
Leões
Fazem a diferença

Todos os dias, em todos os 
lugares

Preencha as 
informações de 
contato do seu clube

Nome:

Distrito:

Fone:

E-mail:

Divisão do Quadro Associativo 
Lions Clubs International 
300 W 22ND ST
Oak Brook IL 60523-8842 EUA
www.lionsclubs.org
E-mail: membership@lionsclubs.org 

O Lions clube se 
enquadra no seu estilo 
de vida
Lions Clubs International oferece oportunidades de 
trabalho voluntário que se enquadram no seu estilo 
de vida. Seja oferecendo suas mãos caridosas para 
ajudar, ou exercendo um papel de liderança o Lions 
tem uma opção para você.

O compromisso de tempo de um clube depende 
principalmente das atividades de serviço que ele 
realiza. Na sua maioria, os clubes se reúnem uma 
ou duas vezes por mês para planejarem projetos, 
oferecerem serviços comunitários ou discutir os 
assuntos do clube.

Há uma joia de admissão única, além das quotas 
anuais razoáveis. Consulte o seu clube local para 
obter mais informações.

Oportunidades para as 
famílias
Você pode se afiliar a um Lions clube juntamente 
com o seu cônjuge e outros familiares adultos 
que residam no mesmo domicílio e receber um 
desconto nas quotas. Alguns clubes inclusive têm 
um Programa do Leãozinho para crianças com 
menos de 12 anos e/ou patrocinam um Leo clube.

Oferecer seu tempo não apenas ajuda aqueles que 
estão em necessidade, mas também lhe dá uma 
sensação profunda de orgulho e realização.



Quem são os Leões?
Os Leões são grupos de indivíduos voltados para o serviço 
que estão interessados em melhorar suas comunidades. 
Tornar-se um Leão é tornar-se um voluntário ativo, um 
associado de uma organização internacional respeitada, um 
líder na sua comunidade e um amigo dos necessitados.
Os 1,4 milhão de associados que servem em mais de 
45.000 clubes em mais de 200 países fazem de Lions Clubs 
International a maior organização de clubes de serviços do 
mundo.

Os Leões servem
O serviço Leonístico é tão diversificado quanto nossos 
associados. Os Leões são voluntários em diversos tipos 
de projetos, como cuidar do meio ambiente, alimentar os 
famintos, ajudar idosos e portadores de deficiências físicas e 
patrocinar intercâmbios internacionais para jovens.

Os Leões fazem a 
diferença
Os Leões dedicam-se a fazer a diferença local e 
globalmente. Como a organização beneficente oficial de 
Lions Clubs International, a LCIF (Fundação de Lions Clubs 
International) apoia os trabalhos solidários dos Leões, 
fornecendo subsídios para seus esforços humanitários 
locais e internacionais. Juntos, os Leões e a LCIF trabalham 
ativamente para erradicar a cegueira, apoiar os jovens, 
oferecer socorro em casos de catástrofes e atender as 
necessidades humanitárias.

Benefícios da 
afiliação

Há muitas razões para se tornar um
associado. Como Leão, você vai:

• Ajudar a comunidade e adquirir habilidades 
valiosas

• Causar um impacto positivo nas vidas das 
pessoas - local e internacionalmente

• Aprender a ser um líder— e liderar uma 
organização respeitada

• Desenvolver uma rede de contatos 
profissionais em sua comunidade e com 
associados do Lions em todo o mundo

• Energizar sua vida e divertir-se

Você vai crescer pessoal e profissionalmente 
e saberá que o seu trabalho vale a pena e é 
apreciado.

Como tornar-se um 
Leão
A afiliação a qualquer Lions clube é feita mediante 
convite. Se você estiver 
interessado em ser convidado a ingressar em um 
Lions clube existente:

• Visite ‘Como tornar-se um Leão' no nosso site 
ou use o 'Localizador de Cubes' para obter 
informações sobre os clubes em sua área.

•   Envie o formulário abaixo para o seu 
Lions clube local por correio ou entregue 
pessoalmente.

•  Contate a sede de Lions Clubs International 
via membership@lionsclubs.org.

Formulário de interesse 
na afiliação ao Lions 
clube
Tenho interesse em saber mais sobre a afiliação ao 
Lions. Entre em contato comigo com informações 
sobre o seu clube.

_________________________________________ 
Nome
 
_________________________________________ 
Endereço
 
_________________________________________ 
Cidade, Estado, Código postal
 
_________________________________________ 
Telefone
 
_________________________________________ 
E-mail  

www.lionsclubs.org

Os Leões ajudam sempre que necessário  — em 
nossas comunidades e no mundo inteiro.
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