
Estamos nos
aproximando 
da Reta Final 
do ano de 
2012-2013!       
Todos nos
reconhecemos a
importância de
termos um bom
início. Nossa
associação possui muitos começos excelentes. Mas agora que nos
aproximamos do final de 2012-2013 é o momento de focarmos em
um final vitorioso.

Um final vitorioso significa encarar as suas responsabilidades de
liderança de forma definitiva, trabalhando arduamente até o final
quando passará o bastão para o seu sucessor. Um final vitorioso
exige dedicação, comprometimento, esforço e um claro enfoque na
realização das metas.  

Você tem a oportunidade de criar um final estrondoso. Considere
o seguinte:

• Quais os passos a serem tomados para assegurar-se de
que as metas para 2012-2013 serão cumpridas e
até excedidas?
• Quem pode se comprometer para assegurar um
final vitorioso?
• O que podemos fazer para criarmos um impulso positivo
para os nossos sucessores? Como podemos passar o bastão
da liderança da forma mais eficaz possível?

As suas respostas bem pensadas às perguntas acima farão com
que possa fazer o melhor possível nessas semanas finais do
ano Leonístico de 2012-2013, com enfoque especial nos
resultados finais, enquanto capacita as pessoas que levarão a
associação adiante.   

Lembre-se, um bom início poderá ajudar no alcance da linha de
chegada, mas sem um forte impulso na reta final, pode ser que não
vença a corrida. Todos chegam ao final, porém, temos que saber o
que fazer para chegarmos vitoriosos.

A escolha é sua – será que o seu final será vitorioso?

O caminho dos GDEs para Hamburgo:
Programa de Treinamento para Governadores
de Distrito Eleitos de 2012-2013 

Agora que já completaram as três primeiras fases do
treinamento do Primeiro Vice-Governador/Governador de
Distrito Eleito para 2012-2013, os governadores de distrito 
do mundo inteiro estão aguardando a fase final de preparação,
ou seja, – o Seminário de Governadores de Distrito Eleitos 
de 2013, em Hamburgo, Alemanha. As opiniões iniciais 
sobre as três primeiras fases do programa deste ano foram
extremamente positivas, sendo que desta vez estamos
incluindo pela primeira vez, um componente de Treinamento
de Área da GLT. 

Contando com o apoio e orientação dos líderes de grupo do
Seminário de GDE de 2013, os primeiros vice-governadores de
distrito deram início à sua preparação ao final de setembro,
utilizando o componente do programa de aprendizado guiado
independente. Todos trabalharam diligentemente para
finalizarem as três tarefas e avaliações online, sendo que,
coletivamente, chegaram ao impressionante percentual de 
97% de participação. 

Em janeiro e fevereiro, o novo componente de treinamento de
Líder de Área da GLT foi implementado, oferecendo uma
oportunidade singular aos primeiros vice-governadores de
distrito e governadores de distrito eleitos para colaborarem
com os Líderes de Área da GLT e da GMT e seus colegas, para
atingirem as metas e planos de ação para o distrito,
relacionados ao aumento do quadro associativo e das
qualidades de liderança. As avaliações e opiniões sobre este
novo componente indicaram o grande sucesso alcançado por
esta abordagem regional para atendermos às crescentes
necessidades dos governadores de distrito entrantes.  
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No decorrer do ano, os primeiros vice-governadores de distrito e
governadores de distrito eleitos também participaram das sessões
de treinamento locais, conduzidas pelos seus distritos múltiplos,
que foram fundamentais para capacitá-los para este importante
cargo. Os tópicos sobre os distritos múltiplos foram centrados
em habilidades-chave de liderança e conhecimentos práticos para
assegurar que os nossos governadores entrantes tivessem uma
preparação profunda. 

No tocante ao Seminário de GDEs de 2013 em Hamburgo, os
governadores de distrito entrantes podem estar certos de que
terão três dias emocionantes de workshops interativos, sessões
informativas e companheirismo internacional que os manterão
motivados, inspirados e prontos a cultivar novas ideais e
perspectivas multiculturais. Esta experiência é singular e
transforma nossas vidas, portanto, não deve ser perdida.
Aguardamos ansiosamente a sua presença em Hamburgo! 

Junte-se a nós na Convenção
Internacional de 2013 em
Hamburgo, Alemanha.
Os planos estão sendo finalizados
para a Convenção Internacional de
2013 na bela cidade de Hamburgo,
Alemanha. A Divisão de Liderança
estará oferecendo dois seminários
interativos.

SEMINÁRIO PARA PRESIDENTES DE CONSELHO
ENTRANTES
Domingo, 7 de julho
14:30-16:30 
Congress Center Hamburg (CCH), no Hall G-2
O Seminário para Presidentes de Conselho Entrantes está sendo
planejado em conjunção com a Convenção Internacional, e será
realizado no domingo, dia 7 de julho. Neste seminário com duas
horas de duração, os presidentes de conselho entrantes terão a
oportunidade de aprender sobre o lema internacional, metas e
prioridades de 2013-2014. Revisaremos as responsabilidades da
Equipe de Liderança Global e Equipe Global de Aumento de
Sócios, bem como a função do presidente de conselho como
integrante atuante de ambas as equipes. Além disto, serão
discutidos elementos do trabalho de uma equipe de sucesso e
possíveis desafios de liderança, assim como ideias sobre como
maximizar o seu impacto positivo, sendo líder importante do
distrito múltiplo.

