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A Iniciativa Novas Vozes promove a paridade de gêneros e diversidade e visa aumentar o número de mulheres, jovens adultos e 

populações mal representadas dentro da nossa associação. Ela apresenta um grupo diversificado de Leões e Leos que se empenham 

pela excelência em uma das quatro áreas: Serviços, Quadro Associativo, Liderança e Marketing. 

 

RECONHEÇA AS NOVAS VOZES DA SUA ÁREA 

Depois de ter indicado as suas Novas Vozes em cada área, o reconhecimento público delas é uma maneira magnífica de inspirar os 

Leões e Leos do seu distrito. Leões inspirados são mais pré-dispostos a servir mais, recrutar mais, tornarem-se líderes melhores e 

difundirem a mensagem de Lions Clubs International. Divulgue as Novas Vozes nos sites distritais e meios de comunicação social local, 

ou nos boletins de clubes e distritos. Compartilhe as histórias delas nas reuniões de clube, projetos de serviço e eventos de angariação 

de fundos. Em anexo, estão quatro certificados para você apresentar aos seus indicados, selecionados com base nos critérios abaixo 

para cada categoria de indicação. A partir de julho, os Governadores de Distrito podem enviar Novas Vozes e suas histórias para LCI 

por meio do formulário de coleta de histórias para documentar e compartilhar. Para acessar o formulário, visite o site de Lions Clubs 

International e faça uma busca por Novas Vozes. 

  

Ao escolher as Novas Vozes do seu distrito, estude os seguintes critérios para cada categoria de indicação. 

 

1. Serviço: Os indicados a Novas Vozes no Serviço participam regularmente de projetos de serviço e realizam serviços que 

atinjam grupos diversificados de pessoas. Indique um Leão do distrito que já tenha participado de projetos de serviços 

incríveis e demonstrado excelência no servir. 

 

2. Quadro Associativo: Os indicados a Novas Vozes no Quadro Associativo trabalham para recrutar e conservar novos 

associados, acolhendo a diversidade na família Leonística. Indique um Leão do distrito, cujo trabalho no recrutamento e 

conservação tenha revelado excelência junto ao quadro associativo. 

 

3. Liderança: Os indicados a Novas Vozes na Liderança são líderes influentes que se esforçam para ser inclusivos. Indique um 

Leão do distrito que tenha liderado com excelência, realizando reuniões e organizando projetos e equipes. 

 

4. Marketing: Os indicados a Novas Vozes em Marketing trabalham para levar a mensagem do Lions a todos os cantos do 

mundo. Indique um Leão do distrito que use canais de marketing, tais como mídias sociais, boletins impressos, e-mail etc., 

para promover o clube com excelência. 

 

DIVULGUE AS NOVAS VOZES EM NÍVEL INTERNACIONAL 

As Novas Vozes podem ser exibidas nos programas de LCI e solicitadas a participar de webinares globais para que 

elas possam compartilhar suas histórias e inspirar outras pessoas conforme demonstramos suas contribuições.  

  

Perguntas sobre a iniciativa podem ser enviadas para newvoices@lionsclubs.org 
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