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LIDERANÇA – PRIORIDADE DO AL 2017/2018
Seminários formaram companheiros nas divisões.

Mais de 50 companheiros leão da Divisão 1, Distrito LB-4, participaram do 7º Seminário de Liderança do Ano Leonístico 
2017/2018. O seminário aconteceu no sábado (16.06), na Universidade Federal de Mato Grosso. No encontro, CCLL da 
divisão, que corresponde a Região Metropolitana de Cuiabá, assistiram a palestras e foram informados sobre novidades 
para o próximo AL.
O DG Eraldo Pereira conta que os seminários foram realizados em todas as divisões do LB-4 durante o AL. “No meio 
do Ano Leonístico, momento que paramos para uma avaliação do planejamento distrital, percebemos que, além do 
que foi programado para a gestão do AL 2017/2018, seria possível realizar mais um Seminário de Desenvolvimento de 
Lideranças e Atualização Leonística. Também, poderíamos, de uma forma inovadora no DLB4, patrocinar o Seminário 
de Preparação dos Dirigentes Distritais do próximo AL. Assim, revisamos e ampliamos as metas de liderança do AL 
2017/2018.”.
O DG Pereira continuou afi rmando: “Com a revisão das metas de liderança realizamos o Seminário para Dirigentes 
Distritais em Chapada dos Guimarães nos dias 07 e 08/06 e o último Seminário do AL na Divisão 1, que tem uma 
concentração maior de clubes e novos clubes”. Completou dizendo: “ Hoje posso afi rmar a minha felicidade por ter 
proporcionado ampla disseminação do conhecimento e conseguido atingir as metas ampliadas”.  
Durante o evento o PID Whady Lacerda fez uma palestra sobre 
Fundamentos Leonísticos e o PDG João Medeiros apresentou 
ferramentas de gestão para os companheiros como: Centro 
Leonístico de Aprendizagem e MyLion, que deve receber as 
informações dos clubes e substituir o sistema atual do LCIF nos 
próximos anos. Já a PDG Maria Rosilene apresentou uma palestra 
motivacional no intuito de convidar os companheiros a refl etir sobre 
as atitudes em cada clube. Vários companheiros compartilharam as 
experiências em Clubes de Lions.
O DG Eraldo apresentou o tema: Gestão de Clubes, destacando a 
importância do planejamento de médio prazo de Lions Internacional 
denominado: “LCI Adiante” e suas metas até o AL 2020/2021. 
Esse plano engloba a valorização dos associados, serviços, 
comunicação e marketing e excelência de gestão. Além disso, 
o governador abordou a nova estrutura organizacional de LCI 
e a composição da diretoria dos clubes a ser seguida na gestão 
2018/2019. O governador distrital ainda apresentou os parâmetros 
para o concurso de excelência do LB-4.
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