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O que é um LEO Clube?
LEO Clube um nome não tão comum, mais muito lembrado
por aqueles que conhecem ou já fizeram parte, somos um clube
de serviços voluntários entre jovens ,espalhado por todo o
mundo, costumamos usar a sigla Leo por sermos jovens, já que
somos apadrinhados por Lions Clubes que por codinome já são
identificados por Companheiros Leões (Cc.Leão) e Domadoras
(DM).Seguimos diretrizes administrativa no movimento
partidos de Lions Clube Internacional, no qual subsidia nosso
movimento e apoia as dezenas de trabalhos realizados por
CLEOS em conjunto a Leões a serviço de suas comunidades
locais.
A Sigla Leo Significa (L) liderança (E) experiência e (O)
Oportunidade, os primeiros propósitos desse acrônimo veem na
ordem inversa ao nome, No LEO Clube temos a oportunidade
de adquirir experiências para nos tornarmos lideres, a
participação em um LEO Clube pode se iniciar aos 12 anos e se
encerrar aos 30 anos, com a divisão de Companheiro LEO
Alpha a partir da idade de 12 anos e Companheiro LEO Ômega
a partir dos 18 anos de idade, atualmente o serviços prestados
por Jovens associados de Leo Clubes percorrem dezenas de
lugares pelo mundo, a mais de 57 anos prestamos serviços sem
lucratividade de forma benéfica a diversas comunidades, entre
elas metrópoles, vilarejos, lugares espalhados pelo mundo no
qual sofrem com desastres naturais, guerras, problemas
políticos e sociais, aonde nós jovens buscamos a melhoria no
meio de convívio habitual e de uma forma geral uma mudança
mundial na estrutura social cotidiana ainda precária quanto a
sua estabilidade local socioeconômica.
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Quando surgimos e até aonde chegamos?
Nossas bases da iniciação de construção do movimento
partiram de um grupo de jovens atletas da Escola Abington
High School na Pensilvânia EUA em 5 de Dezembro de
1957.Em um time de Baseball, o então treinador C.Leão Jim
Graver sócio ativo do Lions Clube Local de Glanside, Junto a
um amigo de Clube o C.Leão William Ernest tiveram a ideia de
criar um clube de serviços para jovens estudantes do ginásio,
apoiado pelo Lions Clube de Glanside eles começaram a dar
forma ao que se tornaria um dos maiores Clubes de serviços
voluntários juvenis do mundo, o LEO Clube.
Com os mesmos formatos adquiridos de uma reunião
Leonistica, o proposito inicial foi a de convidar filhos de Leões
para começarem a dar forma ao núcleo do Clube, os filhos de
Ernest e Jim foram os primeiros, trazendo com sigo na primeira
reunião vários jovens do seu clube de Baseball, calouros e
veteranos a ingressar também no movimento alavancando o
então núcleo inicial do primeiro LEO Clube do Mundo.
Em 5 de Dezembro de 1957 o LEO Clube de Abington High
School teve a sua carta constitutiva redigida e concedida pelo
Lions Clube de Glanside, com 35 sócios, com seu primeiro
LEO Clube no mundo o acrônimo Leo foi criado significando
Liderança, Igualdade e Oportunidade, mais tarde mudando-se
o acrônimo Igualdade para Experiência.
Até 1963 apenas um clube se existia porém os ideias voluntários
foram espalhados e no mesmo ano outros dois clubes foram
fundados, um na Escola Tamaqua Area High School e outro
em Nova Iorque na Filadélfia, em 1967 haviam já registrados
mais de 27 Leo Clubes na Pensilvânia e em Nova Yorque.
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Sendo assim em 1967 a diretoria presente do Lions Clube
Internacional adotou o LEO Clube como Programa oficial da
associação.
No Brasil surgimos em 28 de agosto de 1969, com LEO Clube
Maceió- Lagoa (Alagoas) com o apoio do Colégio da Sagrada
Família, e com o incentivo de CLEOS e Domadoras do Lions
Clube Maceió-Lagoa adotando um mesmo estilo de núcleo
inicial ao primeiro clube mundial junto a Escola Religiosa,
companheiros do Lions Clube iam diariamente ensinar aos
jovens sobre o ato de servir, fazendo os alunos entenderem as
necessidades locais e humanas em suas comunidades, assim foi
perceptível a Leões que jovens engajados no movimento
poderiam se tornar o futuro do Leonismo, foi então proposta a
diretoria do Lions Clube a implementação de um LEO Clube
entre os jovens Locais, com o aval de uma comissão avaliadora
destinada a olhar os futuros companheiros LEOS e então em 29
de agosto de 1969 foi empossada a primeira diretoria do LEO
Clube pioneiro no País, da mesma forma ocorrida nos EUA, os
ideias do LEO Clube se espalharam logo a ocorrência da
primeira fundação e em 6 de dezembro de 1969 em Arapiraca
se formava o Segundo LEO Clube do Brasil.
No ano de 1970 incentivados pelo então governador do Distrito
L-14 na época, o LEO Clube de Maceió-Lagoa participou da
Convenção Internacional de Lions Clube em Atlantc City
(EUA), tendo como representante do LEOismo Brasileiro o
CLEO Dario João Bernardes, além da participação o LEO
Clube Maceio-Lagoa o mesmo foi premiado por suas relevantes
ações junto ao seu Lions Clube na melhoria significativa de
áreas precárias da cidade e das redondezas.
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Homenageado como patrono do LEOismo no Brasil, Paulo
Lima Associado do Lions Clube Maceió – Lagoa, por mérito a
persistência na criação do LEO Clube no país, se viu eternizado
no movimento Leonistico e LEOistico Brasileiro.
Os dirigentes da Primeira diretoria do LEO Clube Patrono no
Brasil
Presidente: CLEO Petrúcio Tenório Lobo
Vice-Presidente: CLEO Dário João Bernardes
Secretária: CLEO Rosângela Souza dos Santos
Tesoureira: CLEO Margarida Dorvillé de Moura
Diretor Vogal: CLEO João Demóstenes Fireman
Diretor Social: CLEO Júlio Cesar Barros
Diretor Animador: CLEO Sérgio Hercílio Correia
Hoje já são mais de 16 mil associados em 140 países e mais de
450 Clubes espalhados pelo Brasil, distribuídos nos DMs LA,
LB, LC, LD.
Hoje estamos espalhados por todo o mundo por mais de 150
Países, trabalhamos ativamente desde 1957 e no ano de 2017
completamos 60 anos de associação, somos patrocinados por
Lions Clubes Internacional, oferecemos a jovens de todo o
mundo uma oportunidade de com a experiência no movimento
se tornarem grandes líderes para assim poderem praticar em
forma de campanhas e apoio social nosso ideias de melhoria
mundial, entre os milhares de jovens que hoje fazem parte do
LEO Clube, muitos chegaram a se tornarem grandes líderes e
grandes benfeitores a nossa comunidade, somos um grupo que
percorre fronteiras, culturas, circunstancias sócias, calamidades
e momentos bem distintos em que a humanidade precisa de um
apoio fundamental, principalmente nossa juventude, buscamos
nos jovens o desejo da mudança e a propagação das boas
práticas e do bom exemplo em servir.
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Quais são nossos principais ideais?
Como bons CLEOS podemos dizer em poucas palavras quais são nossos
verdadeiros ideias no LEOísmo, ele se baseia nas boas práticas de ajuda
a humanidade, engajamento em um grupo de interação entre jovens,
melhoria social, assistência aos necessitados, acolhimento da juventude
local, oportunidade de se desenvolver futuramente em sociedade,
experiência para a vida além da liderança para futuramente ajudar na
continuação do movimento contribuindo cada vez mais de forma eficaz
e significativa em nossas comunidades, ensinando jovens LEOS sobre o
movimento e dando uma assistência ao nosso LEO Clube apoiando
também o nosso Lions Clube patrocinador, e o nosso código de ética
LEOísmo que nos exemplifica muito bem isso.
Código de Ética do Companheiro LEO
Acreditar no verdadeiro Companheirismo, lembrando que antes de um pronome de
tratamento é uma expressão máxima e mola mestre de LEOísmo;
Cultivar a sinceridade e a humanidade, lembrando sempre destas qualidades como
fundamentais para o aprimoramento humano;
Confiar na sua capacidade como agente formador de opiniões e transformador da
sociedade, tendo a convicção que o mundo pode melhorar ficando mais justo, belo e
humano;
Respeitar e Entender as limitações alheias como seres falíveis que somos;
Ser tolerante e amável, paciente e generoso, gentil e carinhoso, procurando valorizar
o lado bom da vida e desprezando o preconceito e desconfiança;
Buscar sempre com o mesmo vigor o serviço desinteressado, seja em tarefas simples
ou em projetos nobres, crescendo, sobretudo, como pessoas e cidadãos;
Manter sempre o entusiasmo quanto aos projetos e atividades do seu Clube, dando
o máximo de si para que o mesmo se concretize;
Lutar para que seus sonhos se realizem e consiga alcançar seu ideal, sem, contudo,
prejudicar ou destruir os sonhos de seus semelhantes.
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Lions Clube Internacional e sua História?
Para começarmos a falar sobre Lions Clube internacional e
como tudo se iniciou nada mais justo do que falarmos do nosso
fundador e patrono do Leonismo mundial, Melvin Jones.
Melvin Jones nasceu na cidade de Fort Thomas, no Arizona
(EUA) em 13 de janeiro de 1879, filho de um Capitão do
Exército dos Estados Unidos, precisou se mudar para o Leste
americano com sua família quando seu pai foi transferido da
tropa, ainda na adolescência Melvin Jones viveu em Chicago
Illinois (EUA) tornou-se associado de uma companhia de
seguros ainda em Chicago e em 1913 criou sua própria agencia.
Quando se tornou um grande empresário, se juntou a Business
Circle um grupo de empresários que semanalmente se reunião
para almoços e em pouco tempo se tornou secretario, esse grupo
de empresários era como tantos outros que existiam no país,
eles tinham como ideal promover o interesse pessoal dos
empresários e de seus empreendimentos, mais devido a várias
limitações esses grupos poderiam acabar, foi então que Melvin
Jones um dos maiores líderes do Grupo com 38 anos, refletindo
sobre a situação indagou em uma reunião: “se nossos grupos
são tão benéficos a nossos empreendimentos, e se nos pessoas
de tantas posses nos reunimos em prol de nosso interesses, por
que não podemos interceder a favor daqueles que mais
precisam”.
(Frase Original)
"E se esses homens que são bem-sucedidos devido à sua
iniciativa, inteligência e ambição, pusessem seu talento para
trabalhar em benefício de suas comunidades?"
Indagou Melvin Jones
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E assim em 7 de Junho de 1917 interessados no convite feito
por Melvin Jones, grupos de empresários reuniram-se em
Chicago e formaram o núcleo do que então seria o primeiro
Lions Clube do Mundo, e assim se era criado o Lions Clube
Internacional, deixando um pouco seus afazeres em sua agencia
se dedicou ao Lions Clube em sua sede em Chicago, foi então
através de suas ações diárias em prol do desenvolvimento do
nome do Lions Clube que mais membros foram se engajando
no movimento, Melvin Jones também foi reconhecido como
Líder fora da instituição Leonística, seu prestigio se deu em sua
participação em São Francisco Califórnia em 1945 quando
representou o Lions Clube Internacional como conselheiro da
ONU Organização das Nações Unidas. Em 2007 o Lions Clube
Internacional foi escolhido como a melhor ONG do mundo
pela ONU, e em 2016 foi indicado para o prêmio Nobel da Paz
2017.
Hoje somos mais de 46.317 mil Lions Clubes em mais de 210
países espalhados pelo mundo
O Homem de tantas posses que junto a tantos outros
empresários se juntaram para olhar para o próximo se tornando
o patrono de uma das maiores fundações de serviços
humanitários mundialmente conhecidas, faleceu em 1 de Junho
de 1961 aos 82 anos de idade mais antes deixou além de um
lindo legado a frase que marca a vida de muitos Companheiros
Leões, Domadoras e Companheiros LEOS.

