
Dia Mundial da Posse de Leões

GUIA DE PLANEJAMENTO 
DE CLUBES E DISTRITOS

O Dia Mundial da Posse de Leões é um evento mundial que dá as 
boas vindas aos novos sócios e oferece aos Leões a oportunidade 

de incentivarem o aumento do quadro social e a conscientização pública.
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O que é Dia Mundial da 
Posse de Leões?
O Dia Mundial da Posse de Leões é um evento
mundial que dá as boas vindas aos novos sócios e
a oportunidade de incentivar o aumento do quadro
social e da conscientização pública sobre a organi-
zação.

Desde 1917, os Leões têm ido ao encontro de pes-
soas carentes em suas comunidades locais e no
mundo. Assim como é constante a demanda por
serviços Leonísticos, a demanda por sócios de
qualidade para cumprirem o lema “Nós Servimos”
também é constante, para que possamos ajudar os
menos privilegiados. O Dia Mundial da Posse de
Leões é uma simbólica afirmação para os Leões de
sua área e o público em geral, de que Lions Clubs
International está empenhado em recrutar sócios
de qualidade e em satisfazer as necessidades da
comunidade. Participar no Dia Mundial da Posse de
Leões não só incentiva o aumento do quadro so-
cial, mas também aumenta a conscientização do
público sobre o clube e suas atividades.

Este guia abrangente contém dicas de planeja-
mento do evento, idéias de recrutamento e de rela-
ções públicas para ajudar o seu clube e o distrito a
realizarem um evento significativo e bem-sucedido.

Por onde começar
Distritos
Os governadores de distrito devem decidir como os
seus distritos participarão do Dia Mundial da Posse
de Leões. Embora a realização de um evento de
âmbito distrital tenha potencial para um maior nú-
mero de participantes, as cerimônias do Dia Mun-
dial da Posse de Leões podem ser organizadas em
nível de região, divisão ou por clubes individuais.
Se a cerimônia do Dia Mundial da Posse de Leões
for um evento que engloba o distrito inteiro, o pró-
ximo passo é determinar onde o evento será reali-
zado. O ideal é incluir no evento todos os novos
sócios da área. Em diversas áreas, o Dia Mundial
da Posse de Leões poderá coincidir com a conven-
ção do distrito ou do distrito múltiplo. Se este for o
caso, a cerimônia de posse deverá ser o ponto alto
da convenção.

Caso a data da posse não corresponda à data da
convenção, o programa poderá oferecer uma boa
oportunidade de divulgação, devendo ser planejado
com o intuito de maximizar tanto o interesse dos
sócios a serem empossados quanto a possível di-
vulgação junto à mídia.

Depois de decidir os parâmetros do evento, será
importante comunicar os planos específicos do dis-
trito diretamente aos sócios do clube. Considere as
seguintes idéias:

n Inclua informações sobre o Dia Mundial da Posse
de Leões nas correspondências do distrito, re-
gião, divisão e clube. Descreva o programa,
quando, onde e como será realizado o evento
(será uma cerimônia abrangendo todo o distrito
ou os clubes devem planejar sua própria cerimô-
nia); além do prazo limite para obter um número
estimado de sócios a serem empossados. Incen-
tive os clubes a aproveitarem esta oportunidade
de conseguirem novos sócios e aumentarem a
conscientização do público sobre os Lions clu-
bes. 

Em seu comunicado será importante explicar que
os clubes deverão continuar realizando suas ceri-
mônias de posse habituais. Este dia deve ser um
evento adicional para complementar a cerimônia
de posse do clube.  

n Inclua informações sobre campanhas de au-
mento de sócios e eventos no boletim do seu
distrito e em outras correspondências. Se for o
caso, inclua também resultados de concursos e
técnicas de recrutamento bem-sucedidas que
foram lançadas pelos clubes.

n Envie uma carta especial a cada líder Leão (tal
como presidentes de clube, dirigentes, presiden-
tes de região, etc.) incentivando-os pessoal-
mente a promoverem o programa.

n Envie informações sobre recrutamento aos as-
sessores de sócios e de relações públicas.

n Reforce a importância da participação durante as
visitas aos clubes e sessões de treinamento.
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n Encerre toda a correspondência do distrito com
um lembrete sobre a data e a importância do Dia
Mundial da Posse de Leões.

Os governadores de distrito que já participaram an-
teriormente do Dia Mundial da Posse de Leões ad-
mitem que o programa foi de grande valia na
promoção do aumento de sócios, conscientização
do público e cobertura da mídia Embora os gover-
nadores tenham presidido a maior parte das ativi-
dades do Dia Mundial da Posse de Leões, o
recrutamento de sócios e acompanhamento são
essenciais por parte do clube.

Clubes
O Dia Mundial da Posse de Leões oferece aos clu-
bes a oportunidade ideal de lançarem uma vigorosa
campanha de aumento de sócios. Embora a ceri-
mônia possa ser um evento do distrito inteiro, os
clubes locais se beneficiarão ao máximo com a
posse dos novos sócios. Em primeiro lugar, descu-
bra como o seu distrito ou distrito múltiplo planeja
celebrar o Dia Mundial da Posse de Leões. Avise ao
seu governador de distrito ou presidente de conse-
lho que o seu clube gostaria de participar. 

A seguir, planeje um programa de recrutamento que
coincida com o evento. O recrutamento de sócios e
acompanhamento são essenciais para o sucesso
do programa. Reúna-se com a comissão de sócios
e examine as sugestões que constam neste guia.

