para um
formulário de inscrição, visite a página do 
Programa de Financiamento de Distrito da GLT
no website de LCI.

http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/global-leadership-team/glt-funding.php
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/gmt-glt.pdf


NOVO Programa de Reconhecimento do
Desenvolvimento da Liderança 

O NOVO Programa de Reconhecimento do
Desenvolvimento de Liderança para os coordenadores
da GLT-DM e GLT-D já está disponível! Este programa
de reconhecimento anual foi criado para reconhecer e
homenagear os Leões que demonstram dedicação ao
desenvolvimento de liderança.  

O Certificado de Honra ao Mérito de Desenvolvimento
de Liderança e uma carta personalizada do Presidente
Internacional serão concedidos anualmente em
julho/agosto do ano Leonístico seguinte ao ano em que
os coordenadores da GLT-DM e GLT-D o receberam
por atenderem aos seguintes critérios:

• Devem ter servido por todo o ano (1º de julho de
2014 a 30 de junho de 2015) como coordenador da
GLT-DM (1 por distrito múltiplo) ou coordenador
da GLT-D pelo ano inteiro (1 por distrito) 

• Os coordenadores da GLT-DM e da GLT-D devem
preencher e enviar uma inscrição ao Certificado de
Honra ao Mérito do Desenvolvimento de Liderança,
contendo todos os endossos necessários, até 15
julho de 2015.

E temos ainda mais! Os coordenadores da GLT-DM e
GLT-D que ganharem o Certificado de Honra ao Mérito
do Desenvolvimento de Liderança em todos os anos do
mandato de três anos da GLT se qualificam para receber
o Prêmio de Honra ao Mérito do Desenvolvimento de
Liderança.

Este novo programa incrível foi disponibilizado no
website de LCI em outubro. Incentivamos os
Coordenadores da GLT-DM e GLT-D a visitar a página
do Programa de Reconhecimento do Desenvolvimento
de Liderança no website de LCI para obter mais
informações sobre o programa e os requisitos para
ganhar o Certificado de Honra ao Mérito do
Desenvolvimento de Liderança.

Aloha, Primeiros Vice-Governadores de Distrito!
O Treinamento do Primeiro Vice-Governador de
Distrito/Governador de Distrito Eleito de 2014-2015 já está
em pleno andamento! Esta abordagem global e de diferentes
etapas foi cuidadosamente projetada para atender às
necessidades de treinamento dos nossos governadores de
distrito 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 harmonia,
estando abertos para mudanças, novas oportunidades e
desafios durante o mandato.

• Aprendizado Guiado Independente (outubro - dezembro
de 2014): Este componente oferece uma experiência de
estudo individual, com o apoio e orientação dos líderes
de grupo do Seminário de GDE. O aprendizado envolve
três tarefas distintas e recursos relacionados, que
servirão como base para o Treinamento de Área da
GLT. Cada tarefa é concluía com uma avaliação online
do aprendizado, que deve ser completada no prazo
estipulado (15 de dezembro de 2014). 

• 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. Estes tópicos práticos são focados em
elementos chave de liderança e administração eficaz do
distrito, oferecendo ainda flexibilidade para atender às
necessidades regionais. 

• Treinamento de Área da GLT (janeiro - fevereiro de
2015): Este componente oferece uma oportunidade para
que os primeiros vice-governadores de
distrito/governadores de distrito eleitos possam
colaborar com os líderes de área da GLT e da 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 2015
(23-26 de junho de 2015): O seminário deste ano
acontecerá em Honolulu, Havaí, EUA, e vai
proporcionar workshops interativos e sessões
informativas destinadas a oferecer experiências
motivacionais e multiculturais para todos os
governadores entrantes.

O sucesso desta nova e emocionante abordagem que será
oferecida durante o treinamento dos primeiros vice-
governadores/governadores de distrito eleitos dependerá da
 participação ativa e do comprometimento de todos os
envolvidos. Para mais informações, contate o Coordenador
da GLT de Distrito Múltiplo, o Líder de Área da GLT, ou a
Divisão de Liderança da Sede de LCI. Nos vemos no Havaí! 

mailto:leadership@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/Intro_Leadership_Dev_Recognition_Program.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/Intro_Leadership_Dev_Recognition_Program.pdf


