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	Headline: Torne-se um Leão
	Subhead: Insira o nome do seu clube aqui
	Body_Copy_4: Use esta página para falar sobre o seu clube para os possíveis novos sócios. Talvez seja uma boa idéia incluir os projetos nos quais seu clube está trabalhando e as atividades das quais ele participa regularmente.
	Back_Panel: Se você estiver interessado em se associar, contate-nos ou participe de uma reunião:Endereço do clubeCidade, Estado CEPTelefone do clubeE-mail do clubeClube Cibernético ou endereço URL do web site do clubeParticipe de uma reunião:Local de reuniões do clubeData da reunião do clubeHorário da reunião do clube
	Body_Copy_1: ajuda financiando os projetos humanitários de Lions.
	Body_Copy_2: Neste exato momento, os Lions clubes estão causando a diferença em comunidades de diversas partes do mundo. Estamos reunidos para desenvolver um projeto. Estamos patrocinando intercâmbios internacionais para jovens. Estamos levando água potável a lugares distantes. Estamos construindo, compartilhando, consertando e nos divertindo com o que fazemos!Há muitas razões para se associar. Como Leão, você irá:• Ajudar a comunidade                    • Desenvolvendo habilidades valiosas • Causar um impacto positivo nas vidas das pessoas, tanto local como internacionalmente• Aprender a ser um líder e liderar uma organização respeitada • Fazer contatos com pessoas de negócios da sua comunidade e de todo o mundo• Energizar sua vida e divertir-seVocê irá desenvolver-se pessoal e profissionalmente, além de saber que o seu trabalho vale à pena e é apreciado.Os Leões são homens e mulheres voltados à prestação de serviço que se empenham pela     melhoria das comunidades a que pertencem. Somos jovens, famílias e pessoas de meia-idade. Tornar-se um Leão é tornar-se um voluntário ativo, um membro de uma organização internacional respeitada, um líder na sua comunidade e um amigo dos necessitados. 
	Body_Copy_3: Para se tornar um Leão, você precisa ter maioridade legal, idoneidade moral e boa reputação na sua comunidade.A afiliação é feita mediante convite, por isto, contate-nos hoje ou participe de uma das reuniões para ver se os Lions clubes se enquadram ao seu estilo de vida!