Elementos de um evento bem suce-
dido
Para obter sucesso total, o Dia Mundial da Posse
de Leões deve contar com:

n Vigorosa campanha de aumento de sócios:
Uma campanha abrangente para o aumento de
sócios deverá ser o primeiro passo para um
evento bem sucedido. Os distritos devem consi-
derar a organização de uma campanha em âm-
bito distrital para incentivarem clubes, divisões e
regiões a desenvolverem seus próprios progra-
mas. 

n Cerimônia Significativa: A cerimônia deve con-
tar com um orador dinâmico ou apresentar um

programa singular para tornar o evento memorá-
vel. Ela deve enfatizar a importância dos Lions
clubes para as comunidades e para os próprios
Leões. 

n  Plano eficaz de relações públicas: A posse de
um grande número de sócios Leões é digna de
notícia. Faça um plano para cobertura da mídia –
e lembre-se de planejar com antecedência!

Realize uma reunião de planejamento
Para ajudar a planejar e realizar um Dia Mundial da
Posse de Leões bem-sucedido, organize uma reu-
nião com os seguintes líderes, pedindo seu apoio e
sugestões:

Governador de Distrito: O governador planeja e
supervisiona os eventos distritais. Trabalhe com o
comitê anfitrião da convenção distrital para conse-
guir o local, número de assentos e outros itens ne-
cessários para a cerimônia. Se o Dia Mundial da
Posse de Leões não coincidir com a convenção,
forme um comitê para ajudar no planejamento do
evento.

Assessores de sócios: Os assessores de aumento
de sócios de distrito múltiplo, distrito e de clube
devem ser convocados para desenvolverem estra-
tégias de recrutamento de sócios visando a partici-
pação do maior número possível de sócios.

Presidentes de Região e de Divisão:Os presiden-
tes de região e de divisão podem ajudar no planeja-
mento do evento, além da coordenação das
atividades de recrutamento e de relações públicas
em todo o distrito, enfrentando possíveis desafios
nas regiões e divisões, ajudando ainda a reunir o
número esperado de novos sócios em suas áreas.

Presidentes de clube: Os presidentes de clube
devem motivar os companheiros a recrutarem
novos sócios, sendo os anfitriões de uma noite de
recrutamento, além de participarem dos desafios
de clube, fornecendo aos seus assessores de rela-
ções públicas os modelos de comunicados à im-
prensa apresentados neste guia. Eles serão
também responsáveis por convidar os novos Leões 
para a cerimônia, já que haverá pouco tempo entre
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a data de afiliação dos novos Leões e a da cerimô-
nia de posse.

Assessores de relações públicas: Os assessores
de relações públicas de distrito múltiplo, de distrito
e de clube devem trabalhar juntos, envidando es-
forços  nas campanhas de recrutamento, projetos
dignos de notícia e no evento do Dia Mundial da
Posse de Leões. Eles serão também responsáveis
por convidar a mídia a comparecer ao evento.

Lance uma vigorosa campanha de 
aumento de sócios
O principal objetivo do Dia Mundial da Posse de
Leões é recrutar sócios de qualidade de uma forma
positiva e digna de notícia. A seguir, indicamos al-
gumas técnicas comprovadas de recrutamento de
sócios utilizadas por clubes e distritos no mundo
inteiro:

O desafio: Acrescente um elemento de diversão
desafiando outros Leões a recrutarem novos só-
cios. Os desafios podem ser feitos entre distritos,
regiões, divisões e clubes. Cada grupo de partici-
pantes simplesmente desafia o outro grupo a igua-
lar ou superar o número de novos sócios. O
“perdedor” se compromete a fazer algo para o
“vencedor” do desafio, tal como oferecer uma re-
cepção ou ajudar em um projeto.  Os prêmios
podem ser criativos ou fora do comum. Anuncie os
desafios para todo o distrito através de boletins,
anúncios, visitas e outras reuniões. 

Noite de recrutamento: Peça a cada sócio para
convidar um sócio em potencial para uma reunião
especial do clube. Nesta reunião deverão ser apre-
sentados projetos e realizações do clube - ofereça
oportunidades aos convidados de conhecerem os
outros sócios.

Voluntários de projetos:Convide o público a parti-
cipar de um projeto especial do clube. O público se
informará mais sobre o clube e os companheiros
conhecerão melhor os voluntários, convidando só-
cios em potencial a participarem de uma reunião.
Campanha de Convite a Novos Sócios: Os Leões

são incentivados a fornecerem nomes de possíveis
companheiros à comissão de sócios do clube. Só-
cios em potencial poderão ser os seus amigos, pa-
rentes, vizinhos, colegas de trabalho, líderes
comunitários e empresariais, educadores e outros
profissionais. Se o seu clube estiver envolvido em
atividades juvenis, poderá convidar pais, jovens lí-
deres e outras pessoas interessadas em serviços
comunitários. A comissão poderá fazer contatos
para um possível recrutamento.

