
Fique  
conectado 
através  
do serviço.

Como Leo, você participou de projetos de serviço que não apenas melhoraram sua comunidade, mas 
lhe trouxeram uma importante experiência de liderança.

Agora, como Leão, você tem a oportunidade de expandir suas habilidades para crescimento 
pessoal e profissional.

Torne-se um Leão

Existem várias maneiras de servir como Leão. Continue 
servindo à sua comunidade enquanto desenvolve suas 
habilidades de liderança e se relaciona com Leões de todo o 
mundo.

Sirva como um Leo-Lion

O programa Leo-Lion oferece benefícios e oportunidades 
exclusivamente para Leos atuais ou ex-Leos que optem por 
continuar sua jornada de serviço como associados Leões.

Todos os Leos que serviram por mais de um ano e têm entre 
a maioridade legal e 35 anos são elegíveis para se tornarem 
Leo-Lions!

Os benefícios incluem:
• 50 % de desconto nas quotas internacionais

• Isenção da taxa de admissão ou de fundação

• Anos de serviço Leo creditados nos registros Leonísticos

• Exclusivo distintivo de afiliação Leo-Lion

• Elegível para servir como um representante 
Leo-Lion junto à diretoria 

• Oportunidade de bolsa de estudos para serviço 
internacional e intercâmbio cultural

•  Oportunidade de bolsa de estudos para 
treinamento presencial do Instituto Avançado 
de Liderança Leonística (ALLI)

• Grupo de rede profissional do LinkedIn

• Conexão contínua com a identidade 
Leo sob o nome “Leo-Lion”



Afilie-se ou funde um Clube de Leo-Lions

Um clube de Leo-Lions é uma ótima maneira de servir com 
outros ex-Leos e jovens Leões.

• Pelo menos 10 dos 20 associados fundadores 
mínimos precisam ser ex-Leos. 

• Jovens Leões com até 30 anos, nos clubes de Leo-Lions, 
recebem o mesmo desconto do programa Leo-Lion.

Afilie-se ou funde um Lions Clube Universitário

•  Sirva enquanto frequenta uma universidade, 
faculdade, escola técnica ou de pós-graduação.

•  Melhore suas habilidades de liderança, construa 
seu currículo, faça contatos e novas amizades.

 
Afilie-se a um Lions Clube existente

• Comece agora afiliando-se ao Lions clube local! Continue, 
como Leão, atendendo às necessidades que desafiam a 
sua comunidade e as comunidades de todo o mundo.

Forme um Núcleo

• Pergunte ao seu clube patrocinador ou outro clube da sua 
área se você e seus amigos podem formar um núcleo. 

• Os núcleos podem ser formados com 
apenas cinco associados. 

• Planeje atividades e projetos de serviço significativos 
para você e para os associados do núcleo. 

Uma maneira especial de servir

• Você é apaixonado por uma causa específica? 
Então, o clube de interesse especial 
talvez seja a opção certa para você! 

• Esses clubes reúnem associados que compartilham 
interesses, profissões, cultura, hobbies ou experiências 
de vida em comum. Considere começar um clube 
de interesse especial para jovens profissionais e 
convide seus amigos para se juntarem a você.

Precisa de mais flexibilidade na sua agenda? 

• Considere ter reuniões virtuais para o seu clube 
e aproveite a conveniência de planejar eventos 
em sua casa ou durante uma viagem.
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Saiba mais em 
lionsclubs.org/leo-lion

Como você vai 
ser “Leo-Lion?”
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