
Guia de início rápido:
Como se tornar 
um Leo-Lion

Embora seu caminho seja único e 
apresente muitas opções, as etapas 
básicas para se tornar um associado 
são fáceis.

 � Sim, sou elegível para o tipo de afiliação Leo-Lion.

 � Já servi como Leo por mais de um ano.

 � Estou entre a maioridade legal e 35 anos.

 � Decida que tipo de clube atende aos seus interesses 
de serviço e estilo de vida. 

• Visite lionsclubs.org e pesquise “Clube Leo-
Lion, ”“Lions Clube Universitário, ”“clube 
tradicional”ou“núcleo” para obter mais 
informações sobre esses tipos de clube.   

 � Conte ao seu conselheiro de Leo clube ou a um 
dirigente Leão que você está pronto para ser um Leo-
Lion.

 � Preencha o Formulário de Certificação de Leo-Lion 
(LL2), encontrado em lionsclubs.org/leo-lions. 

• O formulário LL2 é uma ótima ferramenta para 
ajudar a fornecer informações ao seu novo clube, 
mas não é obrigatório que seja enviado a Lions 
Clubs International.

• Entre em contato com memberservicecenter@
lionsclubs.org se precisar de ajuda.

 � IMPORTANTE: Certifique-se de lembrar o presidente 
ou secretário do seu Lions clube de adicioná-lo à 
lista de associados do clube, indicando seu tipo de 
afiliação como “Leo-Lion”. 

Visite www.lionsclubs.org/leo-lions 
ou envie um email para membership@
lionsclubs.org para obter mais informações 
sobre o programa Leo-Lion e vários tipos 
de clubes que você pode se afiliar ou 
fundar.LEO-LION
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Guia de início rápido:
Como adicionar Leo-Lions 
ao seu clube

Muitos Leos indicaram que estão 
interessados em fazer a transição 
para a afiliação de Leão. Use a lista de 
verificação abaixo para ajudar os Leos 
na transição para Lions clubes novos ou 
existentes como associados Leo-Lions.

 � Sim, o antigo ou atual Leo é elegível para o tipo de 
afiliação Leo-Lion.

 � Eles já serviram como Leo por mais de um ano.

 � Eles estão entre a maioridade legal e 35 anos.

 � Peça para que o Leo que esteja fazendo a transição 
preencha o Formulário de Certificação de Leo-Lion 
(LL2), encontrado em lionsclubs.org/leo-lions.

• O formulário LL2 é uma ótima ferramenta para 
ajudar a coletar informações necessárias para o 
sistema de relatórios local ou MyLCI, mas não 
é obrigatório que seja enviado a Lions Clubs 
International. 

• Os documentos de comprovação de idade precisam 
ser verificados, mas não devem ser enviados a 
Lions Clubs International. 

 � Reporte o novo associado Leo-Lion no sistema de 
relatório local ou siga estas etapas no MyLCI:

1. Selecione “Novo Associado” na lista suspensa 
no MyLCI e preencha as informações do novo 
associado.

2. IMPORTANTE: Certifique-se de selecionar “Leo-
Lion” no campo suspenso de tipo de associado.

3. Preencha todos os campos do ex-Leo usando 
as informações encontradas no Formulário de 
Certificação de Leo-Lion (LL2) preenchido.

 � Lembre o tesoureiro do Lions clube de não cobrar as 
joias de fundação/admissão e cobrar apenas metade 
das quotas internacionais. 
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