
Como é possível conseguir que associados desmotivados e
insatisfeitos ofereçam serviços humanitários relevantes e
excepcionais, e que possam convidar entusiasticamente outras
pessoas a se juntarem às nossas fileiras, ou oferecer programas
de treinamento inovadores e empolgantes para
impulsionarmos a nossa associação rumo ao futuro? Isto seria
impossível. Por esta razão é que você, líder Leão, deve inspirar
os seus companheiros a oferecerem o que há de melhor de si
próprios! 

Estamos chegando ao fim de mais um ano Leonístico prontos
para iniciarmos outro. O mais importante é que estamos nos
aproximando de uma experiência marcante - as Celebrações
do Centenário. Este é o melhor momento de demonstrarmos
uma liderança inspiradora.

No livro, Fire Them Up! (Mantenha a Motivação, em
tradução livre), o autor Carmine Gallo identifica 7 qualidades
principais que são típicas dos líderes inspiradores. Para que a
sua equipe de Leões o considere inspirador, lembre-se de
demonstrar constantemente as seguintes qualidades:

Entusiasmo renovado. 
Você não poderá inspirar a não ser que esteja inspirado.
Como Leões, precisamos ter compaixão. Embora não
estejamos apaixonados pela logística do serviço em si,
estamos imensamente apaixonados pelo nosso impacto -
sobre a importância do serviço Leonístico e o que ele
significa para os carentes e para as nossas comunidades.

Devemos traçar um curso de ação.
Nada de extraordinário acontece se um líder não partilha a
sua visão e curso de ação. O Presidente Internacional Joe
Preston fez exatamente isto aos partilhar as prioridades do
seu lema, Promover o orgulho de ser Leão. Visões como
esta promovem a emoção e inspiram o engajamento a uma
causa comum.

Venda a ideia sobre os benefícios.
Nossos associados sempre perguntam: “O que a gente
ganha com isto?” Não deixe que fiquem imaginando. Por
exemplo, os associados talvez não se importem com as
estatísticas sobre o quadro associativo. Os números
sozinhos não inspiram. No papel de líder, você deve estar
sempre focado em como os associados se beneficiarão de
um quadro associativo mais amplo - novas ideias, maiores
oportunidades, energia renovada, mais capacidade de servir,
etc. Redefina o que todos queremos realizar em termos de
benefícios claros.

Conte uma história.
Nossos cérebros são
programados para ouvir
histórias e não apenas
ideias abstratas. Conte
uma história que descreva
uma cena na qual os
serviços Leonísticos estão
proporcionando melhoria
de vida para as outras

pessoas. Inclua casos reais para estabelecer uma conexão
entre os líderes e as equipes. Os discursos passam
informações apenas. Mas as histórias criam uma conexão
real.

Convide  à participação. 
As pessoas desejam mais do que apenas um cartão de
associado. Eles querem fazer parte de algo maior. Eles
querem fazer algo significante. Eles querem que suas
opiniões tenham valor. Aproveite todas as
oportunidades para convidá-los a contribuir com suas
ideias, energia e esforço.

Reforce o otimismo. 
Os grandes líderes são mais otimistas do que as outras
pessoas em geral. Compartilhe o seu otimismo. Isto
pode desencadear uma série de ideias, recursos e
oportunidades. Divulgue sempre - o otimismo é algo
contagiante!

Mostre que você se preocupa. 
Os associados devem saber que você, como líder Leão,
se preocupa realmente com o bem estar deles como
indivíduos. Todos nós conhecemos a famosa citação de
Theodore Roosevelt: “Ninguém se importa com o
quanto você sabe, até que saibam o quanto você se
importa”. Incentive-os a alcançar o seu potencial
máximo, mostrando que você se importa.

Depende de você, como líder Leão, inspirar e motivar as
suas equipes para que alcancem níveis ainda mais altos de
realizações. É desta maneira que podemos maximizar o
impacto da liderança, atingindo as metas para 2014-2015,
ao mesmo tempo fortalecendo o orgulho de ser Leão para
um futuro brilhante.
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Aloha! Esteja preparado para o
Seminário de Governadores de Distrito
Eleitos de 2015.
Agora que já completaram as três primeiras fases do
treinamento para Primeiro Vice-Governadores/Governadores
de Distrito Eleitos para 2014-2015, os governadores de
distrito do mundo inteiro estão aguardando a fase final de
preparação, ou seja, – o Seminário de Governadores de
Distrito Eleitos de 2015, em Honolulu, Hawaii, EUA!

