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Prêmio Orgulho de Ser Leão 

Perguntas frequentes 

 

1. O que é o Prêmio Orgulho de ser Leão? 

O Prêmio Orgulho de ser Leão é um programa exclusivo de premiação projetado para reconhecer os 

Governadores de Distrito que alcançarem um crescimento consistente do quadro de associados no ano fiscal de 

2014-2015. Os governadores de distrito podem ganhar até 2 patas para o aumento de associados e 2 patas por 

novos associados fundadores no distrito. Quando a primeira pata é ganha, o governador recebe um distintivo 

Orgulho de Ser leão para colocar as patas que receber. 

 

2. Como pode o governador de distrito receber o distintivo e as patas? 

Existem duas maneiras de ganhar os prêmios: 

1) Aumento de associados em clubes existentes 

o Ouro: Crescimento positivo que seja maior que a média de 5 anos do distrito 

o Prata: Crescimento positivo que seja menor que a média de 5 anos do distrito 

o Bronze: Crescimento negativo que seja maior que a média de 5 anos do distrito 

2) Associados fundadores 

o Ouro: Pelo menos 1 novo clube e mais associados fundadores que a média de 5 anos do distrito 

o Prata: Pelo menos 1 novo clube e número de associados fundadores igual ou menor que a 

média de 5 anos do distrito 

 

3. Quando o governador de distrito receber o distintivo e as patas? 

Os governadores de distrito podem ganhar um distintivo e as patas pelo aumento de associados e pelo número 

de associados fundadores, ao final do Período 1 de contagem em 31 de outubro de 2014, e ao final do Período 2 

em 30 junho de 2015. 

 

4. Como a média de 5 anos é calculada? 

A média de 5 anos tem como base os anos fiscais começando em 2010 e terminando em 2014. Os associados 

regulares e os associados fundadores que forem acrescentados entre 1º de julho e 31 de outubro, entre 1º de 

novembro e 30 de junho de cada ano, são calculados de acordo com uma média.  

 

5. Como se calcula os prêmios?* 

• Período 1: 1º de julho de 2014 – 31 de outubro de 2014: Os prêmios do período 1 são 

calculados com base no Relatório Cumulativo de outubro comparado com a média dos últimos 

5 anos. Os governadores de distrito podem medir o seu progresso através da comparação da 

coluna "Ganho/Perda do Período Fiscal" e na coluna "Sócios fundadores" a cada mês 

comparado com o Relatório da média de 5 anos.  
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• Período 2: 1º de novembro de 2014 - 30 de junho de 2015: Os prêmios do período de 2 são 

calculados com base no crescimento entre 1º de novembro de 2014 e 30 de junho de 2015. 

Portanto, os prêmios são calculados com base no Relatório Cumulativo de junho de 2015 

menos o Relatório Cumulativo de outubro de 2014. Os governadores de distrito podem medir o 

seu progresso através da comparação da coluna "Ganho/Perda do Período Fiscal" e da coluna 

"Sócios fundadores", menos as colunas correspondentes do Relatório Cumulativo de outubro 

de 2014, comparado com o Relatório da média de 5 anos. 

*Pelo menos um clube deve ser fundado no período para se receber crédito na categoria de sócio 

fundador. 

6. Quando podemos enviar os nomes dos novos associados à LCI para que sejam computados para determinado 

período? 

Adições de associados feitas eletronicamente poderão ser aceitas até a meia noite do horário central dos EUA, 

no último dia do período. Os pedidos de carta constitutiva e Relatório Mensal de Movimento de Associados são 

processados por ordem de chegada. Portanto, os acréscimos em papel impresso devem ser enviados em tempo 

hábil para que possam ser processados para o período desejado. Os prazos para os relatórios impressos são 

como segue; porém, não há garantia de que eles serão processados se recebidos perto da data final: 

 

Período de Pontuação com Prazo em Papel impresso 

Período 1: sexta-feira, 31 de outubro de 2014 Sexta-feira, 31 de outubro de 2014: 

16:00 horário central 

Período 2: Terça-feira, 30 de junho de 2015 Terça-feira, 30 de junho: 16:00 horário 

central* 

*Os pedidos de carta constitutiva devem ser recebidos antes do encerramento do dia 20 de junho para que 

sejam processados no ano fiscal de 2014-2015. 

 

7. Caso um novo associado se afilie a um clube existente no primeiro período de contagem, mas o secretário 

insere as informações após 31 de outubro, o novo associado entrará na contagem do primeiro ou segundo 

período? Como também, caso um novo clube seja fundado no primeiro período de contagem, mas o 

secretário insere as informações sobre os associados fundadores após 31 de outubro, os associados 

fundadores entrarão na contagem do primeiro ou segundo período?  

Novos associados adicionados aos clubes existentes e associados fundadores adicionados após 31 de outubro 

serão contados no segundo período de pontuação, terminando em 30 de junho de 2015, conforme o Relatório 

Cumulativo de Associados.  

 

8. Como os governadores de distrito saberão se ganharam o distintivo ou a pata? 

Um email foi enviado aos governadores de distrito que se qualificam ao reconhecimento para o período de 

contagem. 
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9. Como os prêmios serão distribuídos? 

Após o encerramento de cada período de ganhos, os prêmios serão enviados para os governadores de distrito 

qualificados.  

 

10. Como podem os governadores ganhar as Medalhas Presidenciais como parte do programa de Prêmio Orgulho 

de ser Leão? 

Os governadores de distrito que ganharem duas ou mais patas de outro receberão o Prêmio Presidencial.  Os 

governadores de distrito que ganharem quatro patas de ouro, também receberão quatro medalhas de liderança 

para distribuir à sua equipe. 

 

11. Se eu não ganhar um prêmio no primeiro período, posso ainda ganhar no próximo período? 

Sim. Um DG pode receber reconhecimento em ambos os períodos do programa.  

 

12. Por que a qualificação para começar um novo clube toma como base o número de associados fundadores e 

não o número de novos clubes? 

LCI identificou uma correlação entre o número de associados fundadores e a taxa de sobrevivência de um novo 

clube.  Ter como base o número de associados fundadores para a premiação nos ajuda a manter clubes viáveis. 

 

13. Onde posso encontrar as estatísticas para determinar o status do meu prêmio? 

O Relatório de Crescimento Médio de 5 Anos contendo o cálculo médio por distrito está disponível no website 

Prêmio Orgulho de ser Leão. Os distritos podem usar como referência o Relatório Cumulativo , disponível no 

website de LCI, para determinar o número de novos associados fundadores e aumento de associados em 

determinado mês. 

 

14. Como obter mais informações sobre o programa? 

Envie as perguntas para o seguinte email: LionsPride@lionsclubs.org. 

 

 


