Juntos, nós podemos

NÓS VIVEMOS, DOAMOS E SERVIMOS
COMO UM. Porque sabemos que juntos
somos mais. Juntos, não há limites.

Uma presidência que alçou voo em

Bird Island
Conhecer Brian Sheehan é como conhece Bird Island, uma pequena cidade
do estado de Minnesota nos EUA onde a família e comunidade são quase a
mesma coisa. As famílias cuidam umas das outras, e os vizinhos cuidam uns
dos outros. Ela é segura. Pode-se contar com ela. É extremamente unida.
“Todo mundo conhece todo mundo e todo mundo cuida de você”, disse
Sheehan. Se você precisar de ajuda para remover a neve da calçada ou uma
mão para se mudar, provavelmente a ajuda está bem ao lado. Esse senso de
comunidade e o sentimento de conexão que a cidade tem ajudaram a moldar
a vida de Sheehan. Assim como a sua família, que era mais do que de ótimos
pais e bons vizinhos. Eram Leões.
O pai foi associado fundador do Bird Island Lions Club em 1964, e ele se orgulha
dessa herança: “Somos parte de uma família de quatro gerações de Leões”. Até
o avô e o pai da sua esposa, Lori, eram ambos Leões. O serviço simplesmente
fez parte da sua infância, desde através da participação em programas de
entregas de refeições a idosos carentes até a venda de árvores de Natal e
depois a busca das mesmas para alimentar a fogueira do seu Lions clube. “Aos
6 anos de idade, e em uma pequena comunidade, e com todas as coisas que
tinham que ser feitas, nós simplesmente íamos atrás”.
À medida que crescia, tornava-se cada vez mais envolvido com o Lions,
preparando salsichas caseiras nos eventos do Lions e participando das
competições locais de derby de demolição de carros. Por fim, ele acabou se
associando ao Lions quando tinha 30 anos. “Tomei a decisão de fazer parte
desta organização. Não foi necessariamente por causa do meu pai, que ele
tivesse me pedido”. Ele sabia que os Leões estavam lá tornando a comunidade
dele – e comunidades ao redor do mundo – ainda mais fortes, melhores e mais
unidas ainda.
Brian Sheehan também sabia desde cedo que a melhor maneira de dar a sua
contribuição à comunidade era primeiro fazendo algo por si mesmo.

Eu via essa ABORDAGEM DE EQUIPE
no nosso clube. Era sempre a
comunidade em primeiro lugar.
- Presidente Internacional Brian E. Sheehan

Cidade pequena,

grandes ideias
Brian deixou Bird Island para ir à faculdade e
se tornar engenheiro mecânico. Ele achava
que a engenharia poderia ajudá-lo a resolver
grandes problemas, mas depois de uma
única aula de ciência da computação, as
prioridades mudaram. O potencial deste
novo e fantástico campo ficou claro para ele.
Ele voltou para Bird Island e imediatamente
encomendou o seu primeiro computador.
A sua firma começou como uma pequena
ideia para melhorar as rotas de entrega de
gás do seu pai. Junto com o irmão, Kevin, ele
escreveu uma linguagem de programação
personalizada e criou um algoritmo para
manter registro dos demonstrativos e
planejar rotas de acordo com o clima e outros
fatores para o negócio de gás do seu pai. E
rapidamente decolou - pessoas de todo o
estado de Minnesota vieram atrás do software.
Ele até mudou a firma para uma cidade maior
para se expandir, mas logo percebeu que não
havia lugar como o lar. Em Bird Island, ele
conhecia as pessoas que trabalhavam para
ele. Sabia que poderia ajudar a comunidade
estando lá. Não apenas como empresário, mas
como amigo, vizinho e Leão. Ele percebeu que
poderia fazer grandes coisas em uma cidade
pequena. E fez.

Sheehan e o seu Lions clube ajudaram a
construir o Lions Memorial Park — um dos
melhores campos do beisebol de Minnesota
— para trazer pessoas a Bird Island, unir mais
a sua comunidade e mostrar a todos como
grandes ideias podem ser concretizadas,
mesmo em uma cidade pequena.
“Ninguém consegue fazer algo assim sozinho.
Foi um esforço de equipe. É assim que damos
vida a grandes ideias”.
O seu clube é um dos pilares da comunidade.
O seu negócio é global. O seu sonho de ser
presidente internacional agora é realidade.
Depois de tudo o que fez, ele acredita que,
quando trabalhamos juntos, podemos tornar
o impossível possível, que é o que ele planejou
para o Lions.