Institutos de Liderança Leonística a serem ainda realizados em 2014-2015

Área Jurisdicional I
EUA e seus afiliados, Bermudas e Bahamas

Instituto Data Local

Instituto Avançado de Liderança 
Leonística 7-9 de março de 2015 Calgary, Canadá

Área Jurisdicional II
Canadá

Instituto Data Local

Instituto Avançado de Liderança
Leonística 7-9 de março de 2015 Calgary, Canadá

Área Jurisdicional III
América do Sul, América Central, México e Ilhas do Caribe

Instituto Data Local

Instituto Avançado de Liderança
Leonística 25-27 de abril de 2015 Santa Cruz, Bolívia

Área Jurisdicional IV
Europa

Instituto Data Local

Instituto de Preparação de Instrutores 7-10 de fevereiro de 2015 Lisboa, Portugal

Área Jurisdicional V
Ásia Oriental e Sudeste Asiático

Instituto Data Local

Instituto de Preparação de Instrutores 14-17 de maio de 2015 Manila, Filipinas

Área Jurisdicional VI
Índia, Ásia Meridional e Oriente Médio

Instituto Data Local

Instituto de Preparação de Instrutores 20-23 de novembro de 2014 Hyderabad, Telangana, Índia

Instituto Avançado de Liderança Leonística 18-20 de abril de 2015 Indore, Madhya Pradesh, Índia

Área Jurisdicional VII
Austrália, Nova Zelândia, Papua-Nova Guiné, Indonésia e Ilhas do Oceano Pacífico

Instituto Data Local

Instituto Liderança para Leões Emergentes 14-16 de março de 2015 Rotorua, Nova Zelândia

África

Instituto Data Local

Instituto de Preparação de Instrutores 31 de janeiro - 3 de fevereiro de 2015 Brazzaville, Congo

Instituto Avançado de Liderança Leonística 1-3 de fevereiro de 2015 Brazzaville, Congo

INSTITUTOS DE
LIDERANÇA LEONÍSTICA 
Lions Clubs International oferece 
diversas oportunidades de preparação 
de líderes para aprimorar a eficácia de 
líderes Leões. A GLT selecionou os tipos
de institutos mais adequados para as 
necessidades de treinamento e 
desenvolvimento das suas respectivas
Áreas Jurisdicionais. Portanto, nem 
todos os tipos de institutos (ALLI, ELLI 
e FDI) estão disponíveis em todas as
áreas jurisdicionais.

Incentive os Leões promissores em seus
respectivos distritos, distritos múltiplos e
áreas a se inscreverem para o instituto
mais adequado às suas necessidades de
desenvolvimento de liderança. Uma breve
descrição dos institutos:

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

• O Instituto de Preparação de
Instrutores desenvolve e expande o
presente grupo de instrutores
capacitados para que possam servir
nos treinamentos Leonísticos em
vários níveis.

• O Instituto de Liderança para Leões
Emergentes aprimora as habilidades
dos associados Leões em preparação
para oportunidades de liderança em
nível de clube, como o cargo de
presidente de clube.

Você encontra o formulário de inscrição,
a descrição dos assuntos abordados em
cada um dos três tipos de instituto e um
modelo de programa dos eventos de
cada instituto na página de Programas de
Desenvolvimento no website de LCI.

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 pelo menos com quatro semanas de
antecedência à data de início do instituto. 

Juntos podemos tornar a associação 
melhor e mais forte.

Para mais informações ou o formulário de inscrição, visite o Centro de Recursos de
Liderança ou entre em contato com Institutos e Seminários.

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


Santa Marta, Colômbia
25-28 de abril de 2014
B4 Adriana Acevedo Jones
G2 Alfonso Alava Maldonado
F2 Tatiana Cervantes Cano
S2 Sonia Cuellar Salvatierra
T4 Pedro Garrido Alvarado
D1 Angel Vidal Hoyte 
H2 Miryam Luna Loaiza
J3 Yeanet Lungo Fracchia
D3 Hugo Morales Oliva
D4 Gerald Mory Mora
O4 Patricia Pecci Aznarez
LC8 Fernando Camargo de Anchieta
LC1 Marlene de Souza Santos Freire
LD5 Ester Giraldi
LD1 Marelice da Aparecida Cora Kalinoski
LC1 Pulucena Perera Mederos Malta Selva
LC3 Nelson Mazarin
LA3 Joana Maria Barboza Martins Oliveira
LD9 João Batista Oliveira Goulart
LC8 Marli Minetto
LD1 João Raul D’Avila Wengerkiewicz

