
Passar o Bastão da
Liderança – 
Crie um Legado
Leonístico de Lide-
rança
Conforme nos aproxima-
mos de outro ano Leonís-
tico, a tendência é pensar a “curto prazo”. Nosso foco é atingir as
metas deste ano até o final de junho, fazendo com que este mandato
seja um sucesso, ganhando prêmios nos prazos estabelecidos –tudo
criticamente importante para o nosso futuro como a organização
líder no fornecimento de serviços humanitários em todo o mundo.
Porém, como líderes, devemos continuar cumprindo os nossos objeti-
vos para 2013-2014, mas sem perder de vista o “longo prazo”.

O início do ano Leonístico de 2014-2015 marca o princípio de um
novo mandato para a GLT e GMT, e novas equipes de governadores
de distrito estarão prontas a servir, como também, os novos dirigen-
tes de clube assumirão as responsabilidade durante a sua gestão. O
desafio para os líderes Leões é abraçar as oportunidades apresenta-
das por essa transição de liderança. Passar o bastão da Liderança
Leonística exige planejamento meticuloso, esforço e ação focada. O
planejamento da sucessão é importante demais para ser deixado ao
acaso. Considere o seguinte:

1. Concentre-se em competência, e não no que é comum
Muitas vezes, há uma tendência em procurar um sucessor, exata-
mente como somos. Embora isso possa parecer muito natural, há
um perigo inerente em tal atitude. Isso pode resultar em culturas
de liderança fechadas e resistentes à mudança. A diversidade da
nossa associação é um dos muitos aspectos que a tornam tão fan-
tástica. Tome cuidado para não negligenciar líderes em potencial,
porque eles são diferentes do que se passou antes. Em vez disso,
abrace novas perspectivas e incentive idéias inovadoras.

2. Ensine como fazer, e também a razão de fazê-lo.
A pesquisa indica que a principal diferença entre as organizações
que se desenvolvem a longo prazo e aquelas que não desenvolvem,
nada tem a ver com a liderança carismática, planos estratégicos ou
uma declaração de visão inspiradora.  Na realidade, o fator mais
importante na determinação da vitalidade das organizações é um
compromisso consistente com os seus valores e propósitos, junta-
mente com uma vontade de efetivamente mudar abordagens, con-
forme necessário.

Muitos planos de sucessão tendem a se concentrar quase que
exclusivamente na forma em que as coisas foram feitas no
passado e no que precisa acontecer para garantir que o su-
cesso de ontem se repita amanhã. Se um líder deseja fazer
uma transição com sucesso para a próxima geração de lide-
rança, o foco deve ser sobre o porquê mais do que a forma
como a transição é  feita. É extremamente importante preser-
var-se os valores e objetivos que levaram ao sucesso no pas-
sado, porém, deve-se também capacitar os seus sucessores a
mudarem o ‘como’ no tocante às circunstâncias, necessidades
e oportunidades de evoluir.

3. Comece AGORA (caso não o tenha feito)
O planejamento da sucessão da liderança é algo que você não
pode começar prematuramente, mas tome cuidado para não
começar muito tarde! Os elementos mais importantes para
passar durante o processo de sucessão são os intangíveis.
Além dos detalhes inerentes a um cargo de liderança, muitas
vezes, o mais importante é o mentoreamento, modelagem e
criação de redes às quais o sucessor é exposto na medida em
que o bastão é passado. Essas lições e discernimento aconte-
cem ao longo do tempo –considere o processo como um in-
vestimento a longo prazo na liderança Leonística.

4. Abrace o seu novo papel – não relute em deixar as coisas
acontecerem
Passar o bastão da liderança pode ser um processo difícil para
muitos líderes.  A relutância em deixar acontecer pode ser
uma coisa natural para um líder cessante, mas também pode
ser prejudicial para a organização. Como um líder Leão expe-
riente, você é extremamente valioso para a nossa organização
–não deixe que suas habilidades e paixão pela liderança sejam
desperdiçadas. Escolha como você vai continuar a usar os
seus conhecimentos, habilidades e energia para melhorar os
serviço prestados, para fazer progredir a nossa associação, in-
centivar novos líderes e contribuir para um futuro brilhante
de LCI.