Campanha publicitária e promocional de clube:
Apresentamos algumas idéias para convidar nsó-
cios na comunidade usando as seguintes técnicas
publicitárias e de relações públicas: 

n Montar um estande em determinado evento da
comunidade

n Anunciar suas atividades em um jornal local 

n Fazer uma campanha de mala direta

n Criar um site na Internet para divulgar o clube e
suas atividades

n Desenvolver algum outro tipo de campanha que
ilustre as atividades e realizações do seu clube

Quando encerrar a campanha: Forneça ao seu
governador de distrito uma estimativa do total de
novos sócios a serem empossados para encomen-
dar os certificados especiais e comemorativos do
evento assinados pelo presidente internacional.
Convide para a cerimônia os novos sócios a serem
empossados, bem como os sócios atuais. Cada
clube será o responsável pelo convite dos novos
sócios a serem empossados e pelo registro destes
nomes junto ao governador de distrito ou coorde-
nador da cerimônia.

Celebre um evento significativo
Como planejar a cerimônia
Muitas cerimônias do Dia Mundial da Posse de
Leões serão realizadas durante as convenções de
distrito ou de distrito múltiplo.  O evento deve ser
especial para o seu clube ou distrito, homena-
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geando a cultura e tradições dos seus sócios.
Quando planejar atividades para o Dia Mundial da
Posse de Leões, considere estas idéias :

Cerimônia e Orientação: Organize um programa
ou cerimônia especial de orientação para os novos
sócios no seu distrito. Esta cerimônia pode ser pre-
sidida por líderes Leões ou pela equipe de orienta-
ção de novos sócios do distrito. O programa deve
ser ao mesmo tempo informativo e inspirador—
aberto a qualquer Leão interessado.  Um modelo
de cerimônia encontra-se anexo.

Evento Aberto ao Público: Realize atividades de
posse durante um evento especial, festival comuni-
tário, evento esportivo ou projeto de serviço. Verifi-
que com os clubes da área um evento apropriado,
onde possa haver bom comparecimento e uma ce-
rimônia aberta ao público. Um evento esportivo ou
do grupo de escoteiros patrocinado pelo clube
seria também indicado. Aproveite a oportunidade
para destacar os projetos e realizações - e prepare-
se para distribuir materiais adicionais de afiliação.
Contate as autoridades locais para verificar quais
as autorizações necessárias. Convide as autorida-
des e a mídia para participar do seu evento.

Programação do Jantar: Seja o anfitrião de um
jantar para novos sócios. A cerimônia de posse
pode ser à luz de velas ou outra cerimônia especial,
com alguma forma de entretenimento.

Recepção: A recepção deverá ser planejada para
comportar um grupo maior, caso não seja possível
oferecer um jantar. Lembre-se de programar uma
agenda para o evento e incluir um lanche ao final.

Projetos de serviços: Um projeto novo ou singular
poderá ser anunciado ao final da cerimônia de
posse. Esta é uma oportunidade excelente para
gerar cobertura da mídia.

Celebridades locais: Você está empossando uma
pessoa proeminente tal como o prefeito ou celebri-
dade esportiva local? Isto poderá gerar uma grande
oportunidade fotográfica para o seu clube o que
ajudará na divulgação de programas e atividades.

Testemunhos: O evento poderá incluir uma apre-
sentação feita por um Leão bem conhecido e res-
peitado na comunidade, ou um testemunho dado
por uma pessoa a quem o clube tenha ajudado.

Reafirmando o compromisso: O Dia Mundial da
Posse de Leões oferece também uma perfeita
oportunidade para homenagear os sócios atuais.
Aproveite este evento para reconhecer os sócios
atuais, dando-lhes um novo impulso e focalizando
uma vez mais na sua dedicação ao serviço comuni-
tário. Os clubes poderão planejar uma cerimônia
adicional, semelhante à cerimônia de posse, na
qual os sócios atuais possam renovar seu compro-
misso, permanecendo de pé durante a cerimônia
dos novos sócios, assim demonstrando apoio e fa-
zendo um juramento pessoal. 

Como obter um local para a cerimônia
Uma das etapas mais difíceis no processo de pla-
nejamento será estimar o número de pessoas a
serem empossadas e assegurar um local para a ce-
rimônia. Mantenha estas dicas em mente:

n Contate todos os presidentes de clube para
obter uma previsão do número de pessoas a
serem empossadas, dos convidados e sócios
que irão comparecer.

n Contate o local escolhido para descobrir se tem
capacidade de assentos para o seu número esti-
mado de participantes.

n Verifique a necessidade ou não de uso de equi-
pamento audiovisual ou de som.

n Caso o evento seja realizado em área pública,
contate autoridades locais para verificar se é ne-
cessário haver alguma autorização.

Desenvolva um plano de relações 
públicas eficaz
O Dia Mundial da Posse de Leões é um evento
único. Ele oferece oportunidades de promovermos
atividades de serviços Leonísticos e programas de
afiliação para um público interno e externo.
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Comunicação interna
Todos os Leões devem se envolver neste evento.
Antes de tudo, todos os companheiros do seu
clube ou distrito devem conhecer o Dia Mundial da
Posse de Leões e os planos do clube/distrito para
este dia. Promova a participação e idéias para o
evento através de boletins, sites na Internet, corres-
pondência de clube ou qualquer outra publicação.
Planeje uma “sessão de idéias” durante uma das
reuniões do clube.  Explique em detalhe o Dia Mun-
dial da Posse de Leões e peça a opinião de todos
os sócios para os planos do clube e distrito. Esta é
uma oportunidade excelente de saber quem tem
contatos com a mídia, celebridades ou autoridades
governamentais que possam ser úteis. Aproveite as
idéias interessantes nos seus planos para o Dia
Mundial da Posse de Leões.

