
 

 

 
 
Agosto de 2022 
 
 
Para: Dirigentes Executivos, Ex-Presidentes Internacionais, Assessores Nomeados, Diretores 

Internacionais, Ex-Diretores Internacionais, Presidentes de Conselho e Governadores de 
Distrito 

 
 
Prezado Líder Leão, 
 
É uma honra servir com você neste ano Leonístico. Como seu Presidente Internacional, espero que 
possamos trabalhar unidos, para fazermos com que este ano seja ótimo para nossa associação. 
 
O meu enfoque este ano é incorporar o lema da nossa associação, “Nós Servimos”. O serviço é nossa 
prioridade, mas é preciso que todos nós trabalhemos juntos para fazer uma verdadeira diferença. E 
"Juntos, nós podemos" mudar o nosso mundo e torná-lo um lugar melhor para todas as pessoas. 
Gostaria que lembrasse desse princípio orientador quando indicar Leões para reconhecimentos.  
 
Não esqueça que cargos de liderança anteriores ou atuais não qualificam automaticamente um 
Leão para um destes prêmios. Peço que você reconheça os Leões que demonstram uma bondade 
incomum e um compromisso com o serviço em suas comunidades. Um Leão não é elegível para 
reconhecimento se um Prêmio Presidencial ou de Liderança foi recebido durante os últimos três anos 
Leonísticos (2019-2020, 2020-2021 ou 2021-2022).  
 
Prêmio Presidencial 
Reservado para Leões que se destacam por meio de serviços exemplares que fortalecem 
significativamente sua comunidade ou nossa associação. Os destinatários do Prêmio Presidencial 
devem estar: 

• Envolvidos nos projetos de serviço do clube 

• Apoiar a LCIF por meio de doações pessoais  

• Contribuir para a conservação de associados e redução da perda de associados 

• Defender nossa associação na comunidade, Distrito ou Distrito Múltiplo 

• Patrocinar pelo menos um novo associado 

• Jogador de equipe 
 
Prêmio de Liderança Internacional 
Destina-se a reconhecer Leões e Leos que fazem contribuições significativas para o desenvolvimento 
da liderança. A liderança excepcional é evidenciada por: 

• Crescimento do quadro associativo 

• Apoio aos programas de LCI e LCIF 

• Defesa das causas locais e divulgação das grandes coisas que os Leões fazem 

• Aumento da qualidade e quantidade de projetos de serviço 

• Impactos e resultados mensuráveis dentro da comunidade 

• Melhoria da qualidade geral do clube e experiência dos associados  

• Trabalho em equipe e trabalhar bem com os outros 
 
Reveja outras iniciativas de prêmios presidenciais especiais em Iniciativas de Prêmios Presidenciais. 
 

https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/presidential-awards-initiatives
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Processo para envio do Formulário de Recomendação ao Prêmio 
Todos os formulários de recomendação devem ser endossados e enviados até segunda-feira, 17 de 

fevereiro de 2023. Certifique-se de que seus Leões recebam o reconhecimento que merecem, 
seguindo estas etapas. 
 

1. Preencher os formulários de recomendação ao prêmio presidencial e de liderança. Os 
formulários incompletos serão rejeitados e devolvidos ao remetente para o devido 
preenchimento. 

 
2. Verificar se os critérios do presidente foram atendidos. 

 
3. Enviar os formulários para o líder Leão apropriado que supervisiona seu distrito/distrito múltiplo 

para endosso. Os formulários sem o devido endosso serão devolvidos ao remetente. Os líderes 
Leões são designados de acordo com a disponibilidade, começando com: 

a. ex-presidente internacional mais recente 
b. atual membro da diretoria internacional 
c. ex-diretor internacional mais recente 

 
4. O líder Leão consultará a liderança do seu distrito/distrito múltiplo antes de endossar ou enviar 

os formulários de recomendação aos prêmios. 
 

5. Se você pertencer a um distrito único sem um líder Leão designado, o governador de distrito 
deve endossar e enviar suas recomendações. 

 
6. Se você pertencer a um distrito múltiplo sem um líder Leão designado, o presidente de conselho 

deve endossar e enviar suas recomendações. 
 
O Líder Leão que endossar e enviar esses formulários deve: 

 
 Enviar todas as recomendações referentes a todo o distrito/distrito múltiplo ao mesmo tempo. 

 
 Incluir uma carta de apresentação indicando: 

o A ordem de preferência separada para todas as recomendações aos prêmios 
presidenciais apresentadas 

o A ordem de preferência separada para todas as recomendações aos prêmios de 
liderança apresentadas 

 
 Enviar os formulários de recomendação preenchidos por e-mail para Lisa.fruehe@lionsclubs.org 

 
Certificado de Apreciação do Presidente Internacional  
Este certificado reconhece realizações extraordinárias, especialmente o apoio prestado aos presidentes 
de clube por sua dedicação para fortalecer e gerenciar os clubes. Os certificados deverão ser outorgados 
aos Leões que oferecerem excepcional apoio na realização de serviços humanitários significativos. 
 

• Os atuais membros da diretoria internacional receberão inicialmente 25 certificados em branco 

• Os ex-presidentes internacionais poderão solicitar até 50 certificados em branco. 

• Os ex-diretores internacionais poderão solicitar até 25 certificados em branco. 
 

https://www.lionsclubs.org/resources/135717934
https://www.lionsclubs.org/resources/135718201
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Distintivo Presidencial de Lapela 
Os distintivos presidenciais de lapela oferecem oportunidades adicionais para reconhecer os Leões 
merecedores. 
 

• Os atuais membros da diretoria internacional receberão inicialmente 50 distintivos de lapela. 

• Os ex-presidentes internacionais poderão solicitar até 50 distintivos de lapela. 

• Os ex-diretores internacionais poderão solicitar até 25 distintivos de lapela.  
 
Prêmio de Embaixador da Boa Vontade 
Caso você conheça um Leão que você acredita que atende aos critérios para o Prêmio de Embaixador da 
Boa Vontade, envie sua carta de indicação com uma breve narrativa descrevendo as realizações desse 
Leão para o escritório do presidente em nossa sede internacional em Oak Brook. As indicações ao 
Prêmio de Embaixador da Boa Vontade serão aceitas até segunda-feira, 27 de março de 2023, e 
mantidas para revisão final até maio de 2023. Leia o Capítulo XIX do Manual de Normas da Diretoria 
para mais informações sobre o prêmio. 
 
Tenho a honra de colaborar com você como parte vital de nossa equipe de 2022-2023 e quero estender 
a você os meus sinceros agradecimentos. 
 
Torne seu dia ótimo, 
 

Brian E. Sheehan 
Brian E. Sheehan  
Presidente Internacional 
 
 
 
 
 
 
Anexos:  Formulário de Recomendação ao Prêmio Presidencial 

Formulário de Recomendação ao Prêmio de Liderança 
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