
DICAS DE PROTOCOLO 1 

Por falta de conhecimento, às vezes apoiado no “sempre 
fizemos assim”, muitos Clubes não seguem o necessário 
Protocolo em suas reuniões, causando grande constrangimento 
aos demais Companheiros e visitantes. 
 
Quanto mais organizada sua reunião, melhor a impressão que 
causará aos visitantes, e mais propício o ambiente para a 
participação e manutenção dos associados. 
 
“No Lions a disciplina tem sua razão de ser e traduz-se em 
normas de conduta. A experiência tem demonstrado que o 

Clube que cultua uma tradição de ordem, de acatamento de regras e da aceitação de 
certas restrições tende a uma vida mais longa e produtiva, proporcionando a seus 
membros um companheirismo mais vigoroso e uma amizade mais profunda.” 

 “Protocolo Leonístico”, CL Max A.L. Santos, LD-9. 

 
Embora possam ser feitas algumas adaptações e simplificações, principalmente em 
treinamentos, palestras e videoconferências, nossas reuniões têm de seguir 
corretamente o nosso Protocolo para serem agradáveis e bem sucedidas. 
 
➢ Simplificar o Protocolo não quer dizer fazer de qualquer jeito. 
 
Há quem questione a necessidade da realização de Solenidades por desconhecer a 
sua finalidade agregadora, comunicadora e motivadora. A imagem de reuniões longas 
e cansativas surge da falta de conhecimento das técnicas de Cerimonial por pessoas 
que desconhecem a sua importância e realizam essas atividades como “meras 
formalidades”. 
 
O Cerimonial tem a finalidade de dar ordem aos eventos e evitar gafes desagradáveis. 
Marca a sucessão dos atos de uma cerimônia e a forma como deve ser dirigida. O 
Protocolo enuncia e estipula as regras e o Cerimonial se encarrega de aplicá-las 
adequadamente, na sequência correta.  
 
Os Três Pontos Fundamentais do Cerimonial e de uma boa reunião são:  

- Bom senso 
- Pontualidade 
- Precedência 

 
PROTOCOLO É ETIQUETA, é educação, é decoro, são boas maneiras. O 
desrespeito ao Protocolo é sinal de desconhecimento sobre o que deve ser feito nas 
ocasiões em que ele deve ser praticado.  
 
Seguir o Protocolo também é um jeito de se RECONHECER os méritos de alguém, e 
manifestar RESPEITO a ele e pela nossa Organização. E evitar melindres e reuniões 
confusas e demoradas. 
 
➢ O Presidente da Mesa é o único que não precisa se levantar para falar, exceto em 

situações protocolares quando ele e/ou todos devem se levantar. Se for sair do seu 
lugar, não pode deixar seu lugar vago, normalmente o Vice o substitui. 


