
Que 2014 seja bem-vindo!       
O ano novo chegou. Muitos de nós já fizeram resoluções para
melhorar como pessoa em 2014, mas agora é a hora de
também enfocar em ser um melhor líder Leão. Como líderes
de nossa grande associação, temos o desejo de alcançar mais
em 2014, para aproximar ainda mais o nosso sonho da
realidade. Há algumas coisas sob o nosso controle que podem
nos ajudar ao longo desse caminho, quanto a melhorar a
nossa habilidade de liderança.

Aqui, para sua consideração, veja cinco coisas que você pode
resolver fazer a fim de se tornar um líder Leão melhor.

• Não esqueça dos seus pontos fortes. Costumamos
pensar em melhorar corrigindo os pontos fracos, mas os
melhores líderes destacam-se por possuírem grandes
pontos fortes. Isso não quer dizer que corrigir uma
fraqueza ou uma falha não seja útil, mas pense nos
melhores líderes que você conheceu. Provavelmente, eles
eram excelentes por causa de algo que faziam muito
bem. Identifique os seus pontos fortes e aprenda a
aproveitá-los e melhorar a partir deles. 

• Comunique-se mais intensamente. A sua principal
ferramenta de comunicação como um líder Leão é a
linguagem. Use metáforas, histórias sobre experiências e
exemplos pessoais de melhores práticas para ilustrar o
que expõe. Melhore o vocabulário e integre as principais
mensagens Leonísticas para entusiasmar e despertar
mais o interesse dos ouvintes. Não se esqueça do tom,
ênfase e também da comunicação não-verbal. Tudo
isto contribui para a intensidade com a qual você
será recebido.

• Assuma o papel de liderança de uma iniciativa de
mudança. Adiante-se e se encarregue de instituir
uma mudança. Nada expressa melhor uma grande
liderança, como liderar uma mudança intencional
positiva que resulte na melhoria de uma condição.
Não se exige muito de liderança para manter o
status quo. Assumir um papel de importância em
uma iniciativa de mudança irá lhe fornecer 
uma plataforma para fazer um melhor trabalho
como líder Leão neste ano.

• Demonstre interesse e preocupação pelos outros. A
liderança Leonística serve para melhorar a nossa
organização para que possamos continuar a prestar
o serviço humanitário necessário por muitos e
muitos anos. Somos uma associação de voluntários,
e é difícil liderar eficazmente se os sócios não
sentirem que você se importa. Em 2014 não esqueça
de melhor demonstrar isto. Quando estiver
atendendo alguém, procure não fazer outras coisas
ao mesmo tempo, como enviar email, texto, dar
atenção a outra pessoa ou distrair-se com outra
coisa. Ofereça a sua atenção exclusiva. É muito
simples: nos importamos com os nossos sócios. Não
perca a oportunidade de deixar isto claro a eles.

• Seja um modelo positivo. Como um líder Leão, você
está sendo observado. Os sócios do Lions estão
focados no comportamento para avaliar a sua
credibilidade e decidir se vale a pena segui-lo. Os
líderes em potencial estão prestando atenção para
descobrir do que se trata a liderança Leonística e
decidir se vão ou não eles mesmos por este
caminho. Os não sócios estão prestando atenção
para formar uma ideia sobre Lions Clubs
International – e decidir se querem se associar a um
Lions Clube. Independentemente das palavras que
você diz ou das mensagens que escreve, é
fundamental o exemplo que você dá. Certifique-se
de que o seu comportamento reflita aquilo que você
quer que ele seja.

Decidir se tornar um líder Leonístico ainda melhor este
ano pode produzir grandes resultados, na medida em que
você atinge o seu sonho e apoia os outros na busca deles.

Feliz Ano Novo!
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Programa de Treinamento dos Vice-Governadores de
Distrito/ Governadores de Distrito Eleitos de 2013-2014
Encontra-se em pleno andamento a preparação dos vice-governadores de
distrito/governadores de distrito eleitos de 2013-2014. O programa deste
ano consiste de quatro componentes de treinamento implementados
através dos esforços de colaboração dos Líderes de Grupo do Seminário
de GDE de 2014, a Equipe de Liderança Global (GLT) e LCI, com a
participação ativa da Equipe Global de Aumento de Sócios (GMT).

A primeira fase de treinamento, Aprendizado Guiado Independente, foi 
concluída em dezembro. Esta fase do treinamento constou de três tarefas
voltadas para a seleção de membros eficazes para a equipe distrital, o
desenvolvimento de metas e planos de ação de desenvolvimento de
liderança estratégica e de aumento de sócios. Cada tarefa foi concluía com
uma avaliação online do aprendizado.