Sarajevo, Bósnia-Herzegovina
16 - 19 de junho de 2014

119 Zsofia Szopper
119 Gabor Molnar
121 Katarzyna Gebert
121 Pawel J. Cieslinski
123 Marina Barsegova
123 Liudmila “Lusa” Vasilchenko
124 Adriana Maria Cazan
124 Radu Cristea
126 Darko Curuvija
129 Lorena Hus 
129 Janez Stimnikar
130 Plamen Chingarov
131 Aida Raimonda Peceliuniene
132 Andreja Stojkovski
132 Beti Delovska

Formandos do FDI

Antes do final do ano Leonístico passado, mais 36 Leões passaram a integrar o ranque dos formandos do Instituto de
Preparação de Instrutores. Além de participar de um intenso instituto de 4 dias, aprendendo as habilidades necessárias
para ser um facilitador de sucesso, para serem considerados FORMANDOS do instituto devem planejar e apresentar as
suas próprias sessões de treinamento ao voltarem para casa. Sempre que você verificar uma necessidade de treinamento
em sua área, não esqueça dos formandos do FDI, como os listados a seguir. Eles estão prontos e dispostos a apoiar o
crescimento contínuo de Lions Clubs International. Parabéns a todos os participantes!



Traga as suas habilidades de treinamento e facilitação para um patamar mais elevado!
Em março, a Divisão de Liderança lançará a Série de Excelência para Preparação de Instrutores (FDES), um programa
desenvolvido para atender às necessidades crescentes dos formandos do Instituto de Preparação de Instrutores, em um
formato online conveniente. Este programa, cujo piloto foi um sucesso no primeiro semestre de 2014, irá explorar
assuntos do instituto em maior profundidade, com foco na melhoria de importantes habilidades de apresentação e
facilitação. 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 em 10 de março e 24 de março de
2015; serão agendadas nestas datas duas sessões consecutivas de aproximadamente 75 minutos cada. Os participantes
devem ser formandos de um Instituto de Preparação de Instrutores patrocinado por LCI e devem comprometer-se a
participar ativamente de todas as quatro sessões e de concluir todo o trabalho exigido nas tarefas preliminares. Os
participantes devem ter acesso confiável à internet e equipamento de computador que atenda aos requisitos técnicos de
participação no webinar (para informações técnicas específicas, consulte a página de Webinars no Centro de Recursos
de Liderança online).

Veja aqui o que um participante do programa piloto disse sobre o FDES: “Obrigado por esta sessão de treinamento tão
agradável que, não tenho dúvidas, irá melhorar minhas habilidades para oferecer treinamento a outros membros da
nossa organização. Este programa foi ótimo”. Atualmente este programa está sendo oferecido somente no idioma
inglês. O espaço será limitado a 25 participantes, e os formulários de inscrição estarão disponíveis online em
novembro. 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 pelo email institutes@lionsclubs.org.

1 Illinois
2 Texas 
4 Califórnia 
5M Minnesota
6 Colorado 
11 Michigan 
13 Ohio
20 Nova York 
22 Maryland
23 Connecticut
24 Virgínia 
32 Carolina do Sul
33 Massachusetts
34 Alabama
36 Oregon
37 Montana/Alberta

50 Havaí 
51 Porto Rico
101 Suécia
104 Noruega
105 Inglaterra
106 Dinamarca
109 Islândia
118 Turquia
128 Israel
201 Austrália
202 Nova Zelândia
300 Taiwan
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 
324 Índia 
325 Nepal 
337 Japão 
356 Coréia
380 China Shenzhen 
381 China Guangdong 
382 China, Dalian
385 China Pequim 

386 China Zijiang
387 China Shengyan
389 China Harlin
403 Congo
404 Nigéria 
411 Uganda
412 Zimbábue
413 Zâmbia 
G Equador 
H Peru 
J Uruguai
LA Brasil 
LD Brasil 
M Paraguai
T Chile 
U Quebec

Institutos Regionais de Liderança Leonística de 2014-2015   
O programa de financiamento do Instituto Regional de Liderança Leonística (RLLI) foi criado para incentivar e apoiar 
o desenvolvimento de liderança em nível de distrito múltiplo e único. Este programa permite que os coordenadores 
de distritos múltiplos e únicos solicitem financiamento e apoio em termos de currículo para os institutos locais 
de treinamento. 

