
SEUS MOMENTOS
EMOCIONANTES COMEÇAM AQUI

Ou visite o Cantinho Leo no site

www.lionsclubs.org para aprender mais sobre

como os Leos do mundo inteiro estão traba-

lhando juntos para se divertirem, ao mesmo

tempo fazendo a diferença.

FAÇA PARTE DESTA HISTÓRIA DE SUCESSO.
Os Leo clubes são patrocinados pelos Lions clubes locais,

através de Lions Clubs International, a maior organização

de serviços comunitários do mundo, com 1,3 milhão de

sócios no mundo inteiro. O primeiro Leo clube foi fundado

em 1957 pelo Lions clube de Glenside, na Pennsylvania,

EUA, sendo que no momento existem mais de 5.700 Leo

clubes em aproximadamente 140 países.

Nome do
Clube

VOCÊ GOSTARIA DE
TER UM POUCO MAIS
DE EMOÇÃO?
Uma oportunidade de divertir-

se com os amigos – e travar

novas amizades? Uma oportu-

nidade de tornar sua comuni-

dade um melhor lugar de se

viver?

DEPENDE DE VOCÊ...

LEO57-A PO

Contato no
Leo Clube

Telefone

E-mail

Local das
Reuniões

Dia/Horário
da Reunião

GOSTARIA DE

DIVERTIR-SE
E AJUDAR SUA

COMUNIDADE?
“ESTAMOS TRABALHANDO

JUNTOS
PARA FAZER

A DIFERENÇA
E ISTO È

FANTÁSTICO.”



AFILIE-SE E DESCUBRA PORQUE OS LEOS

ESTÃO

APRENDENDO A LIDERAR
PARA A VIDA

QUEM SOMOS

Os Leo clubes Alfa foram formados para jovens

como você – pessoas ativas, que gostam de

socializar e se divertir. Você pode aprender habi-

lidades de liderança, servir sua comunidade e,

mais importante ainda, divertir-se muito.

Se você gostar desse tipo de emoção, depende

de você tomar o primeiro passo.

Os Leos Alfa são jovens entre 12 e 18 anos de idade.

LIDERAR PARA A VIDA

LIDERANÇA: Desenvolva as suas habilidades

como um organizador de projetos, gerenciador

do tempo e líder de equipe.

EXPERIÊNCIA: Descubra como o trabalho em

equipe e a colaboração podem promover

mudanças significativas em sua comunidade.

OPORTUNIDADE: Faça novas amizadas e sinta

como é compensador o trabalho comunitário.

Este são alguns dos projetos recentes dos Leo

clubes em todo o mundo:

• Coleta de roupas para crianças carentes

• Conserto de um playground

• Visita a um hospital infantil

• Angariação de fundos para os sem teto

“MUITO DIVERTIDO...
E ESTAMOS FAZENDO A

DIFERENÁA
EM NOSSAS
COMUNIDADES.”
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