“Não se pode ir muito longe sem fazer algo pelo próximo"
Melvin Jones
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Objetivo do Lions Clube Internacional
 Organizar implantar e supervisionar clubes de serviço
que serão conhecidos como Lions clubes.














Coordenar as atividades e padronizar a administração
de Lions clubes.
Criar e promover o espírito de compreensão entre os
povos da Terra.
Promover os princípios de boa governança e boa
cidadania.
Interessar-se ativamente pelo bem-estar cívico, cultural,
social e moral da comunidade.
Unir os clubes com laços de amizade,
companheirismo e compreensão recíproca.

bom

Oferecer um fórum para a discussão aberta de todas as
questões de interesse público, desde que partidarismo
político e sectarismo religioso não sejam debatidos pelos
associados do clube.
Encorajar pessoas de mentalidade de serviço a servir
suas comunidades sem recompensa financeira pessoal,
estimular a eficiência e promover elevado padrão de
ética no comércio, indústria, profissões, serviços
públicos e empreendimentos privados.
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Código de Ética do Lions Internacional


Demonstrar fé nos méritos da minha profissão, esforçandome para conseguir honrosa reputação mercê da excelência
dos meus serviços.



Lutar pelo êxito e pleitear toda remuneração ou lucro que
equitativa e justamente mereça, recusando, porém, aqueles
que possam acarretar em diminuição de minha dignidade,
devido a vantagem indevida ou conduta duvidosa.



Lembrar que, para ser bem-sucedido nos negócios ou
empreendimentos, não é necessário destruir os dos outros.
Ser leal com os clientes e sincero comigo mesmo.



Sempre que surgir uma dúvida a respeito do direito ou da
ética de minha posição ou conduta em relação ao próximo,
decidir em meu próprio detrimento.



Praticar a amizade como um fim e não como um meio.
Sustentar que a verdadeira amizade existe e não é o
resultado de favores mutuamente prestados, dado que não
requer retribuição, pois recebe benefícios com o mesmo
espírito desinteressado com que os dá.



Sempre ter em mente meus deveres de cidadania para com
meu país, meu estado e minha comunidade, e devotar-lhes
lealdade inabalável em palavras, atitudes e conduta.
Dedicando-lhes, desinteressadamente, meu tempo, meu
trabalho e meus recursos.



Ajudar ao próximo, consolando o aflito, fortalecendo o
desvalido e socorrendo o necessitado.



Ser comedido na crítica e generoso no elogio; construir e
não destruir.
12
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Leonismo no Brasil
No Brasil o primeiro Lions Clube foi criado em 1952 no Rio de
janeiro, tudo se iniciou em uma viagem em Dezembro de 1951 de
um Cc.Leão associado da fundação Internacional Nivaldo
Navarro que em visita ao Lions Clube de Montevidéu Uruguai
com a missão de implantar o Leonísmo da costa do Atlântico, em
uma conversa proporão aos outros companheiros uma fundação
de Lions Clube no que seria a capital do Brasil, no Rio de janeiro,
no mesmo momento se encontrava no país o Brasileiro que mais
tarde seria o patrono do Leonísmo no País o então Dr. Armando
Fajardo , que ali estava para um clássica partida de Turfe.
Um amigo muito próximo de Fajardo e presidente do Clube
Uruguaio Pedro Berro diante do pedido de Navarro telegrafou a
Fajardo que após a prova viajaria para Buenos Aires e o constatou
do assunto, o convidando para ser o patrono do LEOísmo no
Brasil e destacavam que os Leões de Montevidéu aguardavam por
sua passagem pelo local.
No Brasil um homem de muitos contatos e importância social
logo reuniu um grupo de 40 pessoas junto a ele para a fundação e
então no dia 16 de Abril de 1952, em uma cerimônia diurna no
Jóquei Clube do Rio de Janeiro foi fundado por Armando Fajardo
o primeiro Lions Clube do Brasil.
O Leonísmo pretendia se espalhar pelo pais, logo após a fundação
do primeiro Clube, mais pessoas se viram interessadas em fazer
parte e os tramites necessários eram encaminhados para isso, o
então Floriano Peixoto dos Santos, grande influência na cidade
de São Paulo, visitou a fundação e viu os seus significativos
trabalhos e logo que retornou ao Brasil, já enviou um pedido com
desejo de fundação de um Lions Clube em São Paulo, e com o
pedido concedido Floriano entrou em contato com os Cc. Leões
13
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cariocas e com a assistência do Lions Clube do Rio de Janeiro é
fundado o segundo Lions Clube no País, o Lions Clube São
Paulo- Centro com 56 pessoas em 23 de julho de 1952.
Segundo o Lions Internacional e suas diretrizes estatutárias no dia
16 de abril é considerado o dia do Leonísmo Nacional por conta
da fundação do primeiro Clube do Brasil no Rio de Janeiro ter
ocorrido nessa mesma data.
Os três primeiros clubes fundados foram no Rio de janeiro, São
Paulo e Salvador. Na convenção de 1961 em Porto alegre o mês
de Setembro se torna oficialmente o mês das domadoras.
O Cc.Leão Armando Fajardo, foi também o primeiro governador
do Distrito do Brasil, e teve seu título de patrono outorgado na
convenção de Salvador, Bahia em 1964.
Os Clubes de Lions foram tomando vasta proporção no Brasil, e
seu território amplo começou a ter uma dificuldade grande de
administração por parte do Lions Internacional em seu
mapeamento, estrutura administrativa que abrangia todos os
Clube em um único distrito, por conta disso foi solicitado ao
Lions Internacional em julho de 1999 uma subdivisão no
mapeamento e redistribuição em 4 distritos no país para uma
melhor dinâmica de administração, e assim aceito o pedido o
Lions Clube Internacional, redistribuiu em 4 partes os distritos
múltiplos de Lions se tornando Divisão LA,LB,LC,LD e para os
distritos introduzidos nas divisões múltiplas as siglas para melhor
administração.
Outra figura emblemática e de grande orgulho para o Leonísmo
Brasileiro São o Cc.Leão Áureo Rodrigues Criador das Edições
do Leão sabido e editor da revista Lions Sudeste, um dos maiores
Escritores do Leonísmo já existentes, e o Cc.Leão PIP João
Fernando Sobral o primeiro presidente Internacional Brasileiro.

14

40 MINUTOS De Sabedoria No LEOÍSMO

Código de Ética do Companheiro Leão
DEMONSTRAR: fé nos méritos da minha profissão esforçando-me para
conseguir honrosa reputação mercê da excelência dos meus serviços.
LUTAR: pelo êxito e pleitear toda remuneração ou lucro que, equitativa e
justamente mereça, recusando, porém, aqueles que possam acarretar
diminuição de minha dignidade, devido à vantagem injusta ou ação
duvidosa.
LEMBRAR: que, para ser bem sucedido nos negócios ou
empreendimentos, não é necessário destruir os dos outros. Ser leal com os
clientes e sincero consigo mesmo.
DECIDIR: contra mim mesmo no caso de dúvida quanto ao direito e a
ética de meus atos perante meu próximo.
PRATICAR :a amizade como um fim e não como um meio. Sustentar que
a verdadeira amizade não é o resultado de favores mutuamente prestados,
dado que não requer retribuição, pois recebe benefícios com o mesmo
espírito desinteressado com que os dá.
TER :sempre presente meus deveres de cidadão para com a minha
localidade, meu Estado e meu País, sendo-lhes constantemente leal em
pensamento, palavras e obras, dedicando-lhes, desinteressadamente, meu
tempo, meu trabalho e meus recursos.
AJUDAR :ao próximo, consolando o aflito, fortalecendo o débil e
socorrendo o necessitado.
SER: comedido na crítica e generoso no elogio, construir e não destruir.

Atualmente a fundação do Lions Internacional conta também
com o programa do LCIF, A Fundação Lions Clube
Internacional é a maior organização de clubes de serviços do
mundo presentes em mais de 206 países e regiões geográficas
com 1,4 milhões de associados que distribui anualmente mais de
2 milhões de dólares para programas como o programa de visão,
que ajuda milhares de pessoas, anualmente dando assistência a
pessoas com diversos problemas visuais, além dos subsídios para
grandes catástrofes , o prêmio de Melvin Jones tem todo o seu
valor de 1.000 dólares Leonísticos revertido para os programas
atendidos pelo LCIF.
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O papel do Lions Clube em um LEO Clube
Sabemos que um LEO Clube apenas é estabelecido a partir do
patrocínio de um Lions Clube no qual arca com suas joias
LEOísticas, supervisão, apoio e motivação.
A participação do Lions Clube assim como de dirigentes
Leonísticos é sempre muito importante, são eles que dão as
primeiras diretrizes ao fundar um Leo Clube, um exemplo disso
são os conselheiros, Companheiros (a) Leões e domadoras, eles
nos acompanham durante toda nossa jornada no movimento na
intenção de nos orientar garantir nossa constante evolução no
clube, além de zelar por nossa segurança e bem estar enquanto
servimos ao movimento, eles se encarregam de passar ao nosso
Lions Clube Patrocinador tudo aquilo que realizamos em prol
da sociedade, tudo aquilo que planejamos realizar no futuro
assim como mantem as informações de bom andamento do
Clube e dos problemas a serem verificados e solucionados com
a ajuda dos nosso Cc.Leões.
Além disso o envolvimento de Lions Clubes com jovens
Companheiros LEOS, incentiva na melhorias dos trabalhos
realizados em suas comunidades, o constante convívio,
interação troca de experiências e participação social, renova as
vontades existentes em um Lions Clube, a interação entre Leões
e jovens LEOS além de tudo proporciona amplo aprendizado
sobre o movimento e um grande incentivo ao engesso de antigos
LEOS ao movimento Leonístico quando a idade prevista para
o clube se encerra.
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Finalidade do Conselheiro
 Mentor, ajudando o LEO Clube a alcançar seus objetivos.
 Motivador, incentivando os CLEOS a realizarem
atividades voluntárias.
 Orientador, fornecendo diretrizes para os CLEOS.
 Ponto de contato, entre o LEO Clube e o Lions Clube
patrocinador, garantindo um relacionamento saudável
entre companheiros LEOS e companheiros Leões e
Domadoras.
 Orientação Humanitária, ajudando os LEOS a
entenderem o aspecto compassivo do serviço
comunitário.

