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Como Leo, você participou de projetos de serviço 
que não apenas melhoraram sua comunidade, mas 
também lhe trouxeram uma importante experiência 
de liderança. 
 
Agora, como um Leão, você tem a oportunidade de 
expandir suas habilidades para crescimento pessoal e 
profissional.
 
Os benefícios de se tornar um Leão incluem:
• Fazer a diferença na sua própria comunidade
•  Desenvolver habilidades de liderança e adquirir 

experiência prática
• Participar de programas internacionais
• Fazer contato com profissionais da comunidade
• Conhecer pessoas com interesses semelhantes
• Ter os direitos, privilégios e título de Leão

CONTINUE CAUSANDO

Impacto
TORNE-SE UM LEÃO

LIDERANDO PARA A VIDA



Há muitas formas de se tornar um Leão e continuar se 
divertindo ao mesmo tempo em que você ajuda sua co-
munidade. Transforme suas ideias em realidade fundando 
um Lions clube ou unindo forças com os Leões locais.

Afilie-se a um Lions Clube existente
Comece já, afiliando-se ao Lions clube local! Continue, como um 
Leão, atendendo às necessidades que desafiam a sua comunidade e 
as comunidades de todo o mundo. 
 
Funde um novo Lions Clube
Funde um novo Lions clube ou um Lions clube Universitário e 
aproveite a oportunidade de escolher os seus próprios projetos de 
serviço. Os associados estudantes com idade entre a maiori-
dade legal e 30 anos recebem os mesmos descon-
tos que ex-Leos.
 
Funde um Leo Lions Clube
Organize um Leo Lions clube com 
pelo menos 10 ex-Leos e permita 
que outros jovens adultos com idade 
entre a maioridade legal e 30 anos 
recebam o desconto do Programa Leo 
a Leão.
 
Forme um Núcleo
Comece a fazer a diferença imediatamente, 
se quiser organizar um novo clube mas tem 
menos de 20 associados. Pergunte ao seu clube patrocinador 
ou outro clube de sua área se você pode organizar um núcleo do 
clube deles. Converta o seu núcleo em um Lions clube ou Leo 
Lions clube quando atingir 20 associados.

Oportunidades de Leo a 
Leão 
O Programa Leo a Leão oferece muitos be-
nefícios especiais para ex-Leos que se as-
sociam a um Lions clube. 
 
Desconto do Programa de Leo a Leão
Todos os ex-Leos recebem isenção de pagamento de 
joia de fundação/admissão. O Leão Leo (ex-Leo com 
idade entre a maioridade legal e 30 anos) também 
paga somente metade das quotas internacionais.
 
Anos de serviço como Leo
Os anos de serviço como Leo serão incluídos nos 
registros Leonísticos.
 
Aproveite e preencha o Formulário de Transferência 

de Anos de Serviço e Certificação Leo a 
Leão (LL2). 

TORNE-SE UM

Leão

Faça a diferença na sua 
própria comunidade!