Juntos, nós podemos
É tão simples, tão fundamental e tão verdadeiro.
Juntos, nós podemos.
O Presidente Sheehan acredita nisso. Ele presencia isso no trabalho, no serviço que presta e no
casamento maravilhoso com a Lori - o trabalho em equipe faz tudo funcionar. É por isso que
“Juntos, nós podemos” é a sua mensagem para os Leões e para o mundo.
Vemos isso nos nossos clubes todos os dias. As pessoas se unirem para construir comunidades,
para ser a mão amiga, para transformar vidas. Juntas.
Vemos isso no trabalho que fazemos com a Fundação de Lions Clubs International (LCIF).
Assumimos grandes projetos que transformam vidas para tornarmos as comunidades mais
saudáveis, mais vitais e mais sustentáveis. E fazemos isso juntos.
Os Leões sabem que não conseguimos fazer isso sozinhos. Para realizarmos grandes feitos, todos
nós temos que nos unir, arregaçar as mangas e trabalhar para tornar o impossível possível. E
fazemos isso sorrindo, porque é assim que vivemos, é assim que servimos e é assim que somos
como Leões.
Todos os dias vivenciamos a simplicidade, a necessidade e a beleza absoluta de Juntos, nós
podemos.

Em todos os momentos da minha jornada, nos negócios, na vida
familiar e especialmente no Lions, descobrimos que PODEMOS
ALCANÇAR MUITO MAIS quando fazemos algo juntos.
- Presidente Internacional Brian E. Sheehan

Alcançar grandes
feitos juntos
Quando levamos esse espírito de união
para o mundo, acontecem coisas incríveis.
Veja aqui algumas prioridades que
podem nos ajudar a fortalecer as nossas
comunidades e o Lions.

Compartilhar a alegria de ser Leão
Quando os nossos clubes crescem, o mesmo
acontece com a bondade que oferecemos.
Precisa-se de clubes saudáveis para manter o
serviço em andamento, os associados felizes e
as comunidades fortes. Quando convidamos
familiares, amigos e vizinhos para se afiliarem
conosco, aumentamos o que conseguimos
fazer e a diversão que temos juntos.

Manter a nossa Fundação forte
O serviço que prestamos é impulsionado pela
nossa Fundação, LCIF. Juntos, assumimos
projetos maiores que levam a um impacto
maior e mudanças maiores, onde vivemos
e ao redor do mundo. Vamos comemorar
o sucesso da Campanha 100 e continuar
apoiando a Fundação e o futuro do serviço,
para que possamos ampliar o nosso impacto.

Pensar grande quando servimos
Vamos pensar sobre como podemos tornar
os projetos que amamos ainda melhores e
vamos procurar novas maneiras de apoiar
as nossas causas globais, porque uma
verdadeira mudança começa com grandes
ideias. Não se deixe intimidar em assumir um
projeto grande e ousado e esteja preparado
para se surpreender com o que conseguimos
fazer juntos.

Ser defensor de causas locais
Os Leões são líderes nas suas comunidades,
e o nosso serviço e as nossas vozes são
importantes. Portanto, seja o defensor de
uma causa local. Gere conscientização,
informação e mudança. Torne-se um líder
local, e um líder que se expresse pelo seu
clube, suas causas e sua comunidade.

Juntos, nós podemos

começa com você.

Claro, conseguimos fazer a diferença por conta própria. Mas juntos, podemos transformar o
mundo. Veja aqui algumas maneiras ótimas de pôr em prática o Juntos, nós podemos no seu
clube e na sua comunidade.

Trabalho em equipe
O trabalho em equipe é a força matriz que nos impulsiona – é como grandes coisas acontecem.
Portanto, cabe a cada um de nós contribuir, fazer nossa parte e trabalhar em equipe. Não apenas
faremos grandes coisas, mas também faremos parte de algo maior do que nós mesmos.

Atitude
Somos movidos pela paixão de ajudar o próximo — e nos divertimos fazendo isso. Portanto, não
se esqueça de que um sorriso e uma atitude positiva são contagiosos. Quando o nosso serviço e
companheirismo refletem a alegria que temos dentro de nós, conseguimos alcançar os melhores
resultados possíveis e revelar o melhor que temos em nós.

Pensamento inovador
Essa expressão geralmente denota inovação e grandes mudanças, mas na verdade trata-se
de solucionar problemas. É a vontade de reavaliar e deixar de lado velhos hábitos, ser criativo e
experimentar coisas novas. E quando você adota esta forma de pensar, pode descobrir que o
impossível é, de fato, possível.

AJUDAMOS MILHÕES e milhões de pessoas.
Essa é a melhor coisa de toda essa organização e
de ser Leão.
- Presidente Internacional Brian E. Sheehan

Juntos, nós podemos.
E juntos, VAMOS CONSEGUIR.

PO 01/22