O currículo do RLLI é destinado aos Leões interessados   em desenvolver as suas habilidades de liderança. Os
participantes do RLLI recebem uma base sólida em uma variedade de tópicos de liderança. Alguns exemplos dos tópicos
abordados são Trabalho em equipes, Gerenciamento do tempo e Oratória. O formando do RLLI está pronto para usar
as suas novas habilidades de liderança em seus clubes e distritos.

Visite a página da web do Instituto Regional de Liderança Leonística para saber mais sobre este valioso programa de
financiamento e para descobrir como solicitar.

Parabéns aos seguintes 53 distritos múltiplos e 11 distritos únicos que receberam aprovação para realizar Institutos
Regionais de Liderança Leonística neste ano. Neste ano a Divisão de Liderança recebeu 72 pedidos, um número maior
do que em qualquer outro ano. Agradecemos a sua dedicação ao desenvolvimento de liderança e esperamos receber o
relatório final de cada um dos institutos. 

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


Novo Programa de Treinamento para
Dirigentes de Clubes

A Divisão de Liderança tem a satisfação de anunciar o
lançamento do novo Programa de Treinamento de
Dirigentes de Clube! O programa proporciona uma
abordagem flexível para permitir a personalização do
treinamento com base nas necessidades das diferentes
áreas. O programa consiste de um componente online
padronizado, bem como de materiais para a criação de um
workshop conduzido por instrutor. Juntos, estes materiais
oferecem uma estrutura abrangente de treinamento para
todos os dirigentes entrantes de clube, para que possam
atender com êxito às necessidades dos clubes.

O programa de treinamento inclui duas fases:
• Fase 1: Um módulo de estudo online individualizado

para os presidentes, secretários e tesoureiros. Os
módulos revisam as responsabilidades básicas de cada
cargo, com base no Manual da Equipe de Dirigente de
Clube e no Estatuto e Regulamentos Padrão de Clube,
garantindo que os Leões que participem da Fase 2
do treinamento tenham uma fundação básica de
compreensão a partir da qual irão se desenvolver.

• Fase 2: Um workshop interativo conduzido por
instrutor. O conteúdo e formato do workshop será
determinado pela GLT de distrito para garantir que o
treinamento atenda especificamente às necessidades
dos dirigentes do clube. Estas necessidades podem
variar, mas talvez incluam discussões sobre a visão do
distrito, papéis e responsabilidades dos dirigentes do
clube, e perguntas e respostas com dirigentes vigentes
de clubes; ou temas específicos, tais como o trabalho
em equipe, definição de metas e gerenciamento
do tempo.

Para auxiliar na identificação e desenvolvimento do
currículo da Fase 2, um novo Guia do Instrutor de 
Treinamento dos Dirigentes de Clube também está 
disponível. O guia oferece modelos de design e sugestões
de conteúdo, e compartilha ideias coletadas em uma 
pesquisa distribuída em abril de 2014, que reuniu as 
melhores práticas de treinamento de dirigentes de clube
fornecidas pelos coordenadores da GLT de distrito de 
todo o mundo.

Os materiais do Programa de Treinamento de Dirigentes
de Clube estão disponíveis na página de Orientação dos
Dirigentes de Clube localizada no Centro de Recursos de
Liderança do website da LCI em todos os idiomas oficiais
de Lions. As dúvidas sobre os novos materiais podem ser
enviadas ao Departamento de Aprendizado Facilitado pelo
email leadership@lionsclubs.org.

Webinars de Desenvolvimento da Liderança 
começando na direção certa!

Os webinars de Desenvolvimento de Liderança tiveram um
grande começo de ano, contando com a participação de
seiscentos Leões em “Uma grande aventura: “O Papel do
Presidente de Divisão” e “Conquiste o topo: Conquistando
Excelência de Clube através de crescimento, orientação,
atividade e liderança”. 

Em “Uma Grande Aventura”, juntamo-nos ao novo
Presidente de Divisão Richard em sua missão de um ano
para “Promover o orgulho de ser Leão” e alcançar o
Prêmio do Presidente de Divisão em cada trimestre.
Verificamos os seus desafios, aliados, ferramentas,
equipamentos, habilidades necessárias, obstáculos e o
triunfo final com o prêmio de Presidente de Divisão. Este
webinar foi uma forma envolvente de entender o que é
preciso para se destacar nesta posição vital em Lions. Você
perdeu o webinar? Não se preocupe! Ele está publicado no
website de LCI.