Responsabilidades
 Supervisionar a iniciação e o desenvolvimento progressivo
do LEO Clube.
 Promover atividades de LEO Clubes
 Participar de todas as reuniões do LEO Clube e da
Diretoria.
 Realizar reuniões periódicas com representantes do LEO
e do Lions Clube patrocinador para discutir as ações do
LEO Clube e de sua Diretoria.
 Assegurar que os novos CLEO recebam os materiais de
novos sócios.
 Reconhecer os C.LEOS por suas realizações.
 Incentivar os C.LEOS formandos a se tornarem Leões.
17
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Os Direitos e Deveres de um C.LEO
Como em qualquer organização ser sócio de um Clube pode lhe
atribuir deveres e direitos, assim como no Lions Clube um LEO
Clube se baseia em estatutos, regulamentos e diretrizes, de
acesso a qualquer Leo e de cujo cunho tem por finalidade
garantir direitos de todos os sócios CLEOS, que assim também
vem alinhado aos deveres para que esses direitos assim estejam
sempre a favor do bom andamento do movimento LEOístico.
Aqui serão exemplificados os Direitos e Deveres de um
companheiro LEO a partir do estatuto Padrão de LEO Clubes
no capítulo V dos Sócios (podendo ser alterado por cada clube
a partir de suas necessidades inerentes avaliados pelo mesmo)
aqui será feito uma breve apreciação sobre o assunto.
Direitos
 O sócio após a filiação ao LEO Clube na idade de 12 a 30
anos, poderá ocupar os seguintes termos:
 Sócio Alpha de 12 a 17 anos
 Sócio Ômega de 18 a 30 anos
 Sócio Foraneo: por motivos de estudos, residência em
outra cidade, ou trabalho, na qual o impossibilita de
participar das atividades do clube.
 Sócio Honorário: CLEO que já tenha completado a idade
superior prevista para a permanência em um LEO Clube,
mais deseja continuar a frequentar o clube, sem o uso de
direitos de sócio atribuídos ao mesmo.
 Transferência de Sócio para outro clube, concedida ao
sócio pelo LEO Clube no qual está afiliado, assim como
pedido de desligamento do mesmo, autorizado após a
regularidade das taxas do título de sócio durante o tempo
de permanência no clube.
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O sócio a partir do pagamento de taxas de mensalidades
em dia com a tesouraria do clube, o CLEO tem direito à:

 Voto adquirido em assuntos de relevância discussão no
Clube
 Solicitação de indicações de novas pessoas ao Clube
 Solicitação de pedido de avaliação de exclusão de um
sócio Leo perante avaliação da irregularidade, infração ou
penalidade prevista no estatuto padrão do clube.
 O sócio terá direitos regulares de:
 Afastamento temporário do clube, por motivos plausíveis
a diretoria do Clube, em casos de Estudo, Saúde,
residência em outro local, indisponibilidade de
participação de atividades do clube.
 Solicitar pedidos a secretaria e tesouraria do clube que
comprove suas regularidades mensais no mesmo.
 Livre acesso aos trabalhos realizados no clube e nas pastas
de dirigentes do mesmo.
 Tem direito a ocupar qualquer cargo do clube, a partir de
um ano de filiação completo e com suas taxas com o clube
quitadas, e em pleno gozo de seus direitos.
 Tem direito a se eleger a qualquer cargo do distrito por
meio de permissão do seu clube com a aprovação de seus
direitos no mesmo.
 Deve manter os pagamentos das taxas do clube em dia.
 Poderá participar de qualquer evento de Leo Clube:
LEOístico e de Lions Clube: Leonístico estando em pleno
gozo de seus direitos segundo o estatuto do clube.
 Estando em pleno gozo de seus direitos, e com suas taxas
com o clube em dia poderá concorrer ao premiações
LEOS do Clube e do Distrito LEO.
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Deveres
 O sócio LEO terá como dever após a filiação ao LEO
Clube.
 Zelar pelo título de sócio da associação e manter boa
conduta pessoal e no movimento mostrando exemplo aos
demais companheiros.
 Quitar todas as taxas como CLEO previstas pelo estatuto
e pelo clube ao título de sócio.
 Manter documentos exigidos pela secretaria em dia para
a continuação da filiação assim como prestação de contas
da ausência no clube, faltas ou período de afastamento e
foraniedade concedida ao sócio pelo clube.
 O sócio foraneo não poderá ocupar cargos de relevância
no clube por conta de sua ausência.
 O sócio foraneo e afastado deverá prestar contas ao clube
a cada ano Leonístico.
 O Companheiro Leo não terá direito a uma
individualidade perante Lions na qual possa ferir as
diretrizes do estatuto, e o companheirismo com os demais
sócios do clube.
 O sócio deverá respeitar as idades previstas para
Companheiros LEOS, nos títulos de LEO Alpha, LEO
Ômega e Companheiro LEO Honorário ou seja acima da
idade de permanência no clube
 O sócio LEO tem o dever de estar ciente de normas de
estatutos e regulamentos referentes ao movimento
LEOístico e ao seu clube.
 Deverá estar presente em reuniões, campanhas eventos e
atividades do clube com regularidade sempre que possível.
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 Quando representar o clube em algum evento deverá usar
pin ou algo no qual represente os demais sócios e o clube
no qual é associado.
 Devera sempre zelar pelo bom andamento do movimento
e ajudar a sua comunidade sempre que possível, além de
ajudar o movimento e promover o companheirismo com
os sócios do clube dentro e fora dele.
 Deverá estar ciente da sua conduta e respeitar as
penalidades previstas aos sócios pelo estatuto na
ocorrência de graves infrações.
 Respeitar o juramento feito em sua posse e o código de
ética do Companheiro LEO.
Os textos aqui apresentados são apenas uma apreciação
exemplificada para uma melhor compreensão dos direitos e
deveres de cada companheiro Leo, por isso não há paragrafação
índice ou incisos representando qualquer artigo ou
representação de taxas ou porcentagem.
O estatuto padrão de LEO Clube, é avaliado e adaptado de
acordo com a necessidade de cada clube e de cada Distrito,
sendo assim é de veracidade reforçar que o companheiro que
estiver interessado em revisar e ampliar seus conhecimentos
sobre estatutos de LEO Clubes, assim como o padrão de seu
clube, esteja em constante contato com seu presidente e se
necessário entre em contato com o assessor de estatutos e
regulamentos do seu distrito, estatutos já revisados e com
alterações realizadas por diretrizes maiores como estatuto
Internacional de Lions Clubes com parágrafos referentes a LEO
Clubes estão disponíveis no site do Lions Clube internacional.
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As diretrizes de uma Diretoria de LEO Clube, Distrito e DM
Como em qualquer organização, é necessário que haja a frente,
nos andamentos dos trabalhos um núcleo ativo que possa
administrar e tratar dos assuntos para que os demais já tenham
tudo encaminhado e assim haja melhores esclarecimentos e
para que tudo isso ocorra é necessário uma diretoria, como em
nosso Lions Clube e LEO Clube.
No LEO Clube seguimos as mesmas diretrizes de Lions Clube
porem com algumas alterações, em um LEO Clube além da
diretoria principal e suplente, existem também as camisões que
por constante rotatividades de sócios no clube, acabam ficando
a preferência de cada clube em atribui-la e torna-la vital.
Exemplificaremos então o que é uma Diretoria Administrativa
de LEO Clubes, e qual a função especifica de cada cargo já que
a diretoria é extremamente essencial para o bom andamento do
clube durante o Ano LEOístico que se segue, desmembraremos
em posições por hierarquia também os Distritos e Distritos
Múltiplos com seus principais cargos logo abaixo da
exemplificação dos cargos inerentes a um LEO Clube.
Diretoria Administrativa de Leo Clube
Presidente: Preside as reuniões, comanda os trabalhos do clube,
tem por objetivo, orientar os demais associados, simplificar
assuntos de estrema relevância, apoiar e zelar pelo bom
andamento do clube e dos associados, estar presente nas
atividades organizando e ajudando.
Vice presidente: Como o acrônimo diz, o Vice presidente apoia
o Presidente, o ajuda nos assuntos mais complexos e simples, o
substitui em reuniões no qual ele se faça ausente e assume os
trabalhos e atividades do clube em sua permanente ausência.
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Secretario: O cargo referente a secretaria demanda muito
daquele que o ocupa, já que ele é de inteira importância para o
bom andamento de papeladas dos relatórios atas de reuniões,
atualizações do clube e ofícios, ele preza pelo bom andamento
administrativo do ano, prestação de contas de campanhas e
aumento no número de associados ao Distrito LEO, além de
estar em constante contato com o presidente do clube.
Tesoureiro: O cargo de grande responsabilidade em uma
diretoria de LEO Clubes depois da presidência é o de um
tesoureiro, esse cargo tem por objetivo zelar pelas finanças do
clube, mensalidades, regularização de pagamento de taxas
distritais do clube, pagamentos mensais do clube para a
preservação dos direitos do sócio LEO, exemplificado nos
tópicos de direitos e deveres do CLEO, bem como zelar pelo
título do associado, e apresentar balancete bimestralmente
referente a tesouraria além de estar em constante avaliação e
prestação de contas ao seu LEO Clube, e a sua diretoria.
Diretor social: Esse cargo tem por objetivo zelar pelos símbolos
de autoridade e representatividade do clube e do movimento
LEOísticos, como o Sino, o Martelo, o Medalhão de Mestre de
Cerimônia, a Bandeira, e o Estandarte além de ser responsável
por abrir reuniões em alguns casos, como atualização de datas
comemorativas e comunicados sobre o movimento são
destinados ao diretor social de um LEO Clube já que no Lions
Clube o Diretor social tem esse mesmo oficio.
Há casos específicos de clubes que aderem a um novo cargo em
sua diretoria, como é o caso do cargo de Diretor de Campanha.
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Diretor de Campanha: Um cargo aparentemente novo, que tem
por objetivo, facilitar o cronograma de campanhas e reuniões,
o Diretor de campanha elabora ideias de campanhas,
agendamentos, os objetivos, e repassa ao presidente para que
sejam levadas a aprovação em reuniões.
Cargos Suplentes na Diretoria
Assim como existem cargos principais em uma diretoria de
LEO Clubes, existem cargos suplentes também que tem grande
importância já que na ausência de algum dirigente ele compõe
os trabalhos, os cargos são.
Vice presidente: Como ali acima exemplificado, ele é um cargo
que ocupa as duas colocações, mais é permanente a Diretoria
principal, já que a maior autoridade da mesa é o presidente e na
ausência dele o vice ocupa automaticamente seus trabalhos,
uma vez que o seu cargo jamais possa ficar vago.
2° Secretario: Na ausência do primeiro secretário ocupa a mesa
e faz presente o acompanhamento da reunião o desenrolar da
pasta administrativa da secretaria que nada mais são do que
recados, informações, prestação de contas, e pedidos referente
a alguma papelada burocrática do sócio.
2° Tesoureiro: Na ausência do primeiro tesoureiro, ele assume
a pasta temporariamente da tesouraria, fazendo informes,
solicitando a quitação de devidos débitos, prestando contas
referente a pasta da tesouraria.
1° Vogal: Um cargo que não é muito utilizado, só em casos de
estrema urgência em que o Presidente e Vice Presidente não se
encontram presente e nenhum integrante da mesa por conter
cargo possa assumir os trabalhos em reunião, sendo assim o
primeiro vogal pode ser nomeado pelo presidente, ou em casos
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específicos em que o clube se encontre em um momento incerto
e de difíceis administrações, o primeiro vogal pode ser nomeado
no momento, sendo um companheiro LEO empossado e em
pleno gozo de seus direitos.
2° vogal: Que assim como o primeiro, substitui e preside as
reuniões em casos urgentes o Presidente o Vice Presidente e o
1° Vogal ausente.
Distrito Leo
Assim como em um Clube segundo as áreas administrativas
Hierárquicas, está o nosso Distrito, um Distrito fica dentro do
mapa de outra divisão chamada Distrito múltiplo no qual uma
região se encontra demarcada, com a sigla L que demarca o
território brasileiro segundo Lions Internacional, a letra que
pode variar segundo nosso alfabeto segundo a divisão de A á D,
formando os Distritos Múltiplos LA, LB, LC, LD, no qual
dentro deles existem os Distritos de LEO Clubes, que além das
letras alfabéticas de demarcação territorial e divisão para
melhor administração tem um número acrescentado, além
disso dentro dos distritos existem as regiões, que dependendo
da sua áreas territoriais, seguem a linha alfabética, de acordo
com sua divisão dentro do distrito, esses número pode variar
entre os Distritos existentes, não necessitam ser um número
sequencial já que é adaptado por cada Distrito múltiplo e no
caso das regiões pelo número de clubes e a área que o Lions
patrocinador ocupa e o seu Leo clube também .
Algo relevante a se acrescentar é que alguns LEO Clubes com
mais de 20 anos, apresentam documentos entre outros arquivos
que relatam distritos já não mais existentes, isso porque como
citado na história do Lions Clube no Brasil, em 1999 houve a
redistribuição de distritos no mapa Leonístico brasileiro por
meio do Lions Internacional e como o Leo Clube segue as
mesmas vertentes do seu patrocinador o Lions Clube também
se ajustou ao novo mapeamento Internacional, por isso alguns
arquivos tendem a conter informações administrativas de seus
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distrito referentes as antigas divisões territoriais nacionais.
Mais voltando a falar das administrações, iremos agora detalhar
os cargos principais de um gabinete Distrital e Distrital
Múltiplos que assim como nos Clubes exercem as mesmas
funções apenas de uma forma bem mais ampla pela abordagem
necessária.
Presidente Distrital: Esse cargo se encarrega de estar sempre à
frente dos assuntos mais importantes para o desenvolvimento
do clube no movimento, além de repassar ao sócio tudo aquilo
que está sendo feito assim como em um Clube o presidente
Distrital está sempre em contato com todos os presidentes de
clubes, para auxiliar no bom desenvolvimento do mesmo, sua
única diferença é que ele mantem contato direto apenas com os
presidentes de clubes do seu distrito, além de presidir eventos, e
ser a maior autoridade LEOística do distrito, além de manter
contato com todas as demais acessórias e cargos do gabinete e
conselho distrital, o presidente distrital tem a obrigação de fazer
visitas aos clubes do distrito e presidir as plenárias em eventos,
além de estar em contato permanente com a governadoria do
seu distrito.
Vice Presidente: Diferente do clube em que o vice presidente,
pode ou não ser aquele que tomara posse no próximo ano para
assumir a gestão, o que varia do estatuto de cada clube, o Vice
Presidente Distrital, é aquele eleito para assumir o próximo
ano, sendo assim ele precisa estar em constante dialogo,
presença e apoio ao seu atual presidente distrital para poder
entender como funciona um ano Leonístico a frente do distrito.
Secretario Distrital: Como já sabemos o secretario cuida da
parte administrativa dos clubes, burocrática dos sócios e da
atividades, o secretario distrital também mantem contato
apenas com os secretários dos clubes do distritos, além de estar
sempre ciente sobre controle de saída e entrada de sócios nos
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clubes e no Mylci, site de cadastramento internacional de
Sócios de Leo clube, ele também repassa informes e campanhas
do distrito múltiplo aos secretários para que seja informado aos
clubes.
Tesoureiro Distrital: Assim como um tesoureiro de clube, fica
responsável pelas finanças do clube, pelo pagamento da taxa
distrital referente ao sócio LEO que tem sua porcentagem
variada, e dá a disponibilidade do clube pagar inteiro ou em
parcelas, além de prestar contas a governadoria segundo o
repasse recebido, além disso ele precisa estar sempre que
possível nas viagens e visitas com a presidente distrital já que as
notas lançadas precisam ser repassadas a governadoria
semestralmente de acordo com o repasse feito e das normas
distritais de cada distrito de Lions.
Não há diretor social mais existe o mestre de cerimonias oficial
do distrito que se enquadra ao conselho distrital.
Além disso todos os cargos acima também contém seus
suplentes, assim como no clube, quando assumem os trabalhos
quando necessário e não automaticamente assumem os cargos
principais referentes no próximo ano, uma vez que o gabinete e
conselho distrital é formado a convite do próximo presidente,
existem casos específicos em que isso acontece mais são raros e
demandam uma análise muito aprofundada de estatuto e de
uma organização fixa destinada ao próximo ano LEOístico.
Há também cargos pertencentes, em que companheiros Leões
ocupam, como o caso dos conselheiro, assim como assessores
de região são Casais Leões ou Domadoras ocupam.
Assessores de LEO Clubes: Assessores de LEO Clubes ficam
responsáveis por estar presentes em eventos LEOS, prezarem
pelo bom andamento do movimento, repassar a governadoria
de Lions relatórios sobre o trabalho dos dirigentes, além da
parte administrativa em que os clubes se encontram bem como
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dificuldades presentes no movimento além de auxiliar na
ligação dinâmica entre a governadoria e o Distrito LEO.
Conselheiros Distritais: O casal que ocupa esse cargo, tem por
objetivo estar sempre em eventos LEOS acompanhando o bom
andamento do mesmo, orientando os Companheiros, cuidando
dos jovens e auxiliando assessores quanto a governadoria.
Assessores de Região: São companheiros Leões, domadoras ou
casais, que administram e assessoram todos os clubes daquela
determinada divisão por região, deliberada pela área que seu
Lions clube patrocinador ocupa em seu distrito.
Existe também o cargo de Past. Presidente Imediato Distrital, o
ex presidente do distrito, sendo assim ele também compõe
automaticamente o comitê de honra de ex presidentes distritais,
ocupando o cargo de presidente do comitê.
Os demais cargos fazem parte da acessória distrital, no qual eu
exemplificarei em seguida as comissões de clubes.
Distrito Múltiplo
De uma forma hierárquica como já citado anteriormente, o
Distrito múltiplo se encontra no topo, o mesmo que deriva de
uma divisão em 4 distritos múltiplos no território nacional, tem
a sigla DM, e os acrônimos LA,LB,LC,LD, eles abrangem
todos os demais distritos da sua demarcação, e assim como
nossos clubes nosso distrito tem a total responsabilidade de
prestar contas referentes aos LEO Clubes pertencentes a eles,
além de repassar informes importantes do DM ao nosso distrito
por meio do presidente distrital, o DM também contém seus
dirigentes, mais de uma forma distinta já que seus componentes
variam entre os distritos que o compõem.
Vamos exemplificar abaixo cada cargo do Gabinete do distrito
Múltiplo de LEO Clubes.
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Presidente do DM: Assim como o presidente distrital, porem de
uma forma mais ampla o presidente do DM que fica em contato
constante com os outros presidentes de distrito, repassa a eles
todas as informações referentes aos presidentes, com a
prestação de contas de seus gabinetes distritais repassa a Lions
internacional informações de aumento de número de clubes,
associados, campanhas dos distritos, desenvolvimento e
premiações, as visitas não ocorrem como as de um presidente
distrital, o presidente do DM frequenta eventos dos seus
referentes Distritos, estando em contato com todos os clubes de
uma forma mais ampla.
Secretario do DM: O secretario assim está sempre em contato
com os secretários distritais, a partir da prestação de contas de
seus secretários distritais, ele passa a ficar ciente de atas,
documentos, afiliações, números de sócios, além de repassar
propostas de campanhas do DM aos distritos.
Tesoureiro do DM: O tesoureiro distrital está sempre em
contanto com os tesoureiros dos distritos, que a partir da sua
prestação de contas, fica responsável por recolher taxas anuais,
por orientar seus tesoureiros quanto as finanças, taxa de sócios,
e além disso é responsável por lançar notas e ter as contas
referentes aos gastos do presidente do DM em dia com a
Governadoria do Distrito Múltiplo de Lions Clube que
anualmente disponibiliza um repasse para o deslocamento do
presidente as visitas.
Assim como no distrito o Past. Presidente imediato do Distrito
Múltiplo, compõe a presidência do comitê de honra automaticamente,
e também é componente do gabinete do DM o mestre de cerimônia, e
assim como os vices nos cargos principais do gabinete do distrito o
DM também contém seus cargos de suplentes com companheiros de
variados clubes da sua divisão nacional, bem como assessores LEOS
e Leões que ocupam diversos cargos, assim como os do distrito, que
não necessitam ser exemplificados já que são adequados a necessidade
de cada Distrito Múltiplo e variam amplamente.
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As comissões de LEO Clube, conselho Distrital e Múltiplo.
Comissões técnicas de um LEO Clube
As comissões técnicas são como diretorias de clube, apenas
separadas por tipos diferentes de temas a tratar, são divididas
como cargos entre os CLEOS, é opcional de cada clube ter sua
comissão ativa ou não, varia de acordo com as necessidades
administrativa, e por questões rotatórias circunstancial de
sócios dificilmente as comissões são exercidas, apesar de
estarem inseridas na pauta do protocolo de reuniões , com um
espaço aberto a suas referentes pastas administrativas, as
comissões de um clube tem por objetivo promover campanhas
sobre variados temas que correspondem a cada uma delas,
todas elas tem seus referentes diretores a frente da sua
administração.
Iremos exemplificar abaixo algumas das comissões mais usadas
em um LEO Clube, muitas comissões são criadas de acordo
com a necessidade do clube e o consentimento da maioria dos
sócios.
Comissão de saúde: Cuidam das ideias e projetos de campanhas
voltadas a saúde da comunidade, bem como o trabalho em
organizá-las para a realização para que o LEO clube possa
realizá-la.
Comissão de finanças: Cuida em particular da participação
ativa no controle e aval das contas do clube a partir da
tesouraria, assim como zela pela prestação de contas anuais da
sua pasta dando o parecer das contas do LEO Clube.
Comissão dos sócios: Cuida muitas vezes da parte social em que
o companheiro LEO se encontra, é responsável pelo
acolhimento e esclarecimento de dúvidas sobre o clube
Comissão de atividades: Cuidam do bom andamento das
atividades, assim como avaliação, propostas de campanhas ao
30

