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Olá, Leões!

Nossa, estou tão animado por me dirigir a você pela primeira vez como seu 
novo Presidente Internacional. Se você me conhece, sabe que gosto de tornar 
tudo um pouco divertido. E se você não me conhece, bem, espero que venha a 
conhecer e amar minha abordagem ao serviço – que é fazer tudo com muita 
energia e um sorriso. 

As pessoas dizem que tenho muita energia, e elas têm razão! E sabe de uma 
coisa, pretendo usar cada partícula dessa energia para te levantar e animar 
neste ano. Eu sei que os Leões também têm muita energia, e sei que juntos 
podemos fazer grandes mudanças.

Uma pessoa pode olhar para tudo o que precisa ser feito neste mundo e se 
sentir sobrecarregada. Mas quando você é um Leão, você nunca é apenas uma 
pessoa. Você tem um time inteiro de Leões na retaguarda!

Eu quero que você saiba que durante todo o meu ano como seu Presidente – e depois – sempre estarei 
em seu time. Estarei sempre aqui para torcer por você. Então, eu digo: vamos ser os maiores fãs uns dos 
outros. Vamos deixar claro que quando os Leões colocam sua energia em um projeto, eles o fazem com 
um mundo de apoio por trás deles. Nós somos um time – Time Lions.

Você diz que quer fazer grandes mudanças? Eu também. Juntos, nós podemos!

Ao decidirmos fazer uma edição dedicada ao voluntariado jovem do Lions 
Internacional, a ideia era fazer brilhar mais alto a luz desses jovens parceiros 
cheios de energia e vontade de mudar o mundo. 

A notícia dessa edição acabou viajando à velocidade da luz pelo Distrito e as 
dicas chegavam de todos os lados. E o que viríamos a descobrir seria muito 
maior que as expectativas. As histórias foram se oferecendo a nós com gestos 
amplos, sorriso brilhante e olhares saudosos. Homens e mulheres unânimes 
em dizer: “Hoje sou quem sou graças a esse movimento que me fez crescer, 
me ensinou a ser líder, me preparou para a vida”. 

A Junior Achievement também conhece esse gostinho de missão cumprida. 
Conversamos com Cibele Lara, Diretora Executiva SP, porque, como o Lions, a 
JA é uma organização social centenária que deu certo e que contribui para o 
empoderamento dos jovens.

Ao ler as entrevistas com os atuais LEOs e Castores, esperamos que você vibre, como nós, com a vida 
plena que eles já estão construindo. E que acredite, como nós, que os jovens não são o futuro. Eles são o 
presente da nossa organização, o presente do Lions para a sociedade.

Mensagem do Presidente

Da Mesa da Editora

Juntos, somos o Time Lions

Os jovens são o presente do Lions

Leão CLAUDIA RODRIGUES
Editora

Leão BRIAN SHEEHAN
Presidente Internacional

2022/2023
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Devemos aprender a viver juntos como
irmãos ou pereceremos juntos como tolos.

 (Martin Luther King)

O desejo do/a associado/a Leão em servir é movido pela união 
e companheirismo. A frase “a união faz a força” faz referência à 
importância dos Lions Clubes. Não há como conquistar vitórias 
e avanços se não for de forma coletiva e colaborativa. Por isso é 
preciso acreditar mais na conexão dos Leões porque é isso que 
vai impulsionar o serviço Leonístico. 

JUNTOS NÓS PODEMOS. Quando tivermos a consciência de que 
todos somos um, nossas ações irão realmente receber um forte 
impulso. Uma equipe unida nunca irá vacilar. Um Lions Clube 
unido sempre será um clube promissor. Um membro até poderá 
dar um passo em falso, mas logo alguém estará lá para ajudar. 
A união e o companheirismo com pessoas que estão ao nosso 
redor nos faz ir muito mais longe. Ficará mais fácil superar 
desafios, dividir as alegrias e responsabilidade para enfrentar 
qualquer situação. 