Lembre-se, o seu impacto real como líder Leão será medido não
apenas pelo que você fez durante o seu mandato em um cargo
de liderança específico, mas sim por aquilo que você habilitou e
capacitou a próxima geração de líderes Leões. Passar o bastão
da liderança pode ser um desafio, mas também pode representar
a maior oportunidade de criar o seu legado como líder. 
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Programa de Treinamento 
para Governadores de
Distrito Eleitos de 2013-2014
Agora que já completaram as três pri-
meiras fases do treinamento do Pri-
meiro Vice-Governador/Governador de
Distrito Eleito para 2013-2014, os go-
vernadores de distrito do mundo in-
teiro estão aguardando a fase final de
preparação, ou seja, – o Seminário de
Governadores de Distrito Eleitos de
2014, em Toronto, Ontário, Canadá. 

A viagem para Toronto consistiu de
uma extensa preparação, começando no final de setembro, com
o componente de aprendizado guiado  independente. Contando
com o apoio e orientação dos líderes de grupo do Seminário de
DGE de 2014, os primeiros vice-governadores de distrito traba-
lharam diligentemente para completarem as três tarefas e avalia-
ções online, e coletivamente alcançaram um impressionante
99% de finalização. 

Em seguida, os primeiros vice-governadores de distrito reuni-
ram-se para o Treinamento de  Área da GLT em janeiro e feve-
reiro. Este componente do programa ofereceu uma
oportunidade singular aos primeiros vice-governadores de dis-
trito e governadores de distrito eleitos para colaborarem com os
Líderes de Área da GLT e da GMT e seus colegas, visando atin-
gir as metas e planos de ação para o distrito, relacionados ao
aumento do quadro associativo e das qualidades de liderança. 

No decorrer do ano Leonístico, os primeiros vice-governadores
de distrito e governadores de distrito eleitos também participa-
ram das sessões de treinamento locais, conduzidas pela GLT em
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 governa-
dores entrantes tivessem uma preparação profunda. 

Ansiosos para chegarem à parada final de suas jornadas em di-
reção ao mandato, isto é, o Seminário de DGE de 2014 em To-
ronto, os governadores entrantes podem esperar três dias
emocionantes de workshops interativos, sessões informativas e
confraternização global. O seminário foi concebido para moti-
var, inspirar e cultivar novas idéias e perspectivas multiculturais,
e certamente será uma experiência de vida como nenhuma
outra. Estamos ansiosos para vê-lo de perto em Toronto! 

Convenção Internacional de 2014 
O planejamento da nossa próxima 97ª Convenção Internacional já
está em andamento.  Mais uma vez, o stand de Liderança no salão
da convenção será
movimentado, com
Leões procurando por
respostas às suas per-
guntas e comparti-
lhando idéias
relacionadas a progra-
mas de treinamento e desenvolvimento da liderança.  Saiba mais
sobre a variedade de recursos e oportunidades de treinamentos dis-
poníveis para você em 2014-2015.  Mesmo que não tenha perguntas
específicas, faça uma visita ao estande para nos conhecer.  Você fi-
cará surpreso com o que poderá descobrir! 

Planeje participar desses seminários imperdíveis:

INTERCÂMBIO DE LÍDERES
Segunda-feira, 7 de julho
14:30 – 16:00
Centro de Convenções Metro Toronto (MTCC)

Neste ano, teremos um truque do CHAPEU DE LIDERANÇA!
Venha participar de um seminário de alta energia, cujo tema é o
esporte nacional de inverno do Canadá: o hóquei no gelo.  Du-
rante este seminário interativo , você será guiado por uma par-
tida internacional com vários líderes Leões durante três períodos
de 20 minutos cada, com foco em habilidades para aumentar a
sua eficácia como líder. Deixe que este seminário lhe ofereça
uma maneira de marcar pontos como líder Leão. 