40 MINUTOS De Sabedoria No LEOÍSMO

clube, metas, realizações e números significativos de trabalhos
realizados pelo clube no ano LEOístico.
Existem várias outras comissões como foi citado logo acima
porém não são muito utilizadas, algumas funções destinadas as
comissões são exercidas pelos próprios dirigentes da diretoria
principal do clube como no caso mais frequente, em que o
desenrolar das atividades dessa pasta são o próprio presidente
do clube que realiza.
Conselho Distrital
O conselho distrital apenas se difere de uma comissão por ser
extremamente necessário e obrigatória sua composição no
distrito, tem seus cargos ativos, exercem suas atividades
regularmente em contato com os clubes, desempenham diversas
atividades administrativas de orientação e recreação no
desenrolar do ano LEOístico, os assessores distritais tem a
função de trabalhar em áreas especificas do movimento, como
o nome já diz, assessores dão assistência ao presidente distrital
trabalhando em áreas do movimento com mais profundidade,
eles estão sempre sobre a supervisão do presidente distrital em
suas atividades.
Exemplificaremos as acessórias que compõem o conselho
distrital.
Coordenadores de Região: Assim como assessores de região
cargo ocupado por leões, os companheiros LEOS destinados a
esses cargos que se dá referente a sua região, cuidam do bom
andamento dos clubes e nos encontros de região ajudam os
clubes a se organizarem para participar, além disso
frequentemente apresentam suas pastas ao gabinete, relatando
a frequência dos clubes em sua administração, sócios, em casos
específicos como fundação de clubes e encerramentos de
patrocínio de clubes além de programar seminários no intuito
de unir os clubes no aprimoramento do LEOísmo.
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Assessoria de Estatuto e Regulamentos: Cuida da parte de
estatutos, essa acessória fica responsável por manter os
estatutos e regulamento do distrito atualizados, em conferencias
distritais as moções e sugestões que nada mais são que pedidos
de alteração do estatuto são levados por qualquer dirigente ou
pelo próprio assessor de estatuto e regulamento para os
companheiros LEOS nomeados delegados a votação, sendo
assim o estatuto vem a ser atualizado, assim como é de dever
dessa acessórias repassar a todos os LEOS que precisarem das
devidas informações esclarecedoras referentes ao estatuto
distrital, além de estudarem o estatutos do Distrito Múltiplo e
incentivar CLEOS a se informar sobre ,bem como orientar
aqueles que desejam propor alterações de suas causas e
consequências relevantes ao movimento com a atualização.
Mestre de Cerimonia: Fica responsável por formar o gabinete,
dar início as reuniões, plenárias e cerimonias distritais, bem
como preparar protocolos, subsidiar aos clubes com matérias
aos diretores sociais e presidentes, protocolos de cerimonias,
além de comparecer com regularidade nos eventos e
Cerimonias distritais.
Assessoria Distrital de Lions Clube: Como já citado a princípio
na constituição do gabinete distrital, essa acessória é formada
por companheiros Leões domadoras, que realizam trabalhos de
participação no LEO Clube e acessória do gabinete além de
orientar companheiros LEO, a acessória distrital de Lions
Clube, certifica o bom andamento do movimento e une Lions e
LEO por meio do distrito e governadoria.
Acessória Distrital de Atividades e Programas: O Assessor de
atividades do distrito fica responsável por enviar as campanhas
realizadas pelos LEO Clubes ao editor do site e revista da
governadoria de Lions Clube do Distrito na intenção de que os
Lions Clubes vejam a dimensão dos trabalhos realizados, além
de montar planos de atividades para os clubes do distrito,
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durante o decorrer do ano LEOístico, além de divulgar os
programas e atividades do Distrito LEO ao distrito múltiplo de
LEO Clubes e Lions Clubes.
Acessória Distrital de preparação de Líderes: Essa acessória fica
responsável por realizar nas regiões do Distrito de LEO Clubes
anualmente encontros de recreação com atividades de
treinamento de liderança que podem variar em dinâmicas de
perguntas e respostas a palestras e conversas informais sobre o
movimento, para averiguar o conhecimento LEOístico dos
companheiros LEOS e tirar dúvidas a respeito.
Acessória Distrital de Comunicação Social: mantem um amplo
acesso entre a promoção das atividades LEOística entre os
clubes, além de ajudar o gabinete no agendamento de reuniões
e visitas aos clubes bem como agendamento de eventos
LEOísticos e LEOísticos, além de fornecer relatório de
atividades aos clubes a partir de revistas, sites que mostrem as
atividades do distrito.
Acessória de Instrução LEOística e Companheirismo do
Distrito Leo LC-6: proporcionar aos clubes o material de
conhecimento de práticas, praxes, instrução, aperfeiçoamento e
desenvolvimento do LEOísmo, estimular a realização de fóruns
e seminários de instrução e discussão dos temas sobre o
LEOísmo e Leonísmo, concursos, enviar mensagens de
instrução, conhecimento e avaliação do movimento,
procurando manter os clubes atualizados sobre o movimento ,
dar seminários aos clubes ,ser orientador e incentivador da
pesquisa LEOística, estimular, por instruções, palestras e outros
meios, o bom companheirismo, a compreensão mútua
incentivar programas de integração entre os clubes, premiar
sócios que se destacam nessa pratica LEOistica durante o ano.
Acima foram exemplificados alguns cargos do conselho distrital, regularmente
presentes em estatutos e regulamentos distritais, porem existem outros cargos
atribuídos, referente a necessidade de cada distrito, e por tanto podem mudar
seus nomes, terem funções diferentes e temas variados, e não competem a um
padrão fixo de cargos em um conselho distrital.
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Protocolos, Invocações a Deus, Hino, Instruções, Símbolos, estatutos,
regulamentos, e Siglas.
Alguns sócios novos assim que começam a frequentar reuniões
sempre se perguntam, porque todo aquele protocolo? o que são
aqueles objetos simbólicos? porque as pessoas ali usam
distintivos? o que significam algumas siglas a frente das
assinaturas? por que são lidos aqueles textos? por que nosso
brasão é um Leão olhando para dois lados? por que temos
regras nossas e como elas funcionam e por que em todas as
reuniões cantamos um hino diferente do que já sabíamos? bom
essas são perguntas muito frequentes no movimento assim que
ingressamos nele, a melhor explicação em como podemos
aprender o significado de cada símbolo existente no movimento
é aprendendo, estudando e praticando o LEOísmo, a
experiência se dá a partir disso.
Mais para ficar mais fácil para aqueles que iniciam e tem um
forte desejo de descobrir como é fazer parte de um LEO Clube,
vou exemplificar os significados de cada pratica LEOística
citada acima.
Protocolos
Os protocolos de reuniões e cerimonias festivas, são guias que
o presidente utiliza para dar início das reuniões ordinárias , as
reuniões oficiais já que as reuniões extraordinárias se tornam
reuniões simples sem protocolo e tem direito a serem usada em
até 2 vezes a cada mês, é de obrigação do clube ter pelo menos
duas reuniões ordinárias com o uso do protocolo, já o protocolo
de cerimonias festivas, se tornam diferenciados já que precisam
ser adaptados a maneira que a cerimonia for realizada, assim
sendo protocolo de posse de associados e posse de diretoria
referente ao ano LEOístico, ou de fundação de clube, ainda
podendo conter posse de clubes LEOS e Lions juntos.
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Invocação a Deus
Há invocação a Deus é feita nas reuniões em respeito a um ser
maior existente sobre nós, é também um momento de pedido
de um bom andamento da reunião e para que tudo possa
transcorrer bem pedimos a proteção para nossas decisões e
ações, a invocação a Deus não precisa ser a mesma como de
praxe, ela pode ser feita e elaborada por qualquer companheiro,
mantendo o que se refere a uma invocação a Deus, além disso
são encontradas em qualquer site LEOístico e Leonístico.
Hino
Em respeito à nossa bandeira nacional, nos entoamos em todas
as reuniões ordinárias o Hino à Bandeira, olhando diretamente
a ela, e solenemente cantamos a primeira estrofe do estribilho,
que é curto de fácil e rápida compreensão.
Primeira Estrofe do Estribilho a Bandeira

Salve lindo pendão da esperança!
Salve símbolo augusto da paz!
Tua nobre presença à lembrança
A grandeza da Pátria nos traz.
Recebe o afeto que se encerra
em nosso peito juvenil,
Querido símbolo da terra,
Da amada terra do Brasil!