Com a orientação experiente de seus líderes de grupo do
Seminário de DGE e membros da Equipe de Liderança Global
e da Equipe Global de Aumento de Associados, os
governadores eleitos têm trabalhado incansavelmente durante
todo o ano para se prepararem para este cargo importante.
Eles passaram tempo colaborando com os membros das suas
equipes distritais, estabelecendo metas, desenvolvendo planos
de ação e planejando para um mandato bem-sucedido.

Durante o Seminário de DGEs de 2015 em Honolulu, 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. Não se esqueça de visitar a página
do Seminário de DGEs no Facebook
(www.facebook.com/2015dge) para ler informações
atualizadas e para interagir com outros líderes de grupo do
Seminário de governadores de distrito eleitos, e líderes Leões!
Esperamos por você no Hawaii! 

Convenção Internacional de 2015 
Queremos convidá-lo para dar uma paradinha no estande da
Divisão de Liderança durante a Convenção Internacional.
Confira o que foi planejado para você em 2015-2016 pelos
Institutos de Liderança Leonística referente aos recursos
baseados na web e webinars interativos. Sempre teremos algo
para todos os interessados em melhorar as habilidades de
liderança! A equipe da Divisão de Liderança estará disponível
para responder a eventuais perguntas, compartilhar ideias e
celebrar o seu sucesso como líder Leão. Esperamos contar
com a sua presença!

SEMINÁRIO PARA PRESIDENTES DE
CONSELHO ENTRANTES
Domingo, 28 de junho de 2015
14:00 – 16:00
Centro de Convenções de Honolulu – Sala 311

Em um esforço para ajudar no planejamento da sucessão
dos distritos múltiplos, a Divisão de Liderança estará mais
uma vez oferecendo um seminário na Convenção
Internacional em Honolulu, Hawaii, especificamente para
os Presidentes de Conselho entrantes.

No seminário, os presidentes de conselho entrantes terão a
oportunidade de aprender sobre o lema internacional,
metas e prioridades de 2015-2016. Revisaremos as
responsabilidades da Equipe de Liderança Global e Equipe
Global de Aumento de Associados, além dos planos para
as Celebrações do Centenário. Além disto, os Presidentes
de Conselho entrantes estarão discutindo elementos do
trabalho de uma equipe de sucesso e possíveis desafios de
liderança, assim como ideias sobre como maximizar o
impacto positivo, sendo eles os principais líderes do
distrito múltiplo.

Os convites já foram enviados aos Presidentes de Conselho
entrantes por meio dos Secretários do Conselho. A reação
preliminar tem sido positiva. Caso tenha alguma pergunta,
entre em contato com Institutos e Seminários através do
email Institutes@lionsclubs.org

O INTERCÂMBIO DE LÍDERES
Segunda-feira, 29 de junho de 2015
14:00 – 16:00
Centro de Convenções de Honolulu – Sala 311

Entre na Onda de Liderança....
... e se sentirá no topo do mundo!

O INTERCÂMBIO DE LÍDERES estará chegando nas
praias de Honolulu e você é convidado a fazer parte da
diversão. Não perca esta chance de integrar a nossa equipe
internacional de líderes Leões, quando servirão como
facilitadores de quatro sessões de discussão focadas em
uma variedade de habilidades. Durante este seminário
interativo você poderá escolher os tópicos que são de
interesse. Prepare o seu equipamento de surf e fique
pronto para pegar a onda de liderança Leonística, com
muita confiança!! 

Destino
Hawaii!

mailto:institutes@lionsclubs.org


Formandos de 2015 da Série de Excelência para Preparação de Instrutores
Parabéns aos formandos de 2015 da Série de Excelência para Preparação de Instrutores (FDES)! Esta série de webinars
interativos online concentra-se no desenvolvimento contínuo e engajamento dos formandos dos Institutos de Preparação
de Instrutores. Neste ano, o programa incluiu 22 participantes dedicados e 4 instrutores experientes de várias partes do
mundo. Os participantes aprenderam técnicas avançadas de PowerPoint e novos conceitos relacionados a habilidades de
apresentação, além de discutirem sobre sucessos, desafios e recursos na área de treinamento, e ainda aprenderam sobre
como facilitar um webinar. 

Coordenadores da GLT: Certificado de Honra ao
Mérito de Desenvolvimento da Liderança de 
2014-2015 

Você tem trabalhado diligentemente durante 2014-2015 para cumprir as suas
responsabilidades na GLT. O seu trabalho está causando um impacto positivo
na qualidade dos líderes Leões em todos os níveis da associação. O Programa de
Reconhecimento pelo Desenvolvimento da Liderança foi criado para você,
Coordenador da GLT, como uma maneira de reconhecermos a sua dedicação e
comprometimento para com a excelência em liderança.

