Solicitação do Título de Companheiro de
Melvin Jones - Formulário para o Brasil
Indivíduo preenchendo o formulário
Nome _____________________________________________________________________________Data _________________________________________
E-mail ___________________________________________________________________________ Fone _________________________________________

1. Áreas de doação
Marque uma opção

3. Beneficiário do Reconhecimento (indivíduo)
Tipo de reconhecimento solicitado (marcar uma escolha)

___Área de maior necessidade ____Sarampo

___MJF ___PMJF ___a ser nomeado futuramente

___Catástrofes ___Visão ___Juventude

___Placa memorial em nome do falecido

(Cada opção acima é elegível ao crédito para MJF)
___Outro ________________________________________________________
(Pode não ser elegível ao crédito para MJF)

Créditos de MJF a serem usados de doações prévias:
*Observação – Esta seção só deve ser usada se fundos suﬁcientes já
tiverem sido depositados anteriormente para a Fundação de Lions Clubs
International
Usar crédito de: __________________________________________________
No. de ID: ________________________________________________________

Nome do Beneﬁciário (exatamente como deve ser gravado na placa)
___________________________________________________________________
Nº de ID do Leão (se for o caso) ______________________________________
Endereço___________________________________________________________
Cidade __________________________________ Estado ___________________
País_____________________________________ CEP_______________________
Clube do Beneﬁciário
___________________________________________________________________
Nº do clube __________________________ Distrito _______________________

2. Detalhes sobre a Contribuição

Para memorial incluir o nome do MJF sobrevivente da família ao qual a

Nome do doador (indivíduo, clube, empresa, fundação)

placa Memorial será oferecida. (Necessário para a carta de reconhecimento
que acompanha a placa.)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

ID do doador ______________________________________________________
Clube doador _____________________________________________________
Distrito doador ____________________________________________________

Valor da Contribuição__________________________________________
___Pagamento integral ___Parcelado ___Parcela ﬁnal
Os doadores que estejam fazendo doações pessoais para um MJF
também recebem crédito como Associados Contribuintes! O programa
de Associado Contribuinte é anual e reconhece três níveis de apoio:
US$20 (Bronze), US$50 (Prata) e US$100 e acima (Ouro).

4. Informação para envio
Importante: Os materiais não podem ser enviados para uma caixa postal.
Para o Brasil/Portugal: No. CPF ### ________________________________
Enviar para o No. de ID do Associado (se for o caso) ____________________
Nome____________________________________________________________
Endereço_________________________________________________________
Cidade___________________________________
Estado__________________ País_______________________________

☐Sim! Além de receber crédito para um título de MJF, gostaria de
receber um Distintivo de Associado Contribuinte pela minha doação.

CEP____________________________

Tipo de Doação

O
reconhecimento será enviado assim que a doação
formulário de solicitação forem
E-mail_______________________________
Fonee _______________________
recebidos e processados pela sede. Favor permitir um prazo mínimo de 15 dias para
envios nos EUA e 30 dias para envios internacionais.

Instruções Especiais/Observações

___Cheque (incluso) em dólares americanos (pagável à “LCIF”, sacado
em banco americano)

__________________________________________________________________

___Transferência Bancária (Favor anexar o recibo da transferência)

__________________________________________________________________

___Dinheiro (enviar doações juntamente com o Formulário de
Contribuição de Doador para o endereço fornecido)
A Fundação utiliza um serviço de caixa de correio para receber e processar
as doações.

Lions Clubs International Foundation
Department 4547
Carol Stream, IL 60122-4547
USA
Tel: 630 203-3836
Website: www.lcif.org
E-mail: donorassistance@lionsclubs.org
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Fazer doações pela web no site www.lcif.org

Programa Companheiro de Melvin Jones
O Programa de Título de Companheiro de Melvin Jones é uma forma generosa de mostrar o
compromisso com o trabalho humanitário de LCIF e apoio constante à Fundação.
O Programa de Companheiro de Melvin Jones foi instituído em 1973 em
homenagem a Melvin Jones, o fundador de Lions Clubs International. O
Programa MJF é um reconhecimento para doações de US$1.000 para a
Fundação de Lions Clubs International (LCIF).

