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Prezados CCLL do Distrito LB-4 

Convidado que fui pela CaL Governadora Cláudia Celina para mais uma vez desempenhar o 

cargo de ASSESSOR DE ALERTA DO LIONS, a qual agradeço a confiança, venho nessa primeira 

comunicação abordar um tema que apesar de recorrente tem, ao longo do tempo, desafiado 

nossos clubes: A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO DE UM CLUBE DE LIONS. 

Os cidadãos da comunidade devem saber quem somos, nossas atividades, e quais nossos 

objetivos para esforços comunitários e humanitários ainda maiores. Através da comunicação, da 

propaganda e de um programa regular de relações públicas, devemos procurar repercutir junto ao 

público externo, ou seja, autoridades, lideranças comunitárias e sociedade como um todo, os 

ideais e as atividades que dão sentido ao nosso movimento, procurando motivar outras pessoas, 

fora dos nossos quadros a adotá-los e praticá-los, ajudando-nos a promover o sublime ideal de 

servir. 

Dada a natureza desinteressada dos nossos serviços, não tem sido difícil obter espaços na 

mídia local. Sempre que produzimos fatos e acontecimentos de interesse público, temos merecido 

a acolhida gratuita da imprensa. A dificuldade, portanto, não é veicular nossas mensagens, mas sim 

criá-las. Muitos homens e mulheres estariam dispostos a ingressar no movimento Leonístico, se 

soubessem mais a respeito do Lions. O clube tem a responsabilidade de despertar nesses homens e 

mulheres o desejo de participarem ativamente do trabalho do Lions em sua comunidade. Não é 

sempre que temos atividades locais para divulgar, porém podemos utilizar os meios de 

comunicação para divulgarmos nossos princípios, nossos objetivos, nosso código de ética, nossa 

atuação no Distrito, no Brasil e no mundo, ou seja, divulgar a nossa verdadeira imagem.  E como 

isso é possível?  É preciso atrair os profissionais de comunicação, convidá-los para nossas reuniões, 

entrosá-los em nossas campanhas, faze-los compreender o alcance e o espírito do nosso trabalho, 

dando-lhes, enfim, razões para que se habituem a buscar junto aos nossos clubes notícias 

interessantes para suas colunas e programas. Temos que nos conscientizar de que é preciso 

produzir, na nossa ação Leonística de todos os dias, fatos e acontecimentos de interesse público, 

que realmente mereçam espaço nos jornais e emissoras. Se atentarmos para este conjunto de 

fatores, certamente vamos obter ainda maior apoio dos meios de comunicação e por extensão da 

comunidade. Vamos poder explicar melhor, ao público o que é Lions, quem são e o que estão 

fazendo os leões. E, na medida em que tivermos êxito neste esforço de levar informações 

estaremos atingindo o objetivo de encontrar pessoas que disponham de riqueza de caráter e 

inteligência voltada para o bem. Nós Servimos. 

Enviaremos posteriormente novos comunicados. 

Leonísticamente 
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