INTERCÂMBIO DE LÍDERES
Segunda-feira, 8 de julho
13:30 – 15:30
Sala de Chicago no Hamburg Messe
Atendendo à demanda popular, estaremos oferecendo mais um
INTERCÂMBIO DE LÍDERES! Venha divertir-se conosco
quando celebramos o início da banda musical mais aclamada do
mundo, Os Beatles. Hamburgo foi a cidade onde os incríveis
quatro músicos começaram sua jornada 

musical, e o INTERCÂMBIO DE LÍDERES é o local onde pode
aprimorar suas habilidades de liderança! Durante esta sessão
interativa você poderá escolher os tópicos que são de interesse.
Não perca esta chance de dançar e cantar com a nossa equipe
internacional de líderes Leões, quando servirão como facilitadores
de quatro sessões de discussão focadas em uma variedade de
habilidades criadas para aumentar a sua eficácia como líder Leão.

Queremos convidá-lo para dar uma paradinha na estande da
Divisão de Liderança no salão de convenções. A equipe de
liderança estará disponível para responder a eventuais perguntas,
compartilhar ideias e celebrar o seu sucesso como líder Leão.
Esperamos vê-lo em breve!

Formandos do Instituto de Preparação de
Instrutores de 2012-2013
Queremos congratular os mais recentes formandos do IPI 
pelo seu compromisso com o desenvolvimento da liderança 
de qualidade!

Oran, Argélia
2-5 de fevereiro de 2013
103SW, França, Didier Soule
352, Egito, Mona Elsaghir 
352, Egito, Elias Zakhoura
403A1, Burkina Faso, Oumarou Idani
403A1, Burkina Faso, Monhamed J I Compaore
403A2, Benin, Jeannot Gboton
403A2, Costa do Marfim, Jean-Claude Crinot
403A2, Togo, Olivia Viviti-Musinde
403B, Gabão, Glorieuse Mbe Emane
404A, Nigéria, Lami Ahmed
404A, Nigéria, Anthony Okpere
404B, Nigéria, Yinka Bolarinwa
404B, Nigéria, Abiola Odeyemi
411B, Uganda, Valeria Mwesigwa-
411B, Uganda, Mercy Mirembe Ntangaare
411B, Uganda, Yese Mubangizi
411B, Uganda, John Bosco Ntangaare
411B, Uganda, Emelda Twongyeirwe
415, Argélia, El Jaber Otman Benchikh El Fegoun
415, Argélia, Farouk Benkhelil



A Equipe de Liderança
Global (GLT) está
encarregada em identificar e
desenvolver os Líderes Leões
de amanhã. Todos os membros
da GLT estão cientes da
variedade de recursos disponíveis
online, no Centro de Recursos de Liderança (CRL).
Ao identificar as suas necessidades particulares de
treinamento e desenvolvimento, utilizando os recursos
mais apropriados, poderá certamente alcançar os seus
objetivos de liderança.

O Centro de Recursos de Liderança (CRL) representa
uma parada única onde poderá suprir todas as
necessidades de treinamento. Gostaria de tentar 
fazer um curso online? O Centro Leonístico de
Aprendizagem (CLA) tem o orgulho de anunciar 
um novo curso, intitulado “Liderança Servidora”,
disponível em inglês (outros idiomas serão oferecidos
em breve). Faça esta jornada de descoberta pessoal, 
na Estrada da Liderança Servidora para aprender
como aperfeiçoar as suas habilidades de liderança.
Recomendamos que abra uma conta no CLA 
ainda hoje para começar um portfólio de 
treinamento Leonístico!

Leia sobre as últimas histórias de sucesso na seção de
Comunicação de Liderança e envie a sua própria
história para ser compartilhada no website de LCI. 

Explore o CRL e converse com o seu representante da
GLT para que possam determinar o material disponível
que pode servir de apoio aos seus esforços de
desenvolvimento das qualidades de liderança.

Ferramenta de Treinamento: Energizadores 

Os energizadores consistem de atividades rápidas e
divertidas que aumentam o nível de energia, mantendo os
participantes focados durante
uma sessão de treinamento. Eles
são extremamente uteis após
uma refeição, quando os
participantes podem ficar
sonolentos, ou no final do dia,
quando a energia e motivação
estão se esvaindo. Existem
vários tipos de energizadores,
inclusive atividade física,
recursos musicais, humorísticos
ou um quebra-cabeças.

Um energizador físico pode ser algo simples, como ficar de
pé, fazer um alongamento e respirar profundamente. Pode
também ser feito emparelhando os participantes para que
façam movimentos físicos com os braços e pernas, com um
Leão liderando ou demais. 