Trabalhando com a mídia
Se o evento abranger todo o distrito, o assessor
distrital e presidentes das comissões de relações
públicas devem coordenar as responsabilidades de
divulgação do programa para evitar duplicação de
esforços. O Manual do Assessor de Relações Públi-
cas (PR-730), disponível através do Departamento
de Relações Públicas na sede de Lions Clubs Inter-
national, é um recurso útil para planejar a divulga-
ção deste evento. Para obter um exemplar, contate
o departamento de relações públicas através do te-
lefone: (630) 571-5466, ramal 358 ou e-mail:
pr@lionsclubs.org.

Como fazer com que seu evento seja digno de
notícia
Embora a posse simultânea de um grande número
de sócios de um Lions clube seja digna de notícia
em algumas áreas, é uma boa idéia acrescentar um
elemento extra que seja interessante para a mídia
local. Considere aproveitar estas sugestões nos pla-
nos do Dia Mundial da Posse de Leões:

n Peça às autoridades locais para proclamarem o
Dia Mundial de Posse de Leões publicamente.
Convide as autoridades para participarem da
sua cerimônia, onde poderão discursar sobre 
a importância de ser voluntário e oficialmente 
proclamar o importante dia. Um modelo de 
proclamação está incluído neste guia.

n O seu clube ajudou alguma pessoa ou grupo es-
pecial no passado? Com a permissão destas
pessoas, sugira divulgar na mídia histórias de
como os Leões fizeram a diferença em suas
vidas. Enfatize que a campanha de aumento de
sócios por ocasião do Dia Mundial da Posse de
Leões permitirá que o clube atenda mais pes-
soas carentes.

n Convide uma celebridade local para servir como
um Leão honorário. Um radialista local ou apre-
sentador de televisão poderá servir de porta-voz
dos programas Leonísticos. Ele poderá participar
do evento, apresentar entrevistas e gravar anún-
cios de utilidade pública.

Como criar uma lista de pessoas da mídia
Recomendamos que organize uma lista da mídia
local que poderá noticiar as atividades Leonísticas.

n Consulte as páginas amarelas para obter uma
lista de jornais, emissoras de rádio e televisão si-
tuadas em sua área.

n Descubra qual a pessoa mais apropriada para
receber suas informações. A pessoa poderá ser
o redator de reportagens especiais, repórter foto-
gráfico ou colunista social de determinado jornal,
chefe de reportagem ou produtor de segmentos
especiais em emissora de rádio ou televisão.  

n Faça uma lista incluindo nome, cargo, números
de telefone, fax e e-mails dos seus contatos,
tendo estes dados disponíveis ao enviar informa-
ções. Use esta lista para as campanhas publici-
tárias em andamento.

Pergunte se o seu contato prefere receber os co-
municados à imprensa por correio, fax, e-mail, ou
pessoalmente.

Como preparar e distribuir os materiais
para a mídia
Uma vez feita a lista de contatos com a mídia, pre-
pare os respectivos materiais. Cada contato deverá
receber um comunicado à imprensa explicando o 
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que estará acontecendo no evento (quem, o que,
onde, quando e porque), além de um folheto com
dados informativos sobre o seu clube. Um modelo
de comunicado à imprensa faz parte deste guia. 

Lembre-se destas dicas ao escrever 
o comunicado: 

n Não deixe de incluir um nome e telefone de con-
tato onde a pessoa possa ser encontrada. 

n Faça citações pertinentes e oportunas. Certifi-
que-se de que o nome e o título da pessoa ci-
tada estão escritos corretamente.

n Seja o mais específico possível quando se referir
às atividades do clube. Forneça nomes, datas,
locais e atividades relacionadas diretamente à
comunidade local.

n No final de cada comunicado à imprensa, inclua
a seguinte declaração de Lions Clubs Internatio-
nal: 

Lions Clubs International é a maior organização
de clubes de serviços do mundo, com 1,3 milhão
de sócios em 45.000 clubes espalhados por 200
países e áreas geográficas.

Como escolher um porta-voz
Escolha um porta-voz que conheça o evento e seja
capaz de expressar com clareza os pontos que de-
seja enfatizar. Normalmente, a pessoa indicada será
o presidente do clube ou o governador do distrito.
Escreva por extenso tópicos específicos sobre o
evento para que o porta-voz possa usá-los como
diretrizes para as resposta aos repórteres, ou para
rever antes da gravação da entrevista.

Como contatar a mídia
Antes de contatar a mídia, familiarize-se com todos
os fatos relacionados com a cerimônia ou atividade
a ser promovida. Tente prever as perguntas que o
repórter possa formular, considerando as seguintes
perguntas como referência: 
n Por que esta história é digna de notícia?
n Despertará o interesse de leitores/ouvintes/teles-

pectadores?

n Há alguma celebridade ou político local envol-
vido?

Dê tempo suficiente para que a matéria seja rece-
bida, depois contate cada repórter da lista para in-
centivar a cobertura. (Observação: geralmente é
melhor convidar a mídia pela manhã. Muitos radia-
listas começam a trabalhar cedo e repórteres e pro-
dutores de televisão estão sempre ocupados com
tarefas que precisam ser concluídas à tarde.)
Forneça ao repórter as informações básicas sobre
o programa. Se você não é o porta-voz do evento,
procure saber como e quando esta pessoa pode
ser alcançada para que o repórter possa receber as
citações corretas ou marcar uma entrevista ao vivo.

