
Guia para
Início Imediato

Coloque o seu serviço na rede social, usando o  

aplicativo para celular gratuito disponível aos Leões.

Veja tudo que você pode 
fazer com o MyLion.

Faça o download do MyLion em MyLion.org.
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Conectar-se com segurança, seguir e conversar 
com qualquer Leão ou Leo do seu clube local ou de 
qualquer lugar do mundo.

Compartilhar na mídia social o impacto que você 
provoca. Compartilhar fotos de Leões em ação no 
MyLion e usar o aplicativo para publicá-las instanta-
neamente no Facebook.
Descobrir atividades de serviço, clubes e outros Leões.

Planejar, promover e compartilhar as suas atividades 
de serviços com toda a facilidade diretamente no 
smartphone ou tablet.
Receber reconhecimento pelo seu serviço. O MyLion 
exibe no perfil do usuário as suas realizações através de 
reconhecimentos digitais divertidos e fáceis.

Escaneie o código ou vá a MyLion.org para 

fazer o download do MyLion agora.
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http://MyLion.org
http://MyLion.org%20
https://itunes.apple.com/us/app/mylion/id1240307147?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.lionsclubs.lciandroid


Transformar o mundo nunca foi tão fácil (e tão divertido).
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Faça o download do MyLion e se inscreva. Encontre outros Leões e clubes.

Faça um post no seu Feed de Notícias.

Crie um perfil pessoal (e faça o upload de uma foto 
do clube, se você for um dos dirigentes do mesmo).

• Basta ir a MyLion.org para colocar o MyLion no seu smartphone ou 
tablet.

• Quando você abrir o MyLion pela primeira vez, toque no botão 
"Inscrever-se" e escolha "Associado do Lions".

• Verifique se a identidade confere com o seu número do associado e 
se o e-mail ou número de telefone celular confere com o que consta 
nos seus registros junto a LCI.  Se você não tiver o seu número do 
associado ou não se lembrar do número de telefone ou endereço de 
e-mail associado aos seus registros como Leão, pode mesmo assim 
começar se inscrevendo como Visitante.

• Toque no ícone de lupa para iniciar uma busca de usuários, clubes 
e atividades.

• Digite um nome ou local no campo de busca e toque em "Busca".
• Se você quiser, pode usar o triângulo listrado no topo da tela para 

definir os parâmetros de distância e idioma.
• Veja os resultados e se conecte. 

• Quando você começar a seguir usuários e clubes, o seu feed de 
notícias se tornará ativo.

• Para fazer um post, toque no sinal de mais no topo esquerdo da 
tela.

• Se você quiser postar uma foto, toque em “Selecione uma foto” 
para tirar uma fotografia com a sua câmera ou escolher uma foto da 
sua biblioteca.

• Se você quiser postar um comentário, toque no campo “Insira 
comentários” e comece a digitar assim que o teclado aparecer.

• Certifique-se de que a caixa “Permitir que o post seja 
compartilhado” esteja selecionada.

• Toque no ícone de avião no topo direito da tela para enviar o post.

• Toque no ícone de Pessoa para personalizar o seu perfil.
• Adicione uma foto que transmita a sua incrível personalidade.
• Adicione uma curta biografia que fale sobre os seus interesses, 

talentos e compromisso com o serviço.
• Role para baixo para ver os reconhecimentos que você pode 

ganhar.
• Para fazer o upload de uma foto do clube, basta tocar no perfil do 

seu clube, tocar no ícone de lápis e escolher "Câmera" para tirar 
uma foto ou "Galeria" para escolher um da sua biblioteca.

Precisa de mais ajuda?  Visite MyLion.org ou envie um e-mail para o Suporte do MyLion para mylion@lionsclubs.org .

http://MyLion.org
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