Seminário para Presidentes de Conselho
Domingo, 6 de julho
14:00-16:00
Centro de Convenções Metro Toronto (MTCC)

Você é um Presidente de Conselho entrante? Então este seminá-
rio é perfeito para você!  Esta é a sua chance de aprender sobre
os objetivos e prioridades do lema internacional de 2014-2015.
Como membro ativo da Equipe de Liderança Global e da Equipe
Global de Aumento de Sócios, as competências e responsabilida-
des do Presidente de Conselho serão  reavaliadas. As discussões
serão centradas em tópicos tais como os elementos de sucesso do
trabalho em equipe, desafios prováveis na área de liderança, e
como maximizar o impacto positivo como um importante líder
do distrito múltiplo.  Lembre-se de marcar este evento em sua
lista de afazeres na convenção, pois ao participar, você terá as
ferramentas necessárias para comandar o seu distrito múltiplo
durante um ano produtivo e bem sucedido.

DESTINO: TORONTO! 



PROGRAMAÇÃO DOS INSTITUTOS DE LIDERANÇA LEONÍSTICA DE 2014-2015
(datas e locais sujeitos a mudanças)

Área/Região
Jurisdicional

Áreas I e II

EUA, 
Afiliados,

Bermudas e 
Bahamas

Canadá

Área III

América do Sul, 
América 
Central,  
México

e 
Ilhas do Mar do

Caribe

Área IV 

Europa

Área V

Oriente
e

Sudeste
Asiático

Área VI

Índia,
Sudeste
Asiático,
África,

e 
Oriente Médio 

Área VII 

Austrália, 
Nova Zelândia,

Papua  
Nova Guiné, 
Indonésia 

e Ilhas do Sul do
Pacífico

África

Instituto de 
Liderança 
para Leões
Emergentes

4-6 outubro,
2014

Oak Brook,
EUA

14-16 março,
2015

Rotorua,
Nova Zelândia

Instituto 
Avançado de 
Liderança 
Leonística

7-9 março, 
2015

Calgary, Canadá

25-27 outubro,
2014

Cidade do 
México, México

25-27 abril, 2015
Santa Cruz, 

Bolívia

28-30 outubro,
2014

Birmingham,
Inglaterra

20-22 
setembro:, 

2014
Hong Kong,

China

18-20 abril,
2015

Indore, Madhya
Pradesh, Índia

26-28 agosto,
2014

Adelaide, 
Austrália

1-3 fevereiro,
2015

Brazzaville,
Congo

Instituto de 
Preparação de
Instrutores

7-10 fevereiro,
2015

Lisboa, Portugal

14-17 maio,
2015

Manila, 
Filipinas

20-23 
novembro, 

2014
Hyderabad,

Andhra
Pradesh, Índia

31 janeiro 
1° 

fevereiro, 
2015

Brazzaville,
Congo

Programas de Desenvolvimento da Liderança
Lions Clubs International sabe que todos os líderes Leões podem melhorar a sua eficácia através da participação em programas de treina-
mento, portanto, LCI oferece uma variedade de oportunidades de desenvolvimento para este fim.

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 IPI) estão disponíveis em todas as áreas jurisdicionais.  

As inscrições serão abertas com quatro meses de antecedência ao instituto. 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 quatro semanas de antecedência à data de início do ins-
tituto. 

Uma lista com uma breve descrição dos assuntos abordados em cada um dos três tipos de institutos, assim como um modelo de programa-
ção de eventos estão disponíveis nowebsite de LCI. 

