
Guia      

para os Novos                
Associados



A força que você tem é infinita.
Bem-vindo à comunidade global da bondade. 
Parabéns, você é oficialmente Leo! E o que isto significa? Agora você faz parte de uma 
família internacional de jovens, homens e mulheres, dedicados a causar um impacto 
positivo nas comunidades de todo o mundo.

Os Leos tomam o futuro em suas próprias mãos. 
Liderança, experiência e oportunidade. Este é o lema dos Leos. Agora que você é 
associado, terá a chance de desenvolver várias habilidades importantes para a vida 
enquanto estiver servindo sua comunidade e o mundo. 

Liderança
Desenvolver as suas habilidades como organizador de projetos, gerenciador do tempo e 
líder de equipe.

Experiência
Descobrir como o trabalho em equipe e a colaboração podem trazer mudanças 
positivas para a sua comunidade.

Oportunidade
Criar conexões ao longo da vida e ver seu impacto através do serviço comunitário. 



Vamos 
começar.

Conecte-se com outros Leos
Crie relacionamentos dentro 
do clube, compartilhando sua 
história e conhecendo os demais 
companheiros.  

Envolva-se com serviços
Inscreva-se para o próximo projeto 
do clube para começar a fazer a 
diferença e se divertir. 

Baixe o aplicativo MyLion®

Crie um perfil para se conectar 
instantaneamente com o seu 
clube e Leões de todo o mundo. 
Certifique-se de que o secretário 
do clube tenha o seu endereço de 
e-mail nos registros.

Siga Leos ao redor do mundo 
Siga a página dos Leos no 
Facebook e outras plataformas do 
Lions na mídia social. Consulte o 
site de Lions Clubs para saber de 
notícias sobre os recursos para 
Leos e ler histórias de serviços 
bem-sucedidos no Blog do Lions. 
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Fotografias: Leão Othmar Fetz, O Livro dos LEOS



Precisa de mais informações? 

Saiba mais sobre o Programa de Leo Clubes em  
www.lionsclubs.org/leoclubs

Departamento de Jovens Leões e Leos
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 EUA
+1 630 571 5466
leo@lionsclubs.org 