Você sabia...

Os novos MJFs recebem um distintivo, uma placa comemorativa e uma
carta do Presidente do Conselho de LCIF. Se os doadores desejarem,
eles poderão usar o crédito de suas doações para homenagearem outras
pessoas com um Título de MJF.

• Os distritos, clubes e indivíduos

Programa de Título de Companheiro de Melvin Jones Progressivo
O Título de Companheiro de Melvin Jones Progressivo (PMJF) oferece uma oportunidade de avançar
no programa de Companheiro. Para cada doação subsequente de US$1.000 além da doação inicial
para MJF, os doadores recebem um distintivo exclusivo de CMJP de acordo com o nível da doação.
Como os MJFs, os doadores podem homenagear uma outra pessoa com doações de PMJF.

podem fazer doações à LCIF através
do Programa de Companheiro de
Melvin Jones, mas apenas uma
pessoa poderá receber o
reconhecimento. As solicitações
ao Título de MJF que estejam
usando doações coletivas de
doadores dos distritos múltiplos
devem estar acompanhadas de

Áreas de doação

um consentimento por escrito de

A Fundação de Lions Clubs International poderá agora ajudar a um maior número de pessoas. A
elegibilidade ao Título de Companheiro de Melvin Jones inclui agora quatro áreas de programas
especiais. Os doadores poderão receber créditos de MJF e PMJF ao direcionarem o seu apoio a:

todos os doadores indicando que a

• Área de Maior Necessidade: Oferece suporte a todas as áreas de programas e permite à LCIF
a ﬂexibilidade de complementar iniciativas em que fundos adicionais forem necessários ou onde
existir necessidades prementes.

no formulário de solicitação.

• Catástrofes: Permite que LCIF direcione os fundos às áreas de maior necessidade após catástrofes
para oferecer alívio imediato e de médio e longo prazo. A Fundação poderá fornecer fundos
imediatamente para ajuda a vítimas de catástrofes em grande escala, em vez de coletar e distribuir
fundos em um período de semanas ou meses.

doação deverá ser feita ao Título de
MJF para o indivíduo especificado

• Os Títulos de Companheiros de
Melvin Jones podem ser oferecidos
como memorial a determinado
indivíduo.

• Visão: Fundos voltados a apoiar centenas de atividades relativas à visão, desde equipar clínicas
oftalmológicas a fornecer computadores em Braille para pessoas com deﬁciências visuais.
• Juventude: Apoia o programa Lions Quest e outras iniciativas, tais como melhorias na infraestrutura
educacional e programas para ajudar jovens em situações de risco.
• Sarampo: Os fundos ﬁnanciam a compra e distribuição das vacinas em combate à rubéola e
sarampo em países em desenvolvimento selecionados.
Os fundos direcionados à “Área de maior necessidade” proporcionam à
LCIF a capacidade de dar apoio ﬁnanceiro a qualquer programa dentro
de cinco áreas gerais. Os doadores são encorajados a considerar esta
oportunidade quando ﬁzerem uma doação.
As restrições além destas cinco áreas serão honradas por LCIF, mas
não terão elegibilidade para receber créditos de MJF ou PMJF.
Por exemplo, uma doação restrita a uma catástrofe
especíﬁca, como um terremoto ou tornado em uma
região particular, não terá elegibilidade para créditos
MJF ou PMJF.

• Os Títulos de Companheiros de
Melvin Jones não precisam ser pagos
integralmente. Prestações mínimas
de US$100 à LCIF podem ser feitas
durante um período de cinco anos,
em um total de US$1.000, quando
então a solicitação ao título será
completada.

• Preencha o formulário de solicitação
de MJF no verso ou faça o download
em www.lcif.org e envie o seu
pagamento. Caso o pagamento
para um MJF já tenha sido creditado
por LCIF, você poderá enviar a
solicitação online na seção Maneiras
de Doar no site www.lcif.org.