“Conquiste o topo: Conquistando Excelência de Clube
através de crescimento, orientação, atividade e liderança”
foi em seguida, em agosto. Em sintonia com o lema do
Presidente Preston de “fortalecer a nossa Associação do
clube para cima”, este webinar ofereceu um formato de
definição de metas aos líderes do clube para criar planos
concretos para melhorar os clubes nas áreas de aumento
de associados, orientação do novo associado, atividades de
serviços e desenvolvimento de liderança. Além disso, o
webinar discutiu como fortalecer o clube nestas áreas que
apóiam diretamente o clube a alcançar o Prêmio de
Excelência de Clube, bem como o Governador do Distrito
a conseguir o novo prêmio de prestígio, “Orgulho pela
Excelência”.

Comentários como, “este é o melhor webinar de que já
participei”, e, “ele foi extremamente útil”, levou a divisão
de Desenvolvimento de Liderança de LCI a publicar os
materiais de ambas as apresentações na página de
Webinars do website da LCI, incluindo a gravação do
webinar, apresentação de slides e o livro de exercícios.  

Enquanto você estiver lá, não se esqueça de se inscrever
para vários dos próximos temas interessantes!

Novembro: Harmonia na família Leonística: Como liderar
gerações diversificadas nos Lions Clubes

Janeiro: Quando um manto de rei pode atrapalhar:
Torne-se um Super-herói Leão!

Fevereiro: Gerenciamento de projetos
Março: Cuidando dos associados: Como liderar

equipes fortes
Abril: Você foi um Presidente de Clube, O que 

fará agora?
Maio: Leonismo como Ex-Governador de Distrito

Centro de Recursos de Liderança (CRL)
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Novo curso de Gerenciamento do tempo   
A Divisão de Liderança tem a satisfação de anunciar o
lançamento de um novo curso no Centro Leonístico de
Aprendizagem (LLC). Se você é um destes que sente não
haver tempo suficiente no dia para concluir tudo que
esperava fazer, o nosso curso de Gerenciamento do Tempo
talvez seja exatamente para você! 

Nós desenvolvemos o curso de Gerenciamento do Tempo
com três objetivos principais em mente: 

• Expor as várias maneiras pelas quais o nosso tempo é
utilizado improdutivamente durante o dia

• Identificar várias áreas em que podemos melhorar o
nosso gerenciamento do tempo

• Oferecer técnicas para melhorar ou aperfeiçoar as
habilidades de gerenciamento de tempo 

O Gerenciamento do Tempo também foi criado para
permitir que o usuário faça o curso em sua totalidade ou,
se o tempo não permitir, enfoque em elementos do curso
que tratem dos desafios de gerenciamento de tempo
específicos do usuário. 

O curso de Gerenciamento do Tempo foi disponibilizado
aos usuários do idioma inglês em outubro de 2014 e estará
acessível em todos os outros idiomas oficiais do Lions no
início de 2015.  

O catálogo completo de cursos do Centro Leonístico de
Aprendizagem está disponível no website de LCI. Visite a
página da web do Centro Leonístico de Aprendizagem e
clique em LOGIN para fazer o curso. Se você ainda não
criou uma conta de usuário gratuita no LLC, pode assistir
a um tutorial curto que demonstra como você pode
facilmente criar uma conta com o seu número de associado
de Lions.  

Novo vídeo promocional do 
Centro Leonístico de Aprendizagem 

Um novo vídeo promocional do Centro Leonístico de
Aprendizagem (LLC) foi adicionado à página do índice
do Centro de Recursos de Liderança. Este vídeo pode ser
mostrado aos associados do Lions clube para apresentar
o benefício do treinamento de liderança e de
gerenciamento disponíveis através dos cursos online do
Centro Leonístico de Aprendizagem. Mais de 20 cursos
estão disponíveis 24 horas ao dia, todos os dias da
semana, para qualquer Leão que tenha uma conta do
usuário no Centro Leonístico de Aprendizagem. Se você
ainda não criou uma conta do usuário no LLC para
aproveitar estes recursos, há um vídeo tutorial curto
para mostrar como é fácil criar uma conta. Se você tiver
alguma dúvida a respeito do LLC, envie um email para
llc@lionsclubs.org 

Centro de Recursos de Liderança (LRC)
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Ferramenta de treinamento: Jogos 
Os jogos são uma ferramenta
valiosa de treinamento e o seu uso
está entre as tendências atuais
citadas para aumentar o
envolvimento do aluno.
Historicamente têm-se usado jogos
e competição para treinar equipes
de vendas, contudo agora outras
áreas adotaram esta ferramenta de

treinamento. Talvez você ache, “Espere aí, o nosso treinamento é
uma coisa séria. Não é um jogo”. Pode-se criar jogos usando o
computador ou material impresso e objetos Se você já usou jogos
como ferramenta de treinamento antes, ou está considerando
fazê-lo agora, aqui vão algumas dicas sobre como criar ou
utilizar jogos como um recurso de treinamento.