“Letra de Olavo Bilac com música de Francisco Braga “
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Instruções LEOísticas e Leonísticas
Assim como o próprio nome já diz a instrução é um momento
de leitura nas reuniões que traz explicações derivadas do
movimento, ou reflexões do cotidiano com o intuito de ensinar
e sanar dúvidas ou apenas engrandecer a beleza de um ato, uma
solenidade ou um marco no Clube, existe hoje concursos de
instruções LEOísticas: LEO Clube bem como Leonísticas:
Lions Clube com o intuito de propagar e desenvolver nos
companheiros o desejo por escrever e catalogar lindos
momentos do movimento através dos relatos ocorridos ou
derivados do experiência existente nos anos pertencentes aos
Clubes, uma instrução pode ser escrita por qualquer
companheiro, e pode ser considerado uma instrução a partir do
momento que faz relevante citação ao movimento em seus
âmbitos derivados.
Símbolos LEOísticos
Existem símbolos no movimento que são muito marcantes,
muitas vezes objetos de uso constante, como o sino e o martelo,
a bandeira do Brasil usada em reuniões, as bandeiras do
pavilhão que são hasteadas em cerimonias festivas, assim como
o estandarte, o colar de mestre de cerimonias, e os pins. Objetos
muito visíveis e presentes sempre no Lions Clube e LEO Clube.
Esses símbolos serão exemplificar abaixo
Sino e Martelo: símbolos de autoridade usados no movimento
Leonístico e Leoístico, apenas com a mudança do seu
emblema, diferenciando LEO e Lions, eles representam para os
dois clubes símbolo de respeito já que eles a partir do uso do
protocolo iniciam as cerimonias, nomeiam ações e decisões
como aprovações, manifestam pedidos de silencio e encerram
as cerimonias, seu uso é destinado ao presidente, seja ele
dirigente de Clube ou Distrital.
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Bandeira do Brasil: Símbolo de respeito a pátria além de
símbolo máximo nacional, está sempre presente em cerimonias
e reuniões por motivos de honra e decoro.
As Bandeiras do Pavilhão: São bandeiras hasteadas em um
pavilhão em cerimonias festivas que são essas a bandeira do
Lions clube, de Minas Gerais a bandeira do Estado, a bandeira
do Brasil e a bandeira do município, também como símbolo
máximo nacional de honra e decoro.
Estandarte: Assim como sino, o estandarte representa o clube
nos variados eventos dos distritos de LEO e Lions e marcam a
ativa participação do clube no movimento, além de simbolizar
e indicar ser um LEO Clube físico.
O Colar de Mestre de Cerimonias: O colar tem por autoridade
aquele que o usa, a pessoa que possui o colar nas cerimonias
festivas tem total abertura para dar continuidade aos trabalhos
a ele dirigidos perante o protocolo, na qual dialoga junto ao
presidente, sendo o único momento que algum CLEO sem
cargos máximos junto a presidente do clube preside uma
reunião festiva, além disso o mestre de cerimônia nomeado não
pode tocar no medalhão alusivo ao cargo.
Pins: São distintivos que usamos no movimento, eles podem ser
simbólicos representando um ano internacional uma gestão
distrital do clube, ou podem ser pins de cargos, como pins de
Presidente, Past. Presidente Imediato, Vice Presidente,
Secretario, Tesoureiro, e Diretor social, com símbolos de
autoridade LEOística e Leonística.
Emblemas: são premiações de Lions internacional recebidas
após o termino de um ano, a realização de campanhas
extraordinárias, conclusão de tempo de serviço, aniversario de
clube, campanhas em conjunto com o Lions, prêmios de ano
exemplar, de conselheiros, fundação além de campanhas
internacionais como intercambio, irmanação de clubes e
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doações em valor numérico significativo, vem em modelos de
Chevron para serem colocados no estandarte do clube.
O Leão: o emblema do Leão que vem com as duas cabeças uma
viradas em sentidos opostos uma a outra tem um significado
muito importante no LEO Clube e Lions Clube, o leão virado
ao sentido direito tem o significado de todas as ações já
realizadas no movimento simbolizando o passado e o Leão
virado ao sentido esquerdo simboliza o movimento no futuro,
fazendo um contraposto em olhar para o passado e realizar
mais no futuro.
Além disso o LEO Clube por exclusividade tem um símbolo
muito marcante que é a entonação de palmas sequenciais após
a salva de palmas, chamada palma Leo, marco LEOístico
muito presente no movimento, e reconhecido por todos.
Estatutos e Regimentos
Você já deve ter ouvido falar nos famosos estatutos e regimentos
de LEO Clube, vou exemplifica-los logo abaixo, para uma
melhor compreensão da disparidade entre os dois.
Estatuto: são todas as normas que seguimos, existentes no
nosso clube e distrito, aonde temos poder de autorizar
modificações que fazem valer a nossa demarcação nacional
distrital a qual somos afiliados e se fazem valer nossos direitos
e deveres, e diretrizes que devemos seguir.
Regimento: São todas as normas que de forma homogênea se
fazem valer a todos os clubes ou de um distrito múltiplo, só
podendo ser mudado por seus dirigentes representantes de
todos os clubes que compõe o mesmo na demarcação nacional,
não estando ao alcance de todos assim como o capitulo do
estatuto internacional de Lions Clube que se faz valer a afiliação
e patrocínio a Lions Clubes com normas e diretrizes iguais a
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todos os clubes do mundo, podendo apenas ser mudada por
dirigentes Leonísticos do referido DM em uma convenção
internacional e sendo aprovada pela maioria dos delegados do
Lions Internacional
Siglas
Quem nunca se deparou com alguma sigla diferenciada no
movimento, a frente dos nomes, assinaturas na qual não estava
acostumada a usar no dia a dia e recebeu ao se tornar um
associado, irei exemplificar abaixo um simples dicionário de
Siglas Leonísticas e Leoísticas no movimento.
AGDL: Associação dos Ex-governadores do Distrito Múltiplo
promove cursos de liderança e divulgação dos ideais Leonísticos
mediante a experiência adquirida dos Leões que foram governadores.
AL: Ano LEOístico (para o LEO Clube), Ano Leonístico (para o Lions
Clube). Inicia-se em 1º de julho e finda-se em 30 de junho de ano civil
seguinte.
Assessores :Cargo conferido pelo presidente ao membro de um
gabinete distrital ou de DM para atuar em um cargo específico
desenvolvendo atividades que despertem interesse e o trabalho dos
clubes e sócios no foro e jurisdição a que pertencer.
CCLEO: Companheiros LEO (mais de um sócio)
CLEO Jr: Companheiro LEO Júnior ou LEO Juniores (sócios de
Clubes de LEO Júnior)
CaL: Título oferecido a Dom para que ela possa ter direito a voto nas
reuniões.
Campanha :Atividade desenvolvida pelos Lions Clubes, LEO Clubes,
e Leãozinho com o objetivo de atingir as metas destes programas,
servindo desinteressadamente.
Carta Constitutiva :Documento (diploma, certificado de
organização) conferido pela Associação Internacional de Lions Clubes
em que reconhece e confere a condição de sócios afiliados a
determinado clube fundado.
CD:Reunião
Distrital
ou
Reunião
Conselho
Distrital.
CG: Conselho de Governadores (Lions). Corresponde ao antigo CNG
e delibera as ações do Distrito Múltiplo de Lions Clube.
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CILBRA: Comitê de Integração LEOÍSTICA Brasileiro. É o órgão que
integra os quatro Distritos Múltiplos LEO do Brasil, DM’s LA, LB, LC
e LD e que está diretamente relacionado à Coordenação do
FOLEOBRAS – Fórum LEOístico Brasileiro.
CL :Companheiro leão (o homem).
CLEO :Companheiro LEO (no singular).
CNG: Conselho Nacional de Governadores. Estuda o desenvolvimento
das ações Leonísticas; foi substituído pelo CG após a redivisão distrital
nacional.
Comissões Técnicas: Sócios designados para constituir uma função
imparcial e técnica (finanças, secretaria, moção, credenciamento de
delegados, estatutos e regulamentos, concursos e prêmios e etc.) numa
conferência, convenção.
Companheiro (a):Pronome de tratamento e de cumprimento que se
dá entre os sócios do Movimento de Lions, LEO e LEO Jr.
Conferência: Reunião suprema de decisões de um Distrito LEO ou de
um Distrito Múltiplo LEO e onde é eleita (pelos delegados) a nova
diretoria e cidades-sede dos eventos durante o AL subsequente.
Convenção: Reunião suprema de decisões de um Distrito de Lions ou
de um Distrito Múltiplo de Lions Clube.
Convenção Internacional: Reunião dos principais dirigentes do
Leonismo mundial, ocorre anualmente no mês de julho em que se
empossa o Presidente Internacional, os Governadores Distritais e
Presidentes de cada Distrito Múltiplo, depois de eleitos em seus
respectivos foros e jurisdições, após a convenção.
Delegados: Sócios com poder de voto, devidamente inscritos numa
conferência ou Convenção para representar as decisões seu clube em
assembléia.
DG: District Governor (Governador do distrito).
DM: Distrito Múltiplo.
DM: Domadora (esposa do CL).
Distrito: Divisão nacional feita a partir da demarcação territorial de
Lions Clube Internacional
FOLEOBRAS: Fórum LEOístico Brasileiro. É o encontro anual dos
sócios dos LEO Clubes do Brasil, que ocorre no mês de janeiro de cada
ano civil, coordenador pelo CILBRA.
Fundação: Reunião solene que atribui a posse dos novos sócios e
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diretoria afiliados à Associação Internacional mediante visitação de
outros clubes, inclusive do clube padrinho e seus orientadores de novos
sócios e clube.
Juventude Leonistica: Expressão que designa o filho de um Cc.Leão.

Leãozinho: Nome dado ao clube formado por crianças de 1 ano
á 12 anos, com suas etapas, crianças essas que podem ser filhas
de
casais
Leões
e
crianças
da
comunidade.
LCIF:
Fundação
de
Lions
Clubes
Internacional.
LEO: Sigla do programa de LEO Clubes da Associação Internacional
de Lions Clubes e significa Liderança, Experiência e Oportunidade.
LEOísticamente: Expressão usada no desfecho de uma
correspondência de LEO Clubes, Distritos LEO ou Distritos Múltiplos
LEO.
Leonísticamente: Expressão usada no desfecho de uma
correspondência de Lions Clubes, Distritos de Lions ou Conselho de
Governadores
LIONS :Sigla da Associação Internacional de Lions Clubes, que
significa em português, Liberdade, Igualdade, Ordem, Nacionalismo e
Serviço.
PCC :Ex-presidente do Conselho de Governadores.
PDG: Past Direct Governor (Ex-governador).
PID :Past International Director (Ex-diretor Internacional).
Redistritamento: Mudança na organização administrativa e
territorial no Distrito Múltiplo L ocorrida no Brasil desde 1999 e que
desencadeou a descentralização de um único DM no Brasil “DM L
Brasil” com a formação de quatro Distritos Múltiplos (LA, LB, LC e
LD).
Sócio: Membro devidamente aprovado e inscrito num clube e
reconhecido por Associação Internacional de Lions Clubes e que
compõe seu quadro social.
Quadro Social: Relação de quantitativa de sócios de perfazem o total
de membros de um clube.