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


Formandos do IPI
Istanbul, Turquia
4-7 novembro, 2013
102E, Suiça, Jean-Pierre Gagnebin
103CS, França, Gerard Jacquet
103SE, França, Christiane Marie Fabre Loisel
104 J, Noruega, Reidar Elnan
105A, Inglaterra, Kadambari Shah
106A, Dinamarca, Jorn Vangkilde
107N, Finlândia, Antti Forsell
108TA2, Itália, Anna Dessy Zanazzo
108YA, Itália, Alba Maria Lucia Capobianco
110AN, Holanda, Elisabeth Haderer
111MS, Alemanha, Franz Ladwein
112D, Bélgica, Pierre Bracaval
115CS, Portugal, Carlos M Torres
117A, Grécia, Ourania Mavroyianni
117B, Chipre, Georghios Stasoullis
118E, Turquia, Tayfun Turkalp
118Y, Turquia, Hulya Arikok
120, Estônia, Raivo Kokser
121, Polônia, Krzysztof Jeske
124, Romênia, Benedict Ancar

Tunis, Tunísia
2-5 fevereiro, 2014

352, Egito, Mahmoud El Maghraby
403A2, Benin, Louis Fidegnon
403A2, Benin, Claude Bertin Wankpo Sonon
403A2, Togo, Ahlonoko Koffi Tobias Bruce
403B, Camarões, Alice O. Kingue Ekedi
403B, Camarões, Sophie Ben Roosalem
403B, Camarões, Charlotte Ekoka Nsom
403B, Madagascar, Chantal Dixneuf
403B, Madagascar, Leon Kai Fong Manana
403B, Reunion, Patrick Herve
404A1, Nigéria, Moshood Olugbani
404A2, Nigéria, Uno Ijim Agbor
404A2, Nigéria, Ekpe Nta Bassey
404B, Nigéria, Idowu Omolola Anobili
411A, Quênia, Lawi S Njeremani
411B, Uganda, Geoffrey B. Mwesigwa
412, Zimbábue, Eric Musesengwe
412, Zimbábue, Alva Mandizvidza Senderayi
414, Tunisia, Slim Ghalloussi



Equipe de Liderança Global 2014-2017 
Nomeação dos Coordenadores 
O primeiro mandato completo de três anos dos nossos coordenado-
res da GLT está chegando ao fim. Parabenizamos os coordenadores
da GLT de DM e GLT-D pelos seus incansáveis   esforços e compro-
misso com o treinamento da liderança.

Com o intuito de continuarmos o nosso trabalho de liderança de
qualidade, estamos solicitando que os pedidos de nomeação para o
cargo de coordenador da GLT de 2014-2017 para distritos múltiplos,
únicos e subdistritos, sejam enviados para LCI até 15 de maio de
2014. 

Mudança na Estrutura da 
Equipe de Liderança Global 
A nossa Diretoria Internacional aprovou
recentemente uma alteração na estrutura
da GLT, que entrou em vigor no ano Leo-
nístico de 2014. Durante os três primeiros
anos de mandato da GLT, verificamos um
problema quando existe uma área da GLT individual, liderada por
um líder de Área da GLT, ou uma área especial individual, liderada
por um Conselheiro de Área Especial da GLT, que é composta por
menos de dois distritos múltiplos. Mesmo sabendo que os Coordena-
dores da GLT em âmbito de distrito múltiplo são considerados como
integrantes indispensáveis de ambas as iniciativas, existe uma redun-
dância de responsabilidades e confusão de comando entre o Líder de
Área da GLT, o Conselheiro de Área Especial da GLT e o Coordena-
dor da GLT de DM.

Após análise e consideração, a seguinte revisão para a estrutura da
GLT foi aprovada:

• Começando com o novo mandato da GLT, o cargo de Coorde-
nador da GLT-DM continuará vigorando apenas nos distritos
designados para áreas da GLT ou áreas especiais compostas
por dois ou mais distritos múltiplos.

• Nos distritos múltiplos designados para áreas da GLT ou para
áreas especiais compostas por menos de 2 distritos múltiplos, o
Líder de Área da GLT ou o Conselheiro Especial de Área estará
cumprindo as devidas responsabilidades de liderar a GLT em
nível de distrito múltiplo. Não serão nomeados Coordenadores
da GLT de DM.