No Movimento Leonístico, o nosso trabalho em equipe nos faz 
sentir mais fortes. O nosso maior incentivo é e sempre será 
a satisfação de servir, especialmente quando conseguirmos 
ultrapassar todos os obstáculos para chegarmos aonde 
queremos, com UNIÃO, LEALDADE e COMPROMISSO. O 
companheirismo é sinônimo de lealdade entre os Leões que se 
dispõem a caminhar juntos na mesma direção, almejando os 
mesmos objetivos, com confiança e respeito.

Então, se todos os Leões se unirem e servirem em conjunto, o 
sucesso dos Lions Clubes será uma certeza.

O nosso desejo é que prevaleça entre os Leões a união, a 
lealdade e o compromisso. Juntos, nós podemos!

Da Mesa do Presidente

Leão SERGIO YUKISHIGUE CHIYODA
Leão ROSA MARIA B. GROSSO CHIYODA

Presidente do Conselho de Governadores
do Distrito Múltiplo LC

2022/2023
COLEGIADO CYBERLIONS

Fortalecendo a união
e o companheirismo
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Internacional

O mundo precisa de Leões
Concluída a mais ambiciosa campanha da Fundação Lions Internacional (LCIF)

Mudar o mundo. Foi para isso que a fundação 
global LCIF realizou a mais ambiciosa campanha 
de arrecadação da sua história.

O dia 30 de junho de 2022 marcou oficialmente o 
fim da Campanha 100. Graças ao apoio de Leões, 
LEOs, parceiros e outros doadores, a campanha foi 
concluída, e podemos comemorar a conquista da 
meta, arrecadando mais de US$ 300 milhões para 
as próximas gerações.

Com 100% das doações beneficiando subsídios 
e programas, cada dólar ajuda LCIF a capacitar 
os Leões a aumentar o impacto de seus serviços 
em visão, diabetes, câncer infantil, fome, meio 
ambiente, juventude, assistência em catástrofes 
e esforços humanitários. Desde 1968, LCIF 
concedeu mais de US$ 1,1 bilhão em subsídios 
que permitem aos Leões de todo o mundo “pensar 
grande” em sua dedicação a servir à humanidade.

Como disse Helen Keller, “sozinhos podemos fazer 
tão pouco; juntos podemos fazer muito”. Como 
sabemos, em 1925 ela desafiou os Leões a se 
tornarem “paladinos dos cegos na jornada contra 
a escuridão”. Seu desafio de iluminar o mundo 
continua vivo em nós, mesmo quando a campanha 
termina.

“Estou muito orgulhoso da dedicação dos Leões 
e LEOs ao apoiar a Campanha 100 e garantir o 
futuro de nossa fundação”, disse o Dr. Jitsuhiro 
Yamada, Presidente da Campanha 100. 
“Juntos, nosso alcance ajuda os Leões a 
prestar atendimento e levar compaixão a 
cidadãos em todo o mundo”.

A LCIF e o Lions realizaram muito desde 
a campanha lançada em 2018 na 101ª 
Convenção Internacional em Las Vegas 
(EUA). De lá para cá, a LCIF criou dois 
novos programas de subsídios para 
câncer infantil e fome. A LCIF também 
respondeu rapidamente às comunidades 
ao redor do mundo durante a pandemia 
de covid-19, concedendo mais de US$ 7 
milhões em subsídios de alívio à linha de 

futuro de nossa fundação”, disse o Dr. Jitsuhiro 

frente de combate à doença.

A LCIF também criou um fundo para Refugiados e 
Migrantes para ajudar os refugiados a encontrar 
um lugar seguro durante tempos extremamente 
desafiadores, como o conflito ucraniano.

“Estou muito orgulhoso dos Leões e LEOs por 
abraçarem a noção de que servir significa tanto 
fazer quanto doar”, disse o Presidente da LCIF 
2021/2022, Dr. Jung-Yul Choi. “Servir com nossas 
mãos, abraçar a diversidade e doar à nossa 
fundação global, LCIF, é o que significa ser um 
Leão”.

Ao final da campanha, comemoramos virtual e 
pessoalmente na 104ª Convenção Internacional 
em Montreal, e agradecemos aos doadores por 
seu generoso apoio. 