Após o evento, envie uma nota de agradecimento
em papel timbrado do clube para a mídia que co-
briu o seu evento. 

Idéias adicionais de publicidade
Aproveite todos os meios de comunicação disponí-
veis para divulgar o Dia Mundial da Posse de
Leões. Os diretores de serviços de utilidade pública
irão muitas vezes auxiliá-lo com promoções.  Um
texto resumido (30-60 segundos) poderá ser forne-
cido à estação descrevendo os programas Leonísti-
cos. 

Contate também estações locais de televisão a
cabo e informe-se a respeito de acesso a horários
de informações de utilidade pública. As estações
poderão conceder acesso a grupos comunitários—
ou divulgar um anúncio no boletim da comunidade.
Lions Clubs International dispõe de anúncios de
utilidade pública pré-gravados (PSA), disponíveis
online.

Publicidade após o evento
Logo após o evento, você deverá continuar seu es-
forço de relações públicas para reafirmar a impor-
tância da ocasião e informar à mídia que não pode
comparecer à cerimônia. Calcule o número de em-
possados e reúna informações dignas de notícia
sobre o programa. Use tais informações para es-
crever um comunicado a ser distribuído à mídia. Dê
continuidade aos esforços de comunicações inter-
nas publicando os resultados no boletim do clube,
no Website, ou em qualquer outra correspondência
do clube.  
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Programação
Eventos bem-sucedidos exigem planejamento acu-
rado e acompanhamento constante. Embora o
evento em si possa ser simples, o planejamento an-
tecipado ajudará a garantir que tudo corra tranqui-
lamente.

O seguinte cronograma oferece uma idéia geral de
quando os vários objetivos devem ser programa-
dos:

Imediatamente
n Determine quais são os clubes no distrito que es-

tarão participando do Dia Mundial da Posse de
Leões.

n Se esta data coincidir com a sua convenção,
contate os seus organizadores para discutir onde
e quando a cerimônia poderá ser realizada. Se a
sua convenção não for na mesma data, forme um
comitê para o Dia Mundial da Posse de Leões.

n Contate todos os assessores de sócios do dis-
trito e do distrito múltiplo, como também presi-
dentes de comissão de sócios de clube para
desenvolverem idéias de recrutamento. Verifique
se podem elaborar um programa conjunto de re-
crutamento .

n Organize e anuncie desafios entre clubes, regiões
e divisões.

Janeiro
n Comece a convidar novos sócios para a cerimô-

nia. Muitas vezes não há tempo suficiente entre
as datas de ingresso do novo Leão e a da ceri-
mônia de posse.

n Elabore um plano de relações públicas.

Fevereiro
n Determine o número estimado de sócios a serem
empossados na área. Comunique o total de
novos Leões ao Departamento de Aumento de
Sócios, Novos Clubes e Marketing na sede inter-
nacional para receber os certificados e comuni-
cados à imprensa assinados pelo presidente
internacional.

Março
n Faça uma estimativa do número total de pessoas

que comparecerão à cerimônia, inclusive os
novos sócios, convidados e cônjuges. Confirme
o local da reunião, equipamentos, lanches, auto-
rizações necessárias, etc.

n Conclua o plano de relações públicas e distribua
as informações apropriadas para a mídia.

n Discuta como a cerimônia será realizada com o
apresentador e outras pessoas envolvidas. Provi-
dencie a assinatura do apresentador nos certifi-
cados.

n Confirme se os novos sócios e convidados rece-
beram convite para a cerimônia.

Dia da cerimônia
n Presida a cerimônia e faça a entrega dos certifi-

cados.
n Faça o acompanhamento com notícias aos clu-

bes locais, se for o caso.

Após a cerimônia
n Agradeça a todos que fizeram com que o evento

fosse bem-sucedido.
n Prepare e distribua materiais sobre o evento 

para a mídia.
n Informe ao Departamento de Aumento de Só-

cios, Novos Clubes e Marketing como você
aproveitou a oportunidade de promover o volun-
tarismo e enfatizar as atividades do seu clube,
enviando uma descrição do seu programa, ví-
deos e fotos para o endereço abaixo.

Para idéias de recrutamento ou outros materiais
sobre aumento de sócios, queira contatar:

Lions Clubs International
Departamento de Programas para Sócio, Novos 
Clubes e Marketing
300 W 22ND STREET
Oak Brook, Illinois 60523-8842 EUA
Telefone:  (630) 571-5466, ramal 522
Fax:  630-571-1691
E-mail: inductionday@lionsclubs.org
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(Nome do contato)

Para informações contate:
(Nome)

(Telefone)
(E-mail)

Para Divulgação imediata

(NOME DO CLUBE) HOMENAGEIA NOVOS SÓCIOS 
NO DIA MUNDIAL DA POSSE DE LEÕES

(NOME DA CIDADE) (DATA) – Há quase 100 anos, os sócios e sócias de Lions Clubs In-
ternational nunca hesitaram em se dedicarem às comunidades. Hoje, todos os sócios do
Lions Clube de (nome da cidade) celebram o futuro do serviço comunitário quando homena-
geiam os novos afiliados no Dia Mundial da Posse de Leões.

Com cerimônias realizadas simultaneamente ao redor do mundo, o (nome do clube ou
distrito) estará oferecendo a sua cerimônia de posse (local e horário da cerimônia). (Nome
da autoridade ou) estará participando da cerimônia. 