• Os coordenadores da GLT - D nos distritos múltiplos que não
tenham um Coordenador da GLT de DM, trabalharão direta-
mente com os seus respectivos Líderes de Área da GLT ou Con-
selheiros Especiais de Área da GLT no tocante aos planos de
ação para implementarem a agenda do treinamento de lide-
rança em seus distritos.

Estamos ansiosos em poder trabalhar com a nova GLT de 2014.
Caso tiver perguntas sobre a nova estrutura da GLT, envie um email
para globalleadershipteam@lionsclubs.orgentre em contato conosco.

O Conselho de Governadores em consulta com o Presidente do
Conselho e do respectivo Líder de  Área da GLT é responsável
pela nomeação do coordenador da GLT de DM (quando aplicá-
vel) para o próximo mandato de três anos. Em nível distrital
único, a Equipe do Governador de Distrito, em consulta com o
respectivo Líder de Área da GLT e / ou Conselheiro Especial de
Área, é responsável pela nomeação do Coordenador da GLT de
Distrito Único para um mandato de três anos. Os Coordenado-
res da GLT -D em nível de subdistrito são nomeados  pela
Equipe do Governador de Distrito em consulta com o Coorde-
nador da GLT de DM e respectivo Líder de Área e/ou Conse-
lheiro Especial de Área da GLT. 

Como as nomeações para a GLT são para mandatos de três
anos (sujeitos a confirmação anual), é fundamental um trabalho
conjunto e consciente no momento da seleção. Os formulários
de nomeação para a GLT encontram-se na página na web do
Centro de Recursos de Distrito em Equipe de Liderança Global.

A GLT visa não somente identificar e desenvolver futuros líderes
Leões, mas também treinar, instruir, orientar e motivar os líderes
existentes. O trabalho da GLT tem como objetivo assegurar a
vitalidade futura da nossa associação, ampliando a oferta de
Leões líderes e melhorando a nossa capacidade de planejar a su-
cessão eficazmente.

Para obter informações adicionais, visite a página da GLT na
web, ou envie um email para
globalleadershipteam@lionsclubs.org

Os webinars Concentram-se
em “Siga o seu Sonho “      
Em conformidade com o lema do Presi-
dente Internacional Barry Palmer Siga
o seu Sonho, a Divisão de Liderança
realizou uma série de webinars focados
em como os Leões em vários pontos na sua jornada de liderança
podem continuar realizando os seus anseios. Em fevereiro, “O
Sonho Continua:  Leonismo como um Ex-governador de Dis-
trito”, discutiu possíveis papéis que um ex-governador poderia
almejar, que seriam pessoalmente gratificantes e promoveriam a
missão e os objetivos de LCI. Em março, “Você já Foi Presi-
dente de Clube... O que Fará Agora,” examina os cargos de li-
derança além do âmbito de clube.ª O terceiro webinar da série,
“Você quer ser um governador de distrito,” instrui os Leões as-
pirantes sobre os papéis e as responsabilidades inerentes ao
cargo de governador de distrito, incentivando-os a pensar estra-
tegicamente sobre que caminho trilhar neste sentido. Ao todo,
cerca de 700 Leões que falam inglês e espanhol participaram
destas sessões interativas de treinamento online.