“Sozinho, posso fazer um pouco. Com meu clube, 
posso fazer ainda mais. Com nossa Fundação, meu 
serviço não tem limites”, disse o ex-Presidente 
Internacional J. Frank Moore III, Vice-Presidente 
da Campanha 100. “Eu apoiei a Campanha 100 e 
continuarei a apoiar a LCIF porque este é apenas 
o começo de como juntos podemos mudar o 
mundo para as próximas gerações”.

Saiba mais em lionsclubs.org/Campaign100

Por: Elizabeth Edwards
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Não imagino como seria minha vida sem o movimento LEO. Nele 
me tornei cidadão consciente das diversas realidades. Nele aprendi, 
ao longo destes 6 anos e meio, a entender e lidar com as diferenças 
entre as pessoas, para que juntos e integrados possamos chegar 
aos nossos objetivos. Me descobri capaz de liderar e inspirar 
pessoas através das minhas ações. No LEO faço amigos que levarei 
para a vida, uma família que representa união e dá um apoio 
gigantesco.

O LEO dá aos jovens a oportunidade de realizar atividades 
que agreguem e tragam crescimento de forma mais leve, mais 
divertida, junto a outros jovens com interesses e momentos de vida 
similares. Podemos fazer diferença nas causas globais adotadas 
por Lions Internacional (fome, câncer infantil, meio ambiente, 
visão e diabetes), mesmo dedicando apenas uma pequena parte 
do nosso tempo e de nossas vidas. Foi assim com crianças em 
vulnerabilidade social, com quem fazíamos recreação quinzenal 
em um convento em Itu. Ao longo do tempo, ficou visível o efeito 
do carinho e do afeto, não apenas nas crianças, mas em nós, 
voluntários.

Nesta gestão, em que estou como Presidente do Distrito Múltiplo 
LEO LC, gostaria de fomentar entre nossos LEOs as campanhas 
das Olimpíadas Especiais, através do programa Missão Inclusão, 
que já conta com amplo apoio dos Leões do mundo inteiro. Nossos 
planos também incluem o estímulo às doações dos LEOs para 
nossa Fundação Lions Internacional (LCIF), a ampliação do trabalho 
em conjunto com os Lions Clubes, e a divulgação e expansão do 
movimento LEOístico. Conto com a colaboração de todos e almejo 
poder construir e reinventar caminhos no novo momento pós-
pandêmico. Juntos podemos fazer muito mais!!

Da Mesa do Presidente LEO

LEO Leão RENAN DA SILVA VALE
Presidente do Distrito Múltiplo LEO LC 

2022/2023

Oportunidade de reinventar caminhos
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Se envolver com ações sociais de maneira a exercer 
o voluntariado pode impactar positivamente no 
ingresso do jovem no mercado de trabalho? Me 
parece que sim.

Enquanto Gestora de RH de uma empresa 
multinacional por mais de quatro décadas, tive 
oportunidade de constatar, na condução de processos 
seletivos para jovens profissionais, que aqueles que 
vivenciaram o voluntariado apresentavam claramente 
mais desenvoltura e autoconfiança na disputa de uma 
vaga de estágio, trainee ou outra de início de carreira.

Ao se envolver com o trabalho voluntário, o 
jovem tem a oportunidade de desenvolver 
habilidades de grande valia para seu 
desenvolvimento pessoal e profissional, 
como liderança, comunicação escrita e 
falada, empatia, trabalho em equipe, gestão 
de conflitos e resiliência. Outros benefícios 
intangíveis também emergem desse 
envolvimento, como se sentir útil e capaz 
de impactar uma pessoa ou comunidade no 
exercício de sua cidadania, além de manter-
se mais equilibrado emocionalmente.

A importância do voluntariado jovem 
para o mercado de trabalho

Sandra Mello
Leão e cônjuge do Diretor Internacional Messias Mello
Especialista em Recursos Humanos na MO Consult

Ponto de Vista
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O currículo de um jovem LEO, constando 
esse seu envolvimento, demonstra a um 
Gestor de Pessoas que se está diante de 
um jovem engajado em ações sociais e 
que dedica parte do seu tempo a alguma 
causa, que ele acredita como necessária, 
sem receber nenhuma contrapartida 
financeira. Isso é um grande diferencial 
no mercado de trabalho, uma vez que esse 
jovem tende a demostrar sua inteligência 
emocional durante um processo seletivo. 
Seu currículo passa a se diferenciar 
positivamente, ou seja, o candidato, ao se 
relacionar a um grupo que pratica ações 
voluntárias, aplicou o seu potencial em 
termos de habilidades e por isso adquiriu 
uma maturidade profissional, mesmo sem 
ter tido vínculo de estágio ou empregatício.