De acordo com (nome do presidente do clube), o Dia Mundial da Posse de Leões é im-
portante por várias razões. “Ao darmos as boas vindas aos nossos mais novos sócios, quere-
mos compartilhar o orgulho que representa ser sócio do Lions e ressaltar a importância do
envolvimento comunitário, ajudando nossos vizinhos carentes e construindo uma comuni-
dade mais unida aqui em (nome da cidade).”

Para celebrar o Dia Mundial da Posse de Leões o (nome do clube ou distrito) assumiu o
compromisso de (acrescente frases sobre projetos de serviço que o seu clube/distrito
planeja patrocinar, incluindo datas e locais dos próximos eventos). Os recursos arrecada-
dos com campanhas de angariação foram entregues a (indique bolsas de estudos e/ou outras
causas para as quais o clube tenha contribuído). O (nome do Lions clube) foi organizado em
(ano). 

O (nome do Lions clube) tem (número) de sócios que se reúnem (dia da semana, mês)
às (horas) em (local). Os Lions clubes são formados por grupos de homens e mulheres que
identificam necessidades comunitárias e trabalham juntos para atendê-las. Para mais infor-
mações ou para envolver-se com o (nome do Lions clube), queira contatar (nome) pelo tele-
fone (n.) ou visite o Website (coloque o endereço do site, se apropriado). 

Lions Clubs International é a maior organização de clubes de serviços do mundo, com 1,3
milhão de sócios em 45.000 clubes espalhados por 200 países e áreas geográficas. Desde
1917, os Lions clubes vêm ajudando os cegos e deficientes visuais, reiterando seu forte com-
promisso com os serviços à comunidade e com o atendimento aos jovens do mundo todo.
Para mais informações sobre Lions Clubs International, visite o Website www.lionsclubs.org.

MODELO DE COMUNICADO À IMPRENSA PARA ANTES DO EVENTO
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(Nome do contato)

Para informações contate:
(Nome)

(Telefone)
(E-mail)

Para Divulgação imediata

(NOME DO CLUBE) HOMENAGEIA NOVOS SÓCIOS 
NO DIA MUNDIAL DA POSSE DE LEÕES

(Nome da cidade) - Em (DATA), a associação realizou um de seus maiores eventos em
(coloque o n.) ano de existência, celebrando a posse de milhares de novos sócios em cerimô-
nias do Dia Mundial da Posse de Leões realizadas no mundo inteiro.

Aqui em (nome da cidade), (número de novos sócios) foram empossados no (nome do
clube ou distrito) em cerimônia especial realizada no (local) juntamente com as atividades in-
ternacionais de Lions Clubs International. (Inclua a lista de nomes dos novos sócios) foram
empossados.

Segundo (nome e cargo, tal como presidente do clube ou assessor), o Dia Mundial da
Posse de Leões foi um sucesso por várias razões. “Como sócios de Lions clubes, somos dedi-
cados a servir a comunidade,” disse (nome). “Aqui em (nome da cidade), queremos comparti-
lhar nosso espírito de serviço voluntário ligado ao Lema,” Nós Servimos”, com os novos
sócios, para que possam sentir o orgulho pelo fato de serem Leões.”

Para celebrar o Dia Mundial da Posse de Leões o (nome do clube ou distrito) assumiu o
compromisso de (acrescente comentários sobre projetos de serviço que o seu clube/dis-
trito planeja patrocinar, incluindo datas e locais de próximos eventos). Os recursos arreca-
dados com campanhas de angariação foram entregues a (indique bolsas de estudos e/ou
outras causas para as quais o clube tenha contribuído). O (nome do Lions clube) foi orga-
nizado em (ano).

O (nome do Lions clube) tem (número) de sócios que se reúnem (dia da semana, mês)
às (horas) em (local). Os Lions clubes são formados por grupos de homens e mulheres que
identificam necessidades comunitárias e trabalham juntos para atendê-las. Para mais informa-
ções ou para envolver-se com o (nome do Lions clube), queira contatar (nome) pelo telefone
(n.) ou visite o Website (coloque o endereço do site, se apropriado).

Lions Clubs International é a maior organização de clubes de serviços do mundo, com 1,3
milhão de sócios em 45.000 clubes espalhados por 200 países e áreas geográficas. Desde
1917, os Lions clubes vêm ajudando os cegos e deficientes visuais, reiterando seu forte com-
promisso com os serviços à comunidade e com o atendimento aos jovens do mundo todo.
Para mais informações sobre Lions Clubs International, visite o Website www.lionsclubs.org.

MODELO DE COMUNICADO À IMPRENSA PARA ANTES DO EVENTO
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PROCLAMAÇÃO
CONSIDERANDO QUE, desde a sua fundação em 1917, os sócios de LIONS CLUBS IN-
TERNATIONAL dedicam seu tempo às comunidades ajudando causas humanitárias; e 

CONSIDERANDO QUE, LIONS CLUBS INTERNATIONAL tornou-se a maior organização de
clubes de serviço do mundo com cerca de 1,3 milhão de sócios em mais de 45.000 clubes
em 200 países e áreas geográficas; e

CONSIDERANDO QUE, os sócios de LIONS CLUBS INTERNATIONAL continuam com o
compromisso de serviço comunitário por meio de esforços locais, bem como através de pro-
gramas internacionais; e 

CONSIDERANDO QUE, LIONS CLUBS INTERNATIONAL continua a celebrar, junto a só-
cios atuais e ex-sócios seu orgulhoso legado e compromisso de ajudar ao próximo; 

POR ESTAS RAZÕES, eu, (nome da autoridade da cidade), em virtude da autoridade a mim
conferida como (cargo) de (nome da cidade), proclamo por meio desta, que o dia  (DATA) seja
declarado como o Dia Mundial da Posse de Leões em (nome da cidade). 