O Treinamento de Distrito Múltiplo, facilitado pela GLT em nível de
distrito múltiplo, é focado em temas práticos, incluindo habilidades
essenciais de liderança e informações relacionadas com as responsabilidades
administrativas do distrito. Incentiva-se a GLT-DM a suplementar este
currículo para atender as necessidades regionais específicas.

O terceiro componente do treinamento é o Treinamento de Área da GLT,
que acontecerá em janeiro e fevereiro de 2014. Sob a liderança de cada
Líder de Área da GLT, este treinamento oferece aos nossos governadores
entrantes a oportunidade de compartilhar e ajustar as metas e os planos
estabelecidos no componente de Aprendizado Guiado Independente.
Durante este workshop de um dia, tanto os líderes de Área da GLT como
os Líderes de Área da GMT fornecem orientação direta para garantir que 
todas as metas inteligentes (específicas, mensuráveis, viáveis, realistas e
oportunas) e correspondentes planos de ação sejam cuidadosamente
desenvolvidos. Ao participar deste treinamento, os novos governadores de
distrito e também a GLT e a GMT poderão iniciar o Ano Leonístico de
2014-2015 norteados pelos mesmos princípios, com base neste plano
comumente traçado.

O programa de treinamento de 2013-2014 culmina com o componente
final, o Seminário de Governadores de Distrito Eleitos de 2014, em
Toronto, Ontário, Canadá, de 2 a 4 de julho de 2014. Os governadores de
distrito eleitos de todo o mundo se reunirão por três dias para workshops
interativos em sala de aula e sessões informativas. Além de aprender sobre
o lema e prioridades internacionais de 2014-2015, os governadores
entrantes examinam uma série de importantes habilidades de liderança,
compartilhando ideias, desafios, experiências e planos. Uma equipe
experiente, bem preparada e entusiasta de Líderes de Grupo do Seminário
de GDE de 2014 estará em postos.

Nossos melhores votos aos nossos governadores de distritos de 2014-2015
desde esta fase preparatória para um mandato de êxito!

Para mais informações, visite a página do Seminário de GDE no website
de LCI.

Responsabilidades do 
Presidente de Região e de
Divisão na Equipe de
Liderança Global 
Como membros ativos da Equipe de
Liderança Global (GLT) em nível de
distrito, os presidentes de região e os
de divisão têm a importante atribuição
de identificar e desenvolver líderes
potenciais em nível de divisão e de
clube, respectivamente.

Todos os presidentes de divisão e de
região devem estar familiarizados com
cada um dos vários programas de
liderança, ferramentas e recursos
disponíveis, a fim de incentivar os
líderes Leões em potencial a
aproveitarem as oportunidades de
treinamento e desenvolvimento mais
adequadas. Explorando as ofertas
disponíveis no Centro de
Aprendizagem Leonístico no website
de LCI, estes presidentes poderão
trabalhar de forma mais eficaz em
conjunto com os outros membros da
GLT-D, fazendo recomendações e
providenciando treinamentos
relevantes ao distrito.

Como ligação fundamental entre os
distritos e clubes designados, os
presidentes de região e de divisão
fazem do treinando de dirigente do
clube uma prioridade. A GLT-D deve
assegurar que se estabeleça cedo uma
programação de treinamentos para os
dirigentes entrantes, permitindo que
todos eles sejam treinados antes de seu
mandato começar. Embora janeiro
marque a metade do ano Leonístico de
2013-2014, não é cedo demais para
começar o planejamento da
preparação eficaz dos líderes de clube
de 2014-2015. 

http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/news-and-events/international-convention/about-the-convention/dge-seminar.php


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

África Europa 
Estados Unidos da 

América e afiliados, Bermudas
e Bahamas, Canadá

Índia, Sul da Ásia, 
e Oriente Médio

Oriente 
e Sudeste da Ásia

3-5 de fevereiro de 2014

Túnis, Tunísia

Capacidade: 35 
(inglês e francês)

8-10 de fevereiro de
2014

Budapeste, Hungria

Capacidade: 75 
(inglês e francês)

8-10 de março de 2014

Oak Brook, EUA

Capacidade: 150 
(inglês e francês)

19-21 de abril de 2014

Mumbai, Índia

Capacidade: 100 (inglês)

17-19 de maio de 2014

Pequim, China

Capacidade: 70
(inglês, chinês, 

japonês e coreano)

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

Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Indonésia e Ilhas do Oceano Pacífico Sul

15-17 de março de 2014
Wellington, Nova Zelândia

Capacidade: 50 (inglês)

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.