Alguns itens a serem considerados ao criar ou escolher um jogo
aplicado ao ensino:

• Deve ser estruturado para simular as condições no cargo da
forma mais real possível. 

• Incluir elementos de disputa seja jogando em equipes
competitivas ou reconhecendo os participantes com
pontuação alta no final.

• As instruções e regras devem ser de fácil compreensão.
• Ter oportunidades para que se faça escolhas e se veja as

consequências resultantes
• Oferecer oportunidades de aplicação prática do que foi

ensinado em um ambiente seguro
• Incluir um elemento surpresa; como uma perda

inesperada/desafio ou uma pergunta aleatória valendo bônus

Se você ainda acha que os jogos não sejam realmente adequados
para o treinamento, veja aqui alguns exemplos de como os jogos
de treinamento específico poderiam ser utilizados:

• Um jogo de tabuleiro como Monopólio pode demonstrar o
uso dos recursos/dinheiro e no tabuleiro ou nos cartões, você
pode ter eventos da vida real ou a consequência das ações.
Isto poderia ser usado para treinar dirigentes de Lions clubes
ou membros da diretoria do clube.

• Um jogo tipo Jeopardy, famoso programa de competição da
TV americana, baseado no computador pode ser usado para
testar o conhecimento de uma variedade de assuntos, tais
como informações sobre a orientação de associados Leões,
recrutamento de assessores de associados e conhecimento em
extensão ou código de ética de LCI.

Os jogos, como um exercício de simulação, podem orientar as
equipes através de um processo em um ambiente seguro, como
por exemplo, agir em uma situação de emergência. Este tipo de
atividade de jogo oferece muitas oportunidades para a tomada 
de decisão e para que os participantes tenham influência sobre 
o resultado.

O uso de jogos como uma ferramenta contribui para o
treinamento, aumentando a participação ativa dos alunos e
aumentando o controle das próprias experiências de
aprendizagem. Não só isto, os jogos tornam o aprendizado mais
interessante, desafiador, agradável e inesquecível. 

Ideia Brilhante
Você se deu conta de que o seu clube ou distrito
está sempre realizando o mesmo tipo de reunião
ou projeto de serviço? São sempre os mesmos
Leões liderando ou participando dos projetos? Dê
uma mexida nisto! 
• Para a próxima reunião, que tal trazer um

orador convidado ou planejar uma sessão de
treinamento? Não deixe de apresentar os
novos associados e de mantê-los envolvidos.
Use uma atividade para quebrar o gelo ou um
exercício de formação de equipe para que os
associados mais novos sintam-se integrados
à equipe.

• Para o seu próximo projeto de serviço,
busque fora do clube; contate e faça parcerias
com os membros de sua comunidade. Você
ganhará uma nova perspectiva, adquirirá
novas ideias e conhecerá novas pessoas que
talvez possam se tornar novos associados
do clube. 

• A próxima vez que você pedir aos associados
do clube por um voluntário para dirigir um
projeto, tente incentivar um novo associado
para tal. Coloque o novo associado para
trabalhar com um associado experiente, que
irá servir como mentor. Isto irá aumentar o
contingente de Leões ativos e envolver o
novo associado.

Tentar novas maneiras de fazer as coisas nunca
é fácil, mas é sempre gratificante. Há cursos
disponíveis no Centro Leonístico de Aprendiza-
gem para ajudá-lo a começar. O Gerenciamento
de mudanças, Criatividade e Mentoreamento são
apenas alguns dos cursos disponíveis a você.
Dando uma mexida nas coisas, você vai revigorar
o clube, capacitar e envolver os associados Leões.

Gostaríamos de saber a sua opinião!
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 tenha uma Ideia Brilhante,
sugestões para as próximas edições ou um
assunto específico que deseje ver publicado na
próxima edição (fevereiro de 2015), entre em
contato conosco. Os seus comentários serão bem
vindos, envie-os para leadership@lionsclubs.org. 

Se todos se esforçarem 
juntos, então o sucesso será inevitável. 

Henry Ford

LN38 PO 10/14
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