Past: Título de Ex presidentes LEOS, Ex Governadores e Ex
Presidentes Leões
Algumas informações foram tiradas do Site Saber Leo, com
alguns complementos e alterações redigidas aqui.
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Cerimonias, Eventos LEOísticos e Leonísticos, Programas de Lions Clube
Internacional e incentivo a jovens Companhairos Leos.
Quando ingressamos no LEOísmo logo nos vem diversas
duvidas, participamos de cerimonias distintas das que já
havíamos presenciado, dirigidas por protocolos, momentos
solenes, assim como nos deparamos com organizações de
nossos companheiros de clubes para os famosos eventos,
viagens que fazemos para obter uma maior interação entre
companheiros de outros LEO Clubes, eventos esses que se
assemelham também a alguns eventos Leonísticos, aonde em
um cenário diferente temos um contato mais direto com
companheiros Leões e Domadoras, nesses eventos são
transmitidas variadas informações que correspondem ao nosso
distrito, ou muitas vezes ao nosso Lions Internacional, iremos
então agora exemplificar o que são esses eventos, e por que eles
são necessário para Lions Clube Internacional e para os demais
Lions Clubes e LEO Clubes do Distrito.
Cerimonias
Como o nome mesmo já diz, Cerimonias são solenidades
festivas, que envolvem um protocolo, no caso um protocolo
LEOístico e Leonístico e que marcam oficialmente o começo e
o termino de algo, ou no caso das nossas diretrizes também
pode oficializar a entrada de um sócio ao clube, a fundação e
um clube, ou a troca de dirigentes, como acontece nas
cerimonias ao final de ano LEOístico, o conhecido AL, nosso
calendário que vai de 1 de julho do ano presente a 31 de junho
do próximo ano dando início a próxima gestão, assim como
posse de associados que se torna importante para o
desenvolvimento do clube como a grande importância da
fundação de um novo LEO Clube aumentando o números de
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clubes no Distrito Leo, além da troca anual de dirigentes da
diretoria principal do Clube, marcando o termino e o início de
um novo ano LEOístico ou Leonístico, são cerimonias que a
pedido de Lions Clube Internacional são realizadas
anualmente, assim como a cerimonia posse de governadores e
posse do novo presidente do Distrito LEO em seus clubes
Sedes.
Eventos Leoísticos
São encontros que os LEOS Clubes do distrito realizam
anualmente na intenção de unir os clubes, manter uma
interação significativa de CLEOS, além de proporcionar
inclusão social e troca de experiências entre os companheiros
que participam, muitos eventos são padrões, mais alguns
distritos podem alterar seus estatutos ao que se referem a
eventos, ocorrendo mudanças com nomes, atividades,
propósitos ou até acrescentando novos eventos, varia de acordo
com a necessidade do Distrito, logo abaixo serão citados os
eventos estatutários de LEO Clube e seus propósitos.
Encontros de Região: São atividades realizadas por assessores
de treinamento de liderança, nas regiões divididas
administrativamente no distrito, geralmente esses encontros são
de apenas um dia, e tem por objetivo, passar dinâmicas,
atividades, aumentar o conhecimento dos companheiros
LEOS, e avaliar o conhecimento LEOístico dos mesmos.
Leo Master: Um encontro feito com todos os clubes, em que o
distrito múltiplo organiza e manda um CLEO de outro distrito,
como orador oficial a fim de preparar todos os companheiros
presentes, o evento pode ter duração de um a dois dias, de
acordo com a necessidade do distrito e pode ser aberto a uma
quantidade ilimitada de companheiros LEOS por clube ou uma
quantidade limitada, ocorrendo geralmente em finais de
semana.
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Acampa LEO: é um evento de interação entre os
companheiros, que administrativamente conta apenas com a
reunião plenária de abertura do evento, já que é um evento todo
voltado para o lazer dos companheiros, contem atividades de
recreação, gincanas, acampamento oficial, além de uma festas
para a diversão de todos, ocorre em dois dias, geralmente em
finais de semana.
Olimpíadas LEO: Assim como o Acampa LEO é um evento de
total interação e recreação entre os companheiros LEOS e fora
a reunião administrativa de abertura do evento, é voltado
totalmente ao lazer dos companheiros, acontecem em dois dias,
geralmente em finais de semana.
Conferencia Distrital: é um evento extremamente importante
para os CLEOS, já que é um evento totalmente administrativo,
aonde são avaliado todo o rendimento distrital, regularidade e
papeladas administrativas do gabinete no ano LEOístico que se
segue, assim como esse evento atribui-se delegados para
representar seus clubes, e aprovarem possíveis sugestões e
moções com alterações no regimento interno do distrito, além
da votação de novos dirigentes para a nova gestão do AL que
irá se iniciar a frente do distrito, na conferencia distrital é
extremamente importante a presença dos presidentes de clubes
e dirigentes da diretoria, assim como antigos associados LEOS
com experiência para a avaliação das possíveis propostas
apresentadas.
Posse Distrital e Primeira Reunião de Gabinete: A posse
geralmente ocorre no Clube em que o próximo Presidente
Distrital é associado, lá além da solenidade festiva de
transmissão de posse, ocorre a primeira reunião de gabinete
com o presidente e seu gabinete marcando o início dos trabalhos
do próximo ano LEOístico, além de premiações aos clubes
pelas metas atingidas no ano Leonístico
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Conferencia Distrital Múltipla: é um evento que reúne todos os
representantes de distritos, além de vários companheiros LEOS
do mesmo, em que são delegados representativos do seus
distritos e tem papel ativo na votação do próximo Presidente
Distrital Múltiplo, além de estarem presentes e com poder de
decidirem alterações e mudanças estatutárias, esse porem pode
ser um evento de três a quatro dias e pode reunir muitos
companheiros LEOS, sendo que a cada ano a Conferencia
passa a ser sediada em um dos distritos da divisão, e contam
com momento de recreação e troca de experiências entre
C.LEOS.
FOLEObras: Reúnem companheiros LEOS de todos os
Distritos do Brasil e alguns Inter cambistas LEOS de passagem
pelos DMs, sendo assim é um evento de aproximadamente um
semana, e pelo Cilbra comitê assessor de representatividade
nacional dos distritos múltiplos e administração de organização
do Foleobras, é realizado o Fórum LEOístico Brasileiro um
dos mais importantes eventos nacional de encontro de LEO
Clubes no país que tem por objetivo estreitar ainda mais a
relação e interação entre LEO Clubes Brasileiros, além de
decidir premiações e possíveis eventos nos distritos múltiplos
,todos os anos esse evento ocorre e reúne vários companheiros,
a cada AL um Distrito Múltiplo fica responsável por assumir o
evento.
Eventos Leonisticos
Assim como no LEO Clube o Lions Clube realiza seus eventos,
geralmente eventos Administrativos, porem com seus
momentos de recreação, vamos entrar em detalhes desses
eventos:
Conferencias distritais: No Lions Clube acontecem durante o
ano três conferencias Distritais Leonísticas, elas são realizadas
em dois dias, geralmente em finais de semana, no primeiro dia
acontece a reunião administrativa com os PDGS (Ex
Governadores), Dirigentes LEOísticos (Gabinete do Distrito
LEO) além de dirigentes do conselho Distrital da
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Governadoria do Distrito, moções, propostas de alterações,
premiações e balancetes e documentação administrativa são
apresentados registrados, discutidos, liberados e alguns deles
são levados a esclarecimento na reunião plenária no dia
seguinte aonde estarão presente todos os companheiros
representantes dos Lions Clubes e LEO Clubes, além disso no
primeiro dia, também acontece o jantar de descontração entre
os companheiros, a famosa noite do companheirismo, e no
segundo dia de evento há palestras derivadas sobre Lions Clube
e seus programas.
Convenções Distritais: O evento mais importante em um
distrito que acontece de dois em dois anos, nomeiam delegados
os representantes de cada clube para que sejam escolhidos os
próximos Governadores Distritais assumindo o cago nos
próximos dois anos subsequentes ao da eleição, é um dos
eventos que mais reúnem Cc.Leões e CLEOS.
Conferencia Distrital Múltipla: Ocorre uma vez ao ano e se
torna um dos eventos mais importantes dos distritos de acordo
com a demarcação regional feita por Lions Internacional, assim
como na Conferencia dos distritos nessa Convenção ocorrem
votações para Governadores Distritais Múltiplos, além de
premiações para os clubes, avaliação de contas, documentos,
votação para alterações, moções entre outras sugestões,
momentos de interação entre os companheiros, chás, palestras,
noites comemorativas, concursos e plenárias esse evento tem
duração de quatro dias e recebe diversos companheiros de
vários distritos.
Convenção Internacional de Lions Clube: É o evento mais
importante do ano Leonístico, os governadores distritais eleitos
e governadores múltiplos tomam posse nesse evento, além disso
premiações internacionais para Distritos de Lions, Distrito
LEOS e Companheiros Leões e LEOS, duram entre cinco a sete
dias e tem por objetivo reuniões entre dirigentes e Leões de todo
o mundo.
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Programas de Lions internacional e incentivo a jovens LEOS
Existe atualmente hoje, além das milhares de campanhas
desenvolvidas por Companheiros Leões e LEOS nas
comunidades diversificadas do mundo, Programas de Lions
Clubes que quando implantados dão assistência a milhares de
pessoas espalhadas por todo o mundo, são variados tipos de
programas, criados ou afiliados por Lions Clube Internacional,
para ficar mais fácil para entendermos o impacto positivo desses
programas, eles serão exemplificados.
Programas de Lions Clubes Internacional
Programas de assistência comunitária
Programas Comunitários e Ambientais
Ajuda a Vítimas de Desastres
Programas na Área da Saúde
Programas em Prol da Visão
Programas de Audição
Programas de Conscientização sobre Diabetes

Programas para Crianças e Jovens
Concurso do Cartaz sobre a Paz
Concurso de Redação
Programa de Lions Quest
Programa de Leãozinho
Olimpíadas Especiais