Especificamente em um LEO Clube, o 
jovem exercita diversas habilidades e 
conhecimentos no momento em que ocupa 
cargos similares ao ambiente empresarial. 
Nesse sentido, esse tipo de experiência 
também gera valor para os jovens que 
estão inseridos no mercado de trabalho. 
Nos dias de hoje, em que enfrentam 
concorrência globalizada, as organizações 
desejam e buscam incessantemente ter em 
seu time profissionais conectados com as 
diferenças que permeiam a sociedade, e 
mais sensíveis ao respeito, à diversidade 
e à inclusão social, com performance 
diferenciada, que são sempre bem 
avaliadas pelos gestores.

Um outro ponto relevante diz respeito 
ao comportamento ambientalmente 
sustentável e responsável, vivenciado no 
LEO Clube, que expande o jovem para 
novos horizontes, em conformidade com os 
valores das melhores empresas mundiais.

Concluo, como especialista, que o 
envolvimento em ações sociais de 
maneira voluntária tem se mostrado um 
grande diferencial, especialmente para 
o currículo de jovens profissionais no 
início de carreira. Pertencer a um LEO 
Clube é, portanto, uma das mais saudáveis 
formas de enriquecer seu currículo 
e de desenvolver suas habilidades, 
principalmente as soft skills, atualmente 
tão valorizadas no mercado de trabalho, 
além de ser muito prazeroso, uma 
experiência enriquecedora em todos os 
sentidos e que jamais será esquecida.
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Aos 22 anos, Hygor Nunes descobriu que poderia 
fazer um intercâmbio internacional pelo LEO. 
Não perdeu tempo. Correu atrás e foi aceito para 
um intercâmbio de 40 dias na República Tcheca, 
convivendo com 25 jovens de vários países. De 
repente, ele se deu conta: “Estou embarcando 
para a experiência mais grandiosa da minha vida, 
indo para um lugar onde não conheço ninguém”. 
Mas pensou: “Se for dentro do Lions, estou 
confortável”.

Foi o mesmo espírito de iniciativa que o levou a 
se candidatar ao Painel Consultivo de LEO Clubes, 
cujas inscrições se encerram anualmente em 
agosto. Soube que poderia representar a Área 3 
(América Latina e Caribe) e achou que seria uma 
ótima oportunidade para conhecer pessoas de 
realidades diferentes, trocar ideias. Mas, ao chegar 
lá, percebeu que a verdadeira função do Painel 
era bem maior: fazer com que Lions Internacional 
entenda o que está acontecendo em cada Área 
Jurisdicional para encontrar um ponto em comum. 

Antes de lançar uma nova estratégia, por exemplo, 
solicita-se que os painelistas façam pesquisas 
junto aos LEOs de sua Área por meio de grupos 
focais. 

Assim como Hygor, o Leão Guilherme Manenti 
entrou para o Painel em 2021, para um mandato 
de 2 anos. Criativos, inovadores e realizadores, os 
dois brasileiros entraram cheios de gás, achando 
que poderiam “mudar o mundo LEO”. Mas o Painel 
é consultivo, não diretivo. Eles não têm permissão 
de intervir na realidade dos Distritos, não é sua 
função. Mas eles podem, sim, levar a realidade do 
Brasil para ser considerada a nível internacional e 
isso demonstrou ter muito valor.

Para Guilherme, que se tornou LEO aos 16 anos e 
desde 2019 é Leão, o Painel contribuiu para que 
as necessidades dos LEOs fossem compreendidas 
pela Diretoria Internacional. O Departamento 
Juvenil tem atualmente grande respeito pelo 
trabalho do Painel. 

Internacional

A Diretoria Internacional faz
questão de escutar os LEOs