Você já foi premiado com o Certificado de Honra ao Mérito de Desenvolvimento da Liderança? É muito fácil solicitar.
Basta acessar o Programa de Reconhecimento pelo Desenvolvimento da Liderança no website de LCI para informações
sobre qualificação e para imprimir o formulário. O prazo final de entrega é no dia 15 de julho de 2015, portanto, não
se atrase! 

Parabéns aos formandos
do FDES de 2015
4 C5, Derek L. Ledda
5M 6, Dennis W. Kelly III
8 N, Judith K. Dudley
19 H, Stephen E. Somerset
21 A, John F. Walker
106 C, Knud D. Lokkegaard
108 L, Mauro De Angelis
108 YB, Massimo Di Pietro
118 Y, Nursel Ulucam
201 C2, Bryan K. Hearn
201 N2, David L. Robson
201 Q1, Ross Gibbins
201 Q1, Lesley A. Lyons
300 A2, Chai-Wei Yao
301 A2, Susan R. Santillana
315 B1, Nishat Parveen Huq
321 D, Ravi Manuja
323 A2, Ruchita R. Mehra
325 A2, Biju Bajracharya
403 B1, Glorieuse Mbe Emane
403 B1, Sophie Ben Roosalem
413, Abraham Nyirongo

Alguns formandos do programa compartilharam seus pensamentos sobre a
experiência: 

“Como participante recente (do FDES), aprendi muito, não só com os
organizadores e instrutores altamente qualificados, mas também com o grupo
internacional de participantes que eram eles próprios muito experientes em
treinamento e que contribuíram com uma ampla gama de perspectivas sobre a
forma de melhorarmos nossas habilidades e estilos de apresentações
individuais.” – PCC Derek Ledda, 4 C5

“…Não existe experiência que proporcione satisfação maior e sentido de
realização para um instrutor Leão.  Utilizar este treinamento maravilhoso e
exclusivo para o desenvolvimento da liderança dos Leões ao redor do mundo
será a nossa próxima oportunidade e também um desafio emocionante.” 
– PDG e Conselheiro Especial de Área da GLT Ravi Manuja, 321 D

“Aprecio imensamente os passos tomados por LCI em lançar o programa FDES
que nos proporciona habilidades como instrutores... O currículo foi desafiador e
muito me ajudou a utilizar vários recursos para ter sucesso como instrutor do
Lions.” – PDG Nishat Parveen Huq, 315 B1

“Esta experiência tem sido maravilhosa... No decorrer dos anos como
companheiro Leão, já participei do Curso para Leões Seniores do Instituto de
Preparação de Instrutores e de diversos webinars online... As informações são
sempre atualizadas para fornecer aos Leões o que há de mais recente em
tecnologia. Muito obrigado pela oportunidade de fazer parte desta série.” 
– PDG Lesley Lyons, 201 Q1

Você está pensando em participar do próximo FDES? Confira as informações
enviadas pela Divisão de Liderança no início de 2015-2016!

http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/global-leadership-team/glt-resources.php


O Centro Leonístico de Aprendizagem e Você
Você já criou uma conta no Centro Leonístico de Aprendizagem online (LLC)? Caso positivo, você está entre os mais de 10.000
Leões que se beneficiam deste recurso de liderança online. Caso negativo, pense na razão de não ter ainda criado uma conta.

Incentivamos todos os Leões a criarem uma conta e aproveitarem as excelentes oportunidades oferecidas pelos cursos online do
Centro Leonístico de Aprendizagem.

Os cursos do LLC lhe proporcionam a possibilidade de:
• Aprimorar ou relembrar as suas habilidades
• Se familiarizar com conceitos, termos e estratégias fundamentais
• Aprender em seu próprio ritmo
• Acessar os cursos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano
• Aprender de maneira informal e interativa, em cursos com base na web, no conforto de sua casa
• Repetir os cursos até que esteja confiante de saber as novas habilidades aprendidas

Além disto, aos que almejam galgar cargos de liderança, os cursos proporcionam:
• Demonstração para os demais que você está motivado
• Enorme retorno ao seu investimento, pois poderá aprimorar as suas habilidades para ser um líder ainda mais eficaz
• Promoção da autodisciplina
• Desenvolvimento das habilidades de comunicação e de liderança
• Fortalecimento dos recursos humanos, e desta forma, a organização
• Ajuda tanto no desenvolvimento pessoal como profissional

É muito simples e fácil criar uma conta usando o seu número de associado. Vá ao Centro Leonístico de Aprendizagem no website
de LCI para acessar um vídeo tutorial resumido, lista dos recursos disponíveis, perguntas frequentes (FAQs) e para criar a sua
conta de usuário e fazer o login ainda hoje!

