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Escola de Lideranças Leonísticas do LB-4 forma 25 novos instrutores

Participantes recebendo certificado de conclusão do Curso ‘Treine o Instrutor’
Vinte e cinco associados do Lions e Leo Clube do Distrito LB-4 (que compreende o Estado de Mato Grosso) 
participaram nos dias 8, 9 e 10 de dezembro do curso ‘Treine o Instrutor’, promovido pela Escola de Capacitação 
e Desenvolvimento de Lideranças Leonísticas do Distrito LB-4.
Conduzido pela coordenadora de GLT de Distrito LB-4, PCC CaL Maria Rosilene Mestre Medeiros e pelo Governador 
do Distrito LB-4, DG CL Eraldo Pereira, o treinamento teve como objetivo a formação de instrutores que possam 
trabalhar como multiplicadores do conhecimento. “Tem a finalidade de disseminar conhecimentos relacionados a 
gestão, sustentabilidade do nosso movimento e para que a gente possa empoderar os leões a servir mais, com 
qualidade, e oferecer mais serviços a essas comunidades, atingindo a meta estabelecida por Lions Internacional, de 
realizarmos 200 milhões de atendimentos por ano, até 2020”, explica a responsável pela atividade, PCC CaL Maria 
Rosilene. “E nós estendemos que a forma de retenção de associados, de fortalecimento do nosso movimento, é 
através do conhecimento”, completou CL Eraldo Pereira.
Os participantes, segundo Pereira, foram escolhidos pelo perfil de liderança, como potenciais multiplicadores do 
saber. “E tivemos a felicidade de confirmar isso durante o evento, formando 25 novos treinadores, chamados 
também de preparadores de líderes, que terão a oportunidade de fazer instruções, promover seminários, dar cursos 
sobre os conhecimentos leonísticos. Com certeza terão como resultado, como todo instrutor, o seu crescimento 
pessoal, melhorando sua vida profissional e pessoal, com conhecimentos distintos, que são aplicados tanto no 
meio leonístico, como fora dele”, afirmou o Governador.
“Esperamos que, de fato, o conhecimento seja a mola que vai propulsionar o maior conhecimento da nossa 
associação e que eles, com a motivação que saem daqui, que cheguem em seus clubes e façam um plano de 
instruções, para que a possamos atingir o objetivo de treinar 500 mil associados ao redor do mundo inteiro, 
especificamente neste ano”, concluiu a PCC Maria Rosilene.
CONTEÚDO - Os participantes tiveram, como parte do conteúdo programático, os temas: Inovação na Gestão 
Leonística, módulo ministrado pelo PID CL Whady Lacerda; A Arte do Reconhecimento, sob responsabilidade do 3º 
VDG CL Rógis Silva; Fundamentos Filosóficos com a PCC CaL Maria Rosilene; Ferramentas de Gestão de Clubes, 
com o PDG CL João Medeiros; Planejamento: Definição de Estratégias e Metas, com o instrutor, DG CL Eraldo da 
Silva Pereira; e Habilidades e Técnicas de Treinamento, com a PCC CaL Maria Rosilene. Os participantes ainda 
puderam, em aulas práticas, desenvolver e apresentar as habilidades e técnicas de treinamento adquiridas para a 
transmissão de conhecimento.
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