OUTROSSIM, uno-me aos cidadãos desta comunidade em apreço e celebração aos sócios
de LIONS CLUBS INTERNATIONAL por suas muitas contribuições no mundo inteiro. 

PROCLAMADO: Nesta (DATA).

(Nome da autoridade municipal)
(Título)

MODELO DE PROCLAMAÇÃO
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MODELO DE ROTEIRO PARA 
CERIMÔNIA DE POSSE
A posse de novos sócios na organização Lions
pode assumir formas diversas segundo os costu-
mes e atividades do clube e do distrito. Para dar
dignidade e importância à cerimônia de posse, ela
deve ser presidida por um Leão bem respeitado. Os
atuais Leões podem ser convidados a permanece-
rem de pé durante a cerimônia para reafirmar o
compromisso de servir.

Um líder Leão abre a reunião com as seguintes
palavras:

Este é um dia muito especial. 

O Dia Mundial da Posse de Leões é um dia dedi-
cado a homenagear os novos sócios que se junta-
ram à nossa organização e para reconhecermos a
dedicação dos padrinhos que os convidaram a in-
gressar em nossos clubes. Hoje, milhares de novos
Leões no mundo inteiro serão simultaneamente
empossados em Lions Clubs International. . . au-
mentando nossa capacidade de servir as comuni-
dades e nos ajudando a dar continuidade aos
esforços humanitários. Neste dia, oferecemos aos
novos Leões uma oportunidade de compartilharem
nosso orgulho em servir e a dádiva da amizade du-
radoura e significativa. Este é realmente um motivo
de celebrações!

Homenageamos estes novos Leões porque eles
desempenham um papel muito importante. . . . .
está nas mãos deles a chave do nosso futuro. De-
vemos instruí-los bem, pois serão os líderes que
nos levarão adiante para servirmos a próxima gera-
ção. Ao compartilharmos nossas tradições para
que continuem o legado dos Leões, . . devemos
nos voltar a eles à procura de novas idéias e inspi-
ração para que possamos aprender mutuamente. 

Ao celebrarmos este dia, devemos nos lembrar que
ninguém se torna Leão por livre iniciativa . . . . .
todos os novos Leões ingressam na organização
mediante aprovação da diretoria do clube e reco-
mendação de um Leão muito importante . . .  . . o
padrinho. Estes padrinhos tiveram a capacidade de

perceber as qualidades de Leão nos novos sócios
promissores. Qualidades estas que podem ser uma
habilidade excepcional de liderança, um compro-
misso sincero de servir ao próximo ou talvez um ta-
lento especial. Os padrinhos enxergaram potencial
nestes novos Leões, sabendo que poderão realizar
algo realmente significativo, usando suas habilida-
des para a mais importante de todas as missões . .
. . . servir ao próximo.

Estamos iniciando a cerimônia de posse em home-
nagem ao Dia Mundial da Posse de Leões, que
dará as boas-vindas a (número) novos sócios, que
farão parte do companheirismo do (Lions Clube de
________/ ou Distrito ____ ). Queiram, por gentileza,
conter os aplausos e demonstrações até o final.
Pronunciarei os nomes dos novos sócios e seus
padrinhos. Na medida em que os nomes forem
chamados, os padrinhos e candidatos deverão se
levantar e vir à frente.

Neste momento o líder Leão pronuncia os
nomes da seguinte maneira: Susan R. Brown,
patrocinada pelo Leão Walter M. Smith. Quando
todos os candidatos e padrinhos estiverem de
pé, o líder Leão deverá prosseguir:

Senhoras e senhores, em nome dos dirigentes e
sócios do (Lions Clube de ________ ou Distrito ___ ),
gostaria de expressar a nossa satisfação pela sua
presença nesta cerimônia especial do Dia Mundial
da Posse de Leões. Vocês foram convidados a se
afiliarem e estamos felizes e orgulhosos que te-
nham aceito a afiliação em nossa organização e em
Lions Internacional.

A afiliação a um Lions clube é um privilégio. Vocês
estão ingressando na maior e mais ativa organiza-
ção de clubes de serviço do mundo, composta por
cerca de 1,3 milhão de homens e mulheres volta-
dos à prestação de serviços em mais de 45.000
clubes em mais 200 países ou áreas geográficas.
Nossa organização foi concebida em uma reunião
em Chicago, Illinois, EUA, em 7 de junho de 1917,
sob a liderança do seu fundador, Melvin Jones. A
expansão e crescimento do serviço humanitário
tem sido possível graças à dedicação dos nossos
sócios. Hoje, nós lhes pedimos que nos ajudem a
carregar a chama Leonística e a construir um futuro
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mais brilhante para toda a humanidade. Pedimos
simplesmente que ... “sirvam.” 

