
TIPOS DE CLUBE
Existem vários tipos de clubes que os 
Jovens Leões podem escolher para 
ingressar, ou até fundar, incluindo os 
seguintes:

CLUBES LEO-LION oferecem a oportunidade para todos 
os ex-Leos e outros Jovens Leões se unirem no serviço. 
Muitos Leo-Lions prosperam como clubes de várias 
gerações, reunindo Leões jovens e Leões com espírito 
jovem. 

Você sabia?
Qualquer associado de Lions clube pode servir em 
um clube Leo-Lion! Visite lionsclubs.org/pt/leo-
lions para saber mais sobre os clubes Leo-Lions.

LIONS CLUBES UNIVERSITÁRIOS reúnem as 
comunidades escolares para atender às necessidades 
de suas áreas locais. Visite lionsclubs.org/pt/campus-
clubs para aprender como esses clubes causam impacto 
nos bairros ao redor do mundo, ao mesmo tempo em que 
conectam alunos, professores e líderes empresariais.

Você sabia? 
Os Lions Clubes Universitários oferecem uma ótima 
opção para os Leos continuarem seus serviços 
como associados Leo-Lion!

CLUBES DE INTERESSE ESPECIAL oferecem às 
pessoas que compartilham interesses, profissões, 
cultura, hobbies ou experiências de vida em comum 
a oportunidade de participar de projetos de serviço 
únicos e gratificantes que beneficiam diretamente suas 
comunidades e desenvolvem habilidades de liderança. 
Descubra como Leões com interesses em comum estão 
servindo juntos em lionsclubs.org/pt/specialty-clubs. 

Você sabia? 
Muitos alunos servem em Lions Clubes 
Universitários especializados para atender às 
necessidades exclusivas de suas comunidades 
locais e globais, como alunos matriculados em 
escolas de medicina que prestam serviços de 
saúde.

NÚCLEOS oferecem uma oportunidade para os Jovens 
Leões servirem enquanto ainda contam com o apoio de 
um clube matriz existente. Nesse processo, os clubes 
matrizes diversificam seu quadro associativo, oferecendo 
a grupos de cinco ou mais pessoas que se encontrem 
separadamente e prestem serviços que sejam significativos 
para eles. 

Você sabia? 
Os núcleos podem prosperar com números 
pequenos ou grandes de associados! Não há regra 
que diz que um núcleo deva ser fundado quando 
seu quadro associativo atingir 20 associados. Visite 
lionsclubs.org/pt/club-branch para saber mais.

Guia para os  
associados Jovens Leões
Use este guia para iniciar sua jornada como Leão, 
encontrando o clube e o tipo de afiliação que melhor atende 
às suas necessidades e interesses de serviço.
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OPÇÕES DE AFILIAÇÃO
Tornar-se um Leão tem seus benefícios! Explore as diferentes opções de afiliação  
e as vantagens que você pode receber como Jovem Leão.

Opções de afiliação Descontos

LEO-LION: Este tipo de afiliação é exclusivamente para 
ex-Leos que estejam entre a maioridade legal e 35 anos e 
tenham servido como Leos por pelo menos um ano e um 
dia.

LEO-LIONS recebem um desconto de 50% nas quotas 
internacionais, isenção de joia de fundação/admissão e 
muito mais benefícios! Saiba mais, visitando lionsclubs.
org/pt/leo-lions.

EX-LEOS: Estes são associados Leões que serviram como 
Leos por pelo menos um ano e um dia. 

EX-LEOS acima de 35 anos recebem isenção de taxa de 
fundação/admissão.

AFILIAÇÃO DE JOVENS ADULTOS: Este tipo de afiliação 
é destinada a Leões de até 30 anos que se afiliam a um 
clube Leo-Lion.

ASSOCIADOS JOVENS ADULTOS que servem em 
um clube Leo-Lion recebem um desconto de 50% nas 
quotas internacionais e isenção da joia de fundação/
admissão até os 30 anos de idade. Visite lionsclubs.
org/pt/leo-lions para explorar o guia de informações do 
clube Leo-Lion e aprender mais sobre este benefício.

ASSOCIADOS ESTUDANTES: Esta opção de afiliação é 
destinada para alunos matriculados em uma instituição 
educacional. Os associados estudantes podem ingressar 
ou fundar qualquer tipo de clube.

ASSOCIADOS ESTUDANTES com idade de 30 anos 
ou menos recebem desconto de 50% nas quotas 
internacionais e isenção da joia de fundação/admissão.

Os estudantes com mais de 30 anos que se afiliam a 
um Lions Clube Universitário pagam US$ 10 de joia de 
fundação/admissão. Visite lionsclubs.org/pt/student-
member para saber mais.

ASSOCIAÇÃO FAMILIAR: Este programa oferece uma 
grande oportunidade para membros de famílias de todos 
os tamanhos passarem tempo juntos enquanto atendem 
às necessidades do próximo. Os associados mais jovens 
aprendem sobre a importância de ajudar outras pessoas 
por meio do Programa Familiar do Leãozinho.  

No PROGRAMA DE AFILIAÇÃO FAMILIAR, o primeiro 
membro da família (chefe de família) paga quotas 
internacionais integrais, sendo que até quatro familiares 
adicionais pagam somente a metade das quotas 
internacionais. Saiba mais em lionsclubs.org/pt/family-
membership.
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