Estamos ansiosos para mais um ano de forte crescimento do
aprendizado online de LCI. Como sempre, mantenha-se infor-
mado sobre os mais recentes webinars na página de inscrição-
webinars , e inscreva-se hoje para o último webinar deste ano,
Resolução de Conflitos . 

http://www.lionsclubs.org/EN/member-center/leadership-development/development-programs/webinars.php
mailto:globalleadershipteam@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/global-leadership-team/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/global-leadership-team/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/managing-a-district/district-resource-center.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/managing-a-district/district-resource-center.php
mailto:globalleadershipteam@lionsclubs.org


Ferramenta de Treinamento - Objetos para Manusear      
Ter uma variedade de objetos do tipo brinquedos táteis ou “objetos para
manusear “ em cima da mesa na frente dos alunos Leões pode aumentar o
nível de aprendizado. Alguns especialistas explicam que isto faz parte do
movimento de aprendizado que “agrada a mente”. Outros dizem que isto
aumenta a atratividade do ambiente de treinamento; fazendo com que os
alunos Leões fiquem relaxados e curiosos sobre a sessão de treinamento -
tornando-os mais receptivos à aprendizagem. Outro ponto de vista é que os
objetos táteis são necessários para man-
ter a atenção do aluno do estilo cinesté-
sico. Usando métodos variados durante
o treinamento acomodará diferentes es-
tilos de aprendizagem do seu grupo.
Considere utilizar alguns “objetos para
manusear” que sejam dobráveis  , como
limpadores de cachimbo de diferentes
cores, bolas koosh ou bolas de stress
pequenas, ou uma variedade de blocos
com ligações móveis. 

Além dos motivos acima mencionados
esses objetos podem ser usados como material para as atividades que contri-
buem para o sucesso de uma sessão de treinamento do Lions.

• Uma atividade criativa para “aquecer o cé-
rebro”, quando os participantes são convi-
dados a debater sobre os vários usos de um
objeto em um curto período de tempo, esta-
belece um clima acolhedor para expressar e
compartilhar idéias.

• Um energizador que inclua atividade física como jogar a bola koosh entre
os participantes da sessão, o que aumenta o fluxo de sangue de oxigênio
para o cérebro, e tem um efeito positivo na atenção e aprendizado do
grupo. 

• Use os objetos para selecionar equipes ou formar grupos, fazendo com que
toda as pessoas coloquem um objeto da coleção em suas mesas. Os que ti-
verem itens idênticos formam uma equipe / grupo.  Esta é uma maneira
fácil e divertida de movimentar os participantes ao redor da sala e formar
grupos para uma atividade de treinamento.

Como você pode ver, há uma série de benefícios em utilizar “objetos para
manusear” em seu treinamento. Isto serve não somente para envolver os
participantes quando entram na sala, mas são materiais úteis que podem ser
usados em outras atividades dos Leões durante uma sessão de treinamento.
Ver os objetos sobre a mesa também transmite uma mensagem de que esta
sessão será mais do que assistir a uma apresentação de PowerPoint, mas
será um evento muito divertido!

Ideia Brilhante
Durante o Instituto Regional de Liderança Leonística do
MD - 201 em novembro de 2013, o Coordenador da
GLT de DM, ex-governador Tim Irvine, relatou que um
“trade show” foi realizado, onde os participantes expu-
nham os projetos do clube.  Os participantes foram avisa-
dos   com antecedência
que se preparassem
para uma apresentação
visual de um projeto de
clube, e cada exposição
foi montada como um
“trade show”.  Os par-
ticipantes circularam
em meio a várias expo-
sições, aprendendo
mais sobre cada uma
delas ao longo do ca-
minho. De acordo com
o Coordenador Irvine
da GLT -DM : “Foi in-
crível ver o trabalho
das pessoas que prepa-
raram as exposições -
ficou óbvio que tinham
orgulho pelos seus pro-
jetos”. Que idéia brilhante para compartilhar uma varie-
dade de idéias com os companheiros Leões, assim
promovendo o orgulho pelas atividades de serviço do
clube. 

Gostaríamos de ouvir as suas histó-
rias!
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 lide-
rança. Caso você tenha uma Ideia Brilhante, su-
gestões para futuras edições ou um assunto
específico que deseje publicar na próxima edição
(agosto de 2014), entre em contato conosco. Os
seus comentários serão bem vindos no leaders-
hip@lionsclubs.org. 

O verdadeiro sucesso é 
permitir que haja sucessão. 

(Autor desconhecido)
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