Um energizador humorístico seria mostrar um cartoon de
humor gráfico, que não seja ofensivo, para que todos
possam rir. Sabemos que a gargalhada energiza as pessoas,
e elas voltam a manter o enfoque na apresentação.
Dependendo do desenho de cartoon, você poderá continuar
nesta mesma atividade perguntando à classe sobre quantos
se identificam com o personagem do cartoon. Você também
pode usar uma charada ou enigma.  

Um energizador musical geralmente requer música alegre e
movimento físico. Pode ser uma dança do estilo do
Gangnam Style no vídeo do YouTube coreano (menos de 
4 minutos de duração). Outro exemplo seria os
participantes ficarem de pé, se movimentando em volta da
sala enquanto a música toca, e quando a música parar eles
se assentam na cadeira mais próxima. Quando a música
começar, eles se movimentam novamente. Quando a
música parar, se assentam novamente na cadeira mais
próxima. Esta atividade podem também ser uma maneira
para reorganizar os assentos na sala de treinamento.

Os energizadores são um importante componente para os
instrutores. Eles aumentam a capacidade de atenção dos
participantes, mantendo todos engajados o que aumenta o
nível de aprendizado em geral. Não importa o tipo de
energizador, lembre-se que deve ser uma atividade rápida,
divertida e que envolva a todos. Para mais informações
acesse o Centro de Recursos de Liderança na seção de
materiais e recursos de treinamento.

http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/leadership-communication/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/index.php


Idéia Brilhante 

Quando realizamos um seminário de treinamento, muitas vezes é difícil cobrir
todos os tópicos no tempo alocado. O Líder de Área da GLT Aubrey Cherry
(Área da 1-F) implementou uma maneira inovadora de abordar este problema. O
Instituto Regional de Liderança Leonística do MD-2 (Texas) incluiu Sessões de
Destaque e Sessões do Seminário. Cada sessão de destaque contou com a
participação de todos e foi apresentada por um orador principal durante o
almoço, jantar ou café da manhã. Houve tempo alocado para perguntas e
respostas, e sessão de debate em pequenos grupos após cada sessão. 

As sessões do seminário tinham uma hora de duração, sendo focadas em tópicos
diferentes que foram apresentados simultaneamente. Os participantes
selecionaram e participaram de três das sete sessões oferecidas. Isto fez com que
todos os participantes pudessem determinar quais as sessões que seriam mais
importantes de acordo com a realidade de cada um. Que ideia brilhante para
valorizarmos ainda mais o tempo disponível, fazendo com que os tópicos mais
relevantes estejam ao alcance de cada participante. 

Gostaríamos de saber o que
você pensa!
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 (agosto de 2013),
entre em contato conosco. Os seus
comentários serão bem-vindos através
do e-mail leadership@lionsclubs.org

A diferença entre vencer e perder é quase sempre nunca desistir.
Walt Disney
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Webinars: Treinamento conforme a Sua Conveniência
Os webinars de liderança durante este ano Leonístico se relacionaram aos cargos de liderança em nível de clubes até o nível 
dos distritos; desde o trabalho em equipe do dirigente de clube até o papel do secretário de gabinete. Os webinars são
proporcionados com dois enfoques, ou seja, nas responsabilidades de cada cargo de liderança e também na introdução do 
novo sistema MyLCI referente a cada cargo de dirigente. As gravações dos webinars e as apresentações de slide podem ser
baixadas da página de webinars localizada no Centro de Recursos de Liderança. 

No momento, os webinars estão sendo realizados em inglês e espanhol, mas tempos planos para incorporar outros idiomas 
no futuro. Cada webinar é oferecido duas ou três vezes, durante o dia e à noite, para que todos tenham a oportunidade de
assistir. Mais de 1900 Leões já participaram dos webinars, que são de fácil acesso, durante o AF de 2012-2013. Os webinars
estão relacionados abaixo, por tópico e número de participantes:

• Treinamento para Secretários de Clube /MyLCI-WMMR (264 participantes de espanhol) 

• Treinamento para Tesoureiros de Clube /MyLCI-WMMR (353 participantes de inglês e 163 de espanhol)

• Equipe do Dirigente de Clube (150 participantes de inglês e 73 de espanhol)

• Presidente de Clube: Líder e Dirigente (200 participantes de inglês e 88 de espanhol)

• O Papel do Presidente de Divisão (144 participantes de inglês e 68 de espanhol) 

• Gerenciamento de Projetos de Serviço (61 participantes de inglês e 44 de espanhol)

• O Papel do Secretário de Gabinete (172 participantes de inglês e 60 de espanhol) 

• Resolução de conflitos (95 participantes de inglês e 45 de espanhol)

Caso tenha experiência como instrutor do Lions e esteja interessado em tornar-se líder facilitador de um webinar, queira entrar
em contato com a Divisão de Liderança pelo e-mail leadership@lionsclubs.org Caso tenha sugestões sobre novos tópicos para
os webinars, envie suas ideias para o mesmo endereço.

mailto:leadership@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/EN/member-center/leadership-development/development-programs/webinars.php
mailto:leadership@lionsclubs.org