Vocês conhecem o Código de Ética e Objetivos da
nossa associação e o trabalho que os Leões estão
realizando. Devo frisar que o privilégio da afiliação
Leonística também está vinculado a obrigações de-
finidas. Lions Clubs International não é uma confra-
ria e nem uma organização social ou política.
Trata-se de um grupo de homens e mulheres uni-
dos para realizarem o que sozinhos jamais podería-
mos fazer, um meio pelo qual pessoas de boa
vontade podem servir ao seu próximo. O lema da
nossa associação e por conseguinte do nosso
clube é “Nós Servimos.” Na medida em que pro-
gredir como Leão, você descobrirá a grande satis-
fação que advém de compartilharmos  nossa
dedicação à humanidade.

Vocês viram como os Lions clubes servem suas co-
munidades e vizinhos que são cegos, enfermos,
empobrecidos e deficientes. O serviço humanitário
não teria sido possível sem que as pessoas estives-
sem desejosas de doar seu tempo e trabalho
árduo. Os companheiros Leões poderão revelar que
para realizar esse trabalho é preciso haver dedica-
ção  . . trabalho este que esperamos contar com a
sua dedicação. Nosso trabalho é um esforço coo-
perativo no qual cada sócio reparte a carga para
que a das pessoas menos afortunadas não seja tão
pesada.

As recompensas da afiliação são grandes. Vocês
usufruirão do companheirismo de homens e mulhe-
res de mérito em nossas comunidades. Receberão
o agradecimento caloroso das pessoas que ajudam
e da comunidade onde servem. Terão ainda o pra-
zer de trabalhar com outras pessoas dedicadas uti-
lizando a estrutura das comissões de clube.
Perceberão os problemas da comunidade e, como
Leões, serão chamados a assumir a liderança e en-
contrar soluções. Acima de tudo, estarão encon-
trando no Lions clube uma maneira de executar um
trabalho filantrópico, típico de bons cidadãos que
se preocupam com o bem estar comum…  po-
dendo desta maneira expressarem o bem que
emana de seus corações. 

Já que expressaram o desejo de se afiliarem ao seu
clube e a Lions Clubs International, peço agora que
repitam minhas palavras sobre as Obrigações da
Afiliação:

“Eu (seu nome)…  solemente me comprometo… a
observar o Estatuto e Regulamentos de clube e da
Associação Internacional de Lions Clubes…  a
comparecer regularmetne a todas as reuniões... a
apoiar e promover os interesses do clube... em
todos os seus empreendimentos... oferecer minha
contribuição justa... para o apoio financeiro do
clube. Declaro ainda.... que oferecerei assistência
na manutenção... desenvolvimento e fortalecimento
do quadro social do clube... que ajudarei o clube...
servindo ativamente em comissões e em outras
funções... onde os meus esforços sejam necessá-
rios... e que praticarei ... os princípios do Código de
Ética... e os Propósitos de Lions International.”

Obrigado e bem-vindos ao quadro social do (Lions
Clube de __________ ou Distrito ______). Um certifi-
cado foi elaborado para representar a importância
do Dia Mundial da Posse de Leões. Quando os pa-
drinhos fizerem a entrega do certificado comemora-
tivo, pedirei que repitam comigo as obrigações de
um padrinho:

“ Eu (seu nome)…  tendo apadrinhado (nome do
novo sócio)…  como sócio de Lions Clubs Interna-
tional…  concordo em observar que ele/ela esteja
sendo bem acolhido(a) e instruído(a)... sobre as ati-
vidades e funções do clube... e que se torne um(a)
bom companheiro(a) Leão.”

Leões, lembrem-se deste dia e de ostentar com or-
gulho o seu distintivo do Lions. Quero dar os para-
béns e as boas-vindas a vocês na maior de todas
as organizações de clubes de serviços .... Lions
Clubs International. E agora, a todos os Leões
desta sala que estão orgulhosos e felizes por terem
vocês como sócios do Lions Clube de __________,
peço.... uma salva de palmas para estes novos
Leões.
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Folha informativa sobre o Lions Clube de (nome)

Para obter mais informações, entre em contato com:
(Nome) 
a/c (nome do Lions clube)
(endereço)

Telefone: 
Fax: 
E-mail: 
Website: 

História do clube:
Fundado em (cidade, local) em (ano) 

Quadro social
(n.) sócios do sexo masculino e feminino

Envolvimento com a comunidade/Projetos do clube
(Faça um resumo dos programas e projetos atuais/previstos.
Por exemplo, Dia Mundial da Posse de Leões, Dia Mundial da Visão, Reciclar para a Visão, Arrecadação de Re-
cursos, etc. 

O clube se reúne em (dia da semana/mês) às (horas) no (local). 

Lions Clubs International
Sede
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842
Telefone: (630) 571-5466
Fax: (630) 571-8890
Website: www.lionsclubs.org

História
Fundado em 1917 na cidade de Chicago, Illinois, EUA, pelo empresário Melvin Jones. Desde sua fundação,
Lions Clubs International dedica-se a ajudar os menos favorecidos em suas comunidades e em todo o mundo.
Em 1925, Helen Keller desafiou os companheiros Leões a se tornarem  Paladinos dos Cegos na cruzada contra
a escuridão. Em 1954, “Nós servimos” passou a ser o lema oficial da associação. 

Associação internacional
• A maior organização de clubes de serviço do mundo
• 1,3 milhão de homens e mulheres associados
• Aproximadamente 45.000 clubes
• Clubes presentes em 200 países e áreas geográficas
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Lions Clubs International 
300 W. 22nd St.
Oak Brook, IL 60523-8842 EUA
www.lionsclubs.org
Telefone: 630.571.5466
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