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Encontre o 
seu propósito 
Os líderes de hoje  
constroem o mundo  
de amanhã
Os Leo clubes são o lar dos asso-
ciados mais jovens de Lions Clubs 
International, cujas percepções e 
ações são inestimáveis para promo-
ver a missão de Lions Clubs Interna-
tional. Associar-se a um Leo clube 
pode lhe trazer um mundo de opor-
tunidades, desde o desenvolvimento 
de habilidades essenciais para a 
vida e fazer mudanças em sua co-
munidade, até a construção de co-
nexões para a vida toda com pesso-
as que pensam da mesma forma. 

Veja como os Leos 
realizam as coisas!

Comece sua jornada 
de serviço hoje

NOME DO CLUBE

CONTATO NO LEO CLUBE

EMAIL (SE APLICÁVEL)

NÚMERO DE TELEFONE (SE 
APLICÁVEL)

LOCAL DAS REUNIÕES

DIA/HORÁRIO DAS REUNIÕES

PÁGINA/SITE DO FACEBOOK

Você também pode visitar a 
página de Leo Clube no 
Facebook ou o Blog do Lions 
para aprender mais sobre como os 
Leos em mais de 150 países estão 
trabalhando juntos para fazer a 
diferença.

Junte-se ao nosso legado 
de serviço e sucesso

Os Leo clubes são patrocinados 
pelos Lions clubes locais através 
de Lions Clubs International, a 
maior organização de serviços 
comunitários do mundo, com 1,4 
milhão de associados no mundo 
inteiro. O Programa de Leo Clubes 
está se fortalecendo há mais de 
60 anos e agora existem mais 
de 7.000 Leo clubes em todo o 
mundo.



Durante meu tempo como Leo, 
pegamos nossas ideias e as 
transformamos em realidade. 
As pessoas respeitam isso.

Por dentro dos Leo clubes

Os Leo clubes consistem em 
dois ramos, Alfa e Ômega. Os 
Leo Clubes Alfa consistem nos 
associados mais jovens da 
organização, com idades entre 
12 e 18 anos, e os Leo Clubes 
Ômega são ideais para jovens 
adultos de 18 e 30 anos. Como 
um Leo de qualquer idade, 
você encontrará oportunidades 
de crescimento pessoal e 
profissional, e obterá as 
ferramentas de que precisa para 
ser um verdadeiro agente de 
mudanças no mundo, servindo a 
sua comunidade.

Descubra o que ser um Leo 
pode significar para você!

O que compões um Leo
O lema do Leo é “Liderança, 
Experiência, Oportunidade.” 

Abaixo, você encontrará exemplos 
de maneiras pelas quais você pode 
desenvolver esses atributos e dar-
lhes vida como associado de um  
Leo clube.

LIDERANÇA
Desenvolva as suas habilidades 
como um organizador de projetos, 
gerenciador do tempo e líder de 
equipe.

EXPERIÊNCIA
Descubra como o trabalho em equipe 
e a colaboração podem impactar sua 
comunidade e o mundo.

OPORTUNIDADE
Estabeleça amizades duradouras com 
pessoas que trabalham com afinco 
e sabem se divertir, sentindo como é 
compensador o serviço comunitário. 

O seu serviço
Não existe uma maneira única de 
servir como um Leo. Lions Clubs 
International adotou cinco causas 
globais: fome, visão, meio ambiente, 
câncer infantil e diabetes. Como 
administrador de sua comunidade, 
você é capaz de servir a qualquer 
área de necessidade pela qual seja 
apaixonado. 