Programas para jovens do LEO Clube
Programa Leo Clube
Programa de Acampamentos e Intercâmbios Juvenis
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Intenção dos Programas de Lions Clube
Programas Comunitários e Ambientais

São campanhas essas de meio ambiente e campanhas de ajuda
comunitária que ficam geralmente a disposição dos clubes a escolha de
como realizar essa atividade de acordo com a necessidade de suas
comunidades, no ano do centenário de Lions Clubes a meta de
campanhas anual eram de meio ambiente, alivio a fome, engajamento
de jovens e visão, campanhas pelo mundo todo foram realizadas de
acordo com os temas pedidos no ano do centenário, porem campanhas
de meio ambiente já vem sendo desenvolvidas principalmente no brasil
em grande escala a vários anos, áreas foram reflorestadas, áreas de
preservação foram limpas, quanto a visão a anos vem sendo
desenvolvidas campanhas de doação de armações e exames
oftalmológicos gratuitos para a comunidade, quanto ao alivio a fome,
áreas atingidas por catástrofes, pobreza e sem infraestrutura social, vem
sendo constantemente ajudadas por C.Leões e CLEOS, e as campanhas
de engajamento de jovens vem sendo reforçadas com palestras sobre
voluntariado e com a presença constante de feitos em sociedade por parte
de CLEOS que incentivam outros jovens e os próprios companheiros de
movimento.
Ajuda a Vítimas de Desastres

O LCIF subsidia campanhas de ajudas humanitárias a vítimas de abalos
e catástrofes, além de subsidiar ajuda em recursos, também da assistência
durante os socorros, em abrigos a essas pessoas, doações de roupas
comidas entre outras formas de ajuda subsidiada por meio da fundação
de Lions Clube LCIF, é comprovado a partir de pesquisas que em
diversas desastres mundiais o Lions Clube foi o primeiro a chegar nos
lugares e prestar ajuda humanitária.
Programas na Área da Saúde

Vários programas são desenvolvidos na área da saúde e são subsidiados
pela fundação LCIF ou por Lions Clubes, muitas doações anuais são
feitas a hospitais, crianças que precisam de assistência medica,
tratamentos, ferramentas para locomoção, assim como são subsidiados
anualmente a hospitais e centros terapêuticos, ajudas para diversas áreas
da saúde.
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Programas em Prol da Visão

Uma das maiores campanhas desenvolvidas por Lions Clube
Internacional, são as milhares de campanhas realizadas
anualmente em prol a visão, a patrona do programa de visões é
a Cc.Leão Hellen Keller que graças a suas palavras na convenção
de Atlantic City em 1925 tocou a sensibilidade de milhares de
Leões presentes e iniciou um dos programas de maior assistência
as comunidades mundiais, a história desse momento se encontra
no site Internacional de Lions Clube, e as grandes histórias dessa
campanha em prol a visão de milhares de pessoas são
emocionantes e incentivam leões até os dias de hoje.
Programas de Audição

Além dos inúmeros programas de saúde realizado por Lions
Clube, existe também o programa de audição que ajudam
milhares de pessoas a terem a alegria de ouvir novamente ou
recuperar sua audição comprometida, é um das campanhas de
grande impacto de Lions internacional que vem sendo
desenvolvida em vários lugares do mundo e ajudando desde
crianças a adultos a terem sua audição em até 90 % recuperada,
entre exames, consultas e aparelhos, muitos subsídios já foram
enviados para essa campanha que vem cada vez mais ganhando
importância e visibilidade.
Programas de Conscientização sobre Diabetes

O programa de Lions internacional de conscientização sobre a
diabetes vem sendo feita com o apoio de hospitais postos de
saúde, em que a comunidade tem campanhas de
conscientização, apoio, orientação entre outros tipos de
assistência para a prevenção da Diabetes que atingi grande
parte da população mundial.
Concurso do Cartaz sobre a Paz

O concurso da paz vem sendo realizado por vários Lions Clubes
espalhados pelo mundo, com o auxílio de escolas em que alunos
tem a possibilidade de expressar em forma do desenho a visão de
Lions clube existente, seus impactos e extensão mundial do
programa, o concurso passa pelos distritos e chega até a
convenção internacional, além de ser um momento de apreciação
dos cartazes o concurso aproxima jovens do movimento.
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Concurso de Redação

O concurso de Redação Leonística tem por objetivo principal,
trazer conhecimento sobre o movimento a jovens, companheiros
(a) Leões e domadoras, além do concurso, incentiva a
companheiros a se interessarem por áreas de catalogação, edição
sobre o movimento e propagação mais ampla de Lions e LEO
Clube.
Programa de Lions Quest

O programa de Lions Quest vem sendo implantado em escolas para
jovens e mais uma vez propagando a linha do movimento as atividades
realizadas por companheiros Leões incentiva jovens a desviarem de
caminhos ruins e a sempre procurarem recorrer a bons hábitos e boas
ações em sua comunidade.
Programa de Leãozinho

Programa de Leãozinho são realizados e organizados por Lions Clubes
com a ajuda de LEO Clubes, eles tem por objetivo unir crianças de 1 a
12 anos como incentivo a se tornarem companheiros LEOS, as crianças
tem etapas dentro do programa que variam de acordo com suas idades,
além disso elas tem suas atividades próprias em comunidade e de
desenvolvimento pessoal, estão sempre em contato com jovens LEOS e
Cc.Leões além disso o engajamento de crianças da comunidade entre
crianças filhos de companheiros é de extrema necessidade.
Olimpíadas Especiais

As olimpíadas especiais vem em foco nas grandes metrópoles do pais
como Rio de Janeiro e São Paulo, aonde grandes Lions se unem para
realizar esse programa que engloba o desenvolvimento de apoio,
assistência e engajamento de jovens e adultos deficientes em recreação e
atividades anualmente realizadas por Lions, esse programa também se
estende a grandes países mundiais, totalmente subsidiada por Lions
Clube internacional as Olimpíadas especiais englobam o
desenvolvimento pessoal de jovens e adultos com diversas deficiências.
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Programa LEO Clube

O Programa de LEO Clube como citado durante todo o discorrer
do Livro, diferente do que algumas pessoas pensam não é um
programa criado por Lions Clube mais sim patrocinado pelo
mesmo, um programa que engaja jovens a mais de 60 anos no
movimento e que cada vez mais aproxima Lions Clube em seus
apoios e novas afiliações, são milhares de jovens espalhados por
todo mundo, que ajudam constantemente sua comunidade em
conjunto ao seu Lions Clube patrocinador e os demais clubes de
LEOSde seu distrito formam uma nova era de voluntariado.

Programa de Acampamentos e Intercâmbios Juvenis

Os programas disponibilizados por Lions Clube a jovens LEOS,
intercâmbios e acampamentos são realizados anualmente, em
contanto com a participação ativa de LEOS em sua
representatividade em diversos lugares do mundo, alojados em
acampamentos e casas de companheiros Leões voluntários o
LEO Clube tem a possibilidade de levar o nome do seu país aos
demais cantos do mundo, e além disso viver novas experiências
no LEOísmo no propósito de incentivarem mais LEOS a
participarem dessas promoções internacionais de incentivo a
juventude LEOística, os Inter cambistas tem todas suas despesas
subsidiadas por seu distrito ,as experiências de um novo olhar
sobre o movimento são certas e muito bem acolhidas por aqueles
que desejam aprofundar seus conhecimentos LEOísticos e
Leonísticos.

Aqui foram apenas exemplificados a iniciativa dos programas,
mais informações completas sobre os programas estão
disponíveis no site internacional de Lions Clube.
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Quais são os principais focos de campanhas de jovens LEOS?
Essa talvez seja uma pergunta muito frequente quando
entramos no movimento, qual são os principais focos de
campanhas de LEO Clube? Bom nosso maior foco é a
comunidade, nossos serviços de engajamento de jovens, são
voltados inteiramente a necessidade das nossas comunidades,
não temos um foco em especifico a não ser auxiliar pessoas,
desenvolver trabalhos humanitários de lazer a assistência, e
participar ativamente da melhoria social através do
desenvolvimento de trabalhos e campanhas significativas nas
instituições da nossa cidade, além de atrair mais jovens para o
voluntariado para a continuação dos objetivos dos programas
de LEO Clube.

Como se tornar um líder no movimento LEOístico?
É apenas a partir da oportunidade de ser um companheiro Leo
e aprender com as experiências do movimento que você pode
se tornar um líder, é importante saber que a liderança vem a
partir do conhecimento e das experiências adquiridas nos anos
de trabalho voluntario, além disso existem diversas maneiras de
ser um líder, você pode começar adentrando ao meio
administrativo do Clube, estudando estatutos, regulamentos,
participando de campanhas e eventos LEOnisticos e
LEOísticos, diretrizes do clube, desenvolvendo trabalhos
escritos sobre o movimento até assumir uma presidência de
clube e usar toda sua experiência de saldos positivos e negativos
já presenciados no movimento e assim você saberá o quão bom
líder você se tornou ou irá se tornar, basta você querer, o
verdadeiro Líder existe dentro de você.

LEO Clube
“Oferecendo oportunidades a jovens em adquirir experiência, para se tornarem
grandes líderes no movimento.”
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de Nhandeara, clubes esses que sempre me apoiaram e
estiveram junto a mim durante minha trajetória no movimento,
dedico também esse livros ao meus grandes amigos do distrito
LC-6, pertencentes ao LEO Clube e Lions Clube que me
incentivaram com palavras de carinho e apoio desde o primeiro
momento que engajei nas práticas de contextualização do
movimento Leonístico e LEOístico.
Dedico a dois grandes Cc.Leões esse livro, ao saudoso e
inesquecível editor da revista Lion Sudeste e das incríveis
edições do Leão sabido, Cc.Leão Áureo Rodrigues, na qual tive
o prazer em ser inspirada diversas vezes por suas leituras, e ao
meu querido amigo, e incentivador do movimento LEOístico
que abriu portas e me apoiou no meio literário Leonístico,
Cc.Leão Douglas Zapolla editor da revista big do Distrito LC6.
De maneira especial a minha família e a todos amigos do
movimento que estiveram ao meu lado durante minha
caminhada no LEO Clube.
“É preciso plantar rosas por todos os jardins que percorremos, e esperar a

estação em que elas iram florir, assim quando retornarmos veremos o quão
linda se tornou nossa passagem, e com
quanto amor ela foi cultivadas ali.”

LEOísticamente;
C.LEO Ana Beatriz Guidoni
LEO Clube de Nhandeara
Distrito Leo LC-6
AL 2017/2018
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