“Não disponho de tempo para fazer cursos do LLC.”
“Não fiz outros cursos sobre liderança e no momento estou ocupando um cargo de liderança, 

portanto, não preciso fazer cursos do LLC.”
“Não sabia que tínhamos oportunidades de treinamento disponíveis em Lions Clubs International.”

“Não faço cursos há muitos anos e estou preocupado em não conseguir completar os trabalhos do curso.”

Os Webinars da Divisão de Liderança Continuam se Expandindo para Alcançar
uma Audiência Global. 
“Acredito que este webinar me ajudará no desempenho das minhas funções como Assessor do Quadro Associativo e em
minha vida particular.”– Lion Sharon W. Axelberg, District 31-H

A companheira Leão Sharon está se referindo ao webinar Como Cuidar dos Associados: Como Montar Equipes Fortes
apresentado pela Divisão de Liderança em março de 2015. No webinar Como Cuidar dos Associados, os Leões consideraram as
suas competências em termos de liderança, como promover equipes fortes, incluindo a empatia, gerenciamento de conflitos e
formação de vínculo.

Como Cuidar dos Associados foi um dos dez tópicos oferecidos por meio dos webinars de liderança neste ano. O conteúdo de
cada webinar foi criado juntamente com os Leões em todos os níveis. Os tópicos são selecionados com base nas opiniões dos
Leões em todo o mundo. No caso de Como Cuidar dos Associados, os Presidentes de Divisão e membros da Equipe de Liderança
Global foram solicitados a fornecer exemplos de situações positivas e desafiadoras com as quais os Leões se deparam. Os estudos
de caso com base nas opiniões foram incorporados ao conteúdo para serem considerados por todos os participantes.

Os tópicos relevantes apresentados nos webinars usaram exemplos práticos, sendo esta uma das razões para o aumento da
participação nos webinars de liderança. Até a presente data, a participação nos webinars dobrou, comparado ao ano passado,
com aproximadamente 450 Leões para cada tópico.

Outra razão para a popularidade desses webinars pode ser que a ideia do aprendizado online tenha se tornado uma realidade. A
natureza do aprendizado está mudando, sendo que as instituições e os alunos se ajustam às salas de aula online e cursos que
atravessam o tempo e as distâncias. Como uma organização global, temos que manter o mesmo ritmo! Desde o treinamento
específico para dirigentes, até tópicos de apelo mais amplo, como harmonia geracional, resolução de conflitos, gestão de projetos
e definição do seu próximo sonho Leonístico, sempre haverá um webinar de liderança que certamente lhe interessará!

Lembre-se de visitar a página de webinars de liderança online emWebinars de LCI sobre Desenvolvimento da Liderança para
obter a programação de 2015-2016. Descubra o que centenas de Leões já sabem - os webinars podem aprimorar os seus
conhecimentos, habilidades e capacidade de liderança — em uma sessão de uma hora que é divertida e interativa.

http://members.lionsclubs.org/EN/resources/webinars/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/POmember-center/leadership-development/news-train-llc-video.php
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/faq-llc.pdf


Ideia Brilhante 
Você está procurando por maneiras de introduzir perspectivas diferentes em suas sessões
de treinamento? Por que não convidar associados de várias faixas etárias e Leos para a
sua próxima sessão de treinamento. O Líder de Área da GLT, Tim Irvine, do MD-201
realizou recentemente um Instituto Regional de Liderança Leonística com vários tipos
de Leões. Três Leos e três Leões na faixa de 20 a 39 anos participaram do instituto de
3 dias. A inclusão de participantes de diferentes faixas etárias levou a perspectivas
diferentes durante o treinamento, além de promover um maior nível de energia e
entusiasmo. Incentive os Leões de várias idades e Leos a participarem dos treinamentos
de distrito e de distrito múltiplo. Um grupo diverso promoverá mais entusiasmo,
criatividade e ideias inovadoras.

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 es-
forços para o desenvolvimento da liderança. Caso você tenha uma Ideia Bri-
lhante, sugestões para futuras edições ou um assunto específico que deseje
publicar na próxima edição (agosto de 2015), entre em contato conosco. Os
seus comentários serão bem vindos, envie-os para leadership@lionsclubs.org.

Caso as suas ações inspirem os outros a sonharem mais alto, 
aprenderem e a fazerem ainda mais, você é um líder.

John Quincy Adams, Ex-Presidente dos Estados Unidos

LN40 PO 4/15

mailto:leadership@lionsclubs.org