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

África América da Sul, América Central, México
e Ilhas do Mar do Caribe

2-5 de fevereiro de 2014

Túnis, Tunísia
Capacidade: 20
(inglês e francês)

25-28 de abril de 2014

Santa Marta, Colômbia
Capacidade: 20

(espanhol e português)

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

Programas de Desenvolvimento da Liderança
Há ainda oito institutos para o remanescente do ano fiscal de 2013-14. Os Institutos de Liderança para Leões Emergentes
(ELLI) são destinados a preparar os Leões para posições de liderança em nível de clube, os Institutos Avançados de Liderança
Leonística (ALLI) são destinados a preparar os Leões para posições de liderança em nível distrital e os Institutos de
Preparação de Instrutores (IED) são dedicados ao desenvolvimento e expansão do corpo docente qualificado do Lions. Veja
aqui mais informações sobre cada tipo de instituto e os formulários de inscrição. A GLT determinou os tipos de institutos
mais indicados para as suas respectivas Áreas Jurisdicional. Nem todos os tipos de institutos (ALLI, ELLI e FDI) estão
disponíveis aos Leões em todas as áreas jurisdicionais. Em geral, as inscrições devem ser enviadas ao Departamento de
Institutos e Seminários aproximadamente 10 semanas antes da data de início do instituto. Incentive os Leões qualificados da
sua área a se inscreverem nestes institutos! 

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


INSCRIÇÕES: 
Institutos Regionais de Liderança
Leonística de 2014-2015
O programa do Instituto Regional de 
Liderança Leonística permite que os
distritos múltiplos e únicos se
candidatem a financiamento e apoio 
em termos de currículo para os 
institutos locais de treinamento. O
conteúdo do currículo do Instituto
Regional de Liderança Leonística é
baseado no Instituto de Liderança
Leonística patrocinado por Lions 
Clubs International.

O programa permite o financiamento de
até US$ 10.000 para os candidatos que
se inscrevem pela primeira e segunda
vez, e até US$ 7.500 para os candidatos
que tenham recebido financiamento por
3 ou mais vezes. Os Coordenadores da
GLT de Distrito Múltiplo e Distrito
Único receberão um email no final de
janeiro, com informações sobre como
solicitar recursos para realizar os seus
próprios Institutos Regionais de
Liderança Leonística. Para se qualificar
à solicitação, a Divisão de Liderança
deve receber a solicitação de recursos de
2014-2015 preenchida mais tardar até
30 de abril de 2014. Caso precise de
mais informações ou tenha dúvidas
sobre este programa de treinamento,
entre em contato conosco.

O Webinar sobre Ética ajuda a instruir os Leões sobre os
Padrões de Ética e as Normas de Conduta de LCI
A Diretoria Internacional criou o Grupo de Trabalho em Governança e
Cumprimento às Exigências Éticas de Lions para analisar e fazer
recomendações em relação às regras de conduta aceitáveis para os sócios
de Lions no clube e nível distrital. Uma das recomendações do Grupo de
Trabalho foi a de ampliar o
conhecimento que os Leões têm 
sobre os padrões éticos existentes
de LCI. Para apoiar este esforço,
a Divisão de Liderança
desenvolveu e apresentou o
webinar, “Ética de LCI e o Papel 
do Líder”, em outubro. 

Em quatro sessões (duas em
inglês, duas em espanhol), 250
participantes aprenderam sobre
os quatro pilares dos Padrões de
Ética e as Normas de Conduta de LCI, o papel do líder Leão na área ética,
como identificar uma questão possivelmente ética e sobre os extensos
recursos disponíveis a todos os Leões sobre as normas éticas de LCI,
procedimentos e expectativas.

Abaixo estão apenas algumas das razões para se conhecer o código de
ética que os Leões apresentam durante o webinar: 

• A ética é a chave para toda a liderança positiva e como as
comunidades nos veem como organização

• Nos coloca em uma boa posição para ganhar a confiança daqueles
que tentamos ajudar

• Ajuda-nos a ajudar os outros a prosperar
• Estabelece a nossa conduta moral
• Sintetiza o nosso compromisso com a integridade, lealdade e honra
para com o nosso clube e comunidade

• Nos une
• Demonstra que temos transparência em nossos atos

A gravação do webinar e a apresentação de slides estão disponíveis online
nas páginas de webinars de LCI. Webinars adicionais da Divisão de
Liderança programados para 2014:

Janeiro: Reuniões eficazes de clube; Lições de liderança
Fevereiro: O sonho continua: Leonismo como 

Ex-Governador de Distrito 
Março: Você já foi presidente de clube…o que fará agora? 
Abril: Você sonha em se tornar um Governador de Distrito? 
Maio: Resolução de conflitos 

Não deixe de visitar as páginas de inscrição em webinars do website de
LCI para reservar o seu lugar agora mesmo!

http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/development-programs/webinars.php
http://www.lionsclubs.org/EN/member-center/leadership-development/development-programs/webinars.php
mailto:leadership@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/leadership-development/development-programs/news-train-regional.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/leadership-development/development-programs/news-train-regional.php


Ideia Brilhante 
Procurando por novas ideias de treinamento
para os presidentes de clube entrantes? Pois
não precisa mais procurar! O Segundo Vice-
Governador de Distrito Paul Stafford do
Distrito 105E contou sobre o sucesso que
obteve com o Programa de Treinamento
Presidencial Início Imediato. O objetivo 
deste programa é fornecer aos presidentes
entrantes o conhecimento, experiência e
confiança necessários para que realizem 
suas funções de forma eficaz. Os objetivos 
do treinamento são:

• Todos os presidentes de clubes do
distrito para o próximo ano serão
capazes de explicar a visão do
Governador de Distrito para distrito

• Os presidentes discutirão e entenderão
as responsabilidades do cargo

• Todos os presidentes poderão indicar as
responsabilidades e obrigações do
secretário e tesoureiro de clube

• Serão identificadas todas as
necessidades individuais de
desenvolvimento e liderança

Este treinamento não requer de muito tempo
– cerca de 2 horas e meia. Os benefícios
citados até agora incluem proporcionar a
oportunidade para os presidentes entrantes
de compartilhar ideias, conhecimentos e
experiências, um aumento da confiança dos
participantes para fazer mudanças positivas e
um melhor desempenho da liderança. Que
Ideia Brilhante proporcionar aos presidentes
de clube entrantes o conhecimento e a
confiança necessária para obterem sucesso de
uma forma interativa, informativa e eficaz.

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 Ideia
Brilhante, sugestões para futuras edições ou um assunto específico que deseje publicar na próxima edição (abril de
2014), entre em contato conosco. Os seus comentários são bem-vindos através do e-mail leadership@lionsclubs.org

Não se define os grandes líderes pela ausência de pontos fracos, 
mas sim pela presença de pontos fortes bem claros. 

John Zenger (jornalista)
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Ferramenta de treinamento: Conte
uma história 
Contar uma história de treinamento é uma
forma eficaz de capturar e prender a
atenção do aluno. À medida em que os
participantes absorvem os detalhes e ações
da história, o julgamento é suspenso e as
distrações passam despercebidas. Pode-se
usar uma história no início da sessão ou
durante a sessão para recuperar a atenção dos participantes. Lembre-
se de que o período típico de atenção do público é de apenas 10-15
minutos. Normalmente, no entanto, ao ouvir uma história, a atenção
do público é totalmente captada.

Por exemplo, uma das fábulas de Esopo, A Lebre e o Lobo, poderia
ser usada quando o foco da sessão de treinamento é a motivação, que
inclui reconhecer o valor de incentivos e de diferentes tipos de
motivação pessoal. 

Um lobo que assustou uma lebre, fazendo-a correr de 
seu esconderijo, após uma longa corrida, desistiu da perseguição. 
Um caprino de um rebanho que estava perto, vendo-o parar, 

zombou dele, dizendo: “A pequeninha corre mais do que você.” 
O lobo respondeu: “Você não percebe a diferença entre nós; 
eu estava somente correndo atrás do jantar, mas ela estava 

correndo por sua própria vida”
A moral desta estória: O incentivo estimula o empenho.

Ao selecionar uma história de treinamento, considere os três
seguintes requisitos: ela deve ser relevante à meta do treinamento ou
a um dos objetivos da sessão, ela deve se relacionar aos motivos que
levaram o aluno a participar do programa de treinamento e ela deve
ser curta o suficiente para prender a atenção do aluno tempo
suficiente para que ele capte a moral. 

O uso de histórias em uma sessão de treinamento não só aumenta o
envolvimento e atenção dos participantes, mas geralmente aumenta a
retenção que o mesmo tem do conteúdo da sessão. Experimente usar
esta ferramenta de treinamento e comprove os benefícios.

mailto:leadership@lionsclubs.org



