
Guarapari, 14 de Setembro de 2011. 

 

Estimado (a) Companheiro (a) Presidente de Clube: 

Conforme o Nobre Companheiro tem acompanhado, LIONS INTERNATIONAL 

FUNDATION (LCIF), “Nossa Fundação”, tem desenvolvido um trabalho de grande alcance 

social em todo Mundo, pois, temos nos últimos anos vivenciados grandes catástrofes e nossa 

participação de auxilio ás vítimas tem sido fundamentalmente reconhecida. 

É importante ressaltar, e parabenizamos á todos os Clubes, pois, no AL 2010/2011 LCIF 

obteve um crescimento de 30% em suas arrecadações. 

Sabendo que os problemas são crescentes e continuarão e que, os pedidos de subsídios 

também seguirão no mesmo ritmo, nosso Presidente Internacional solicita-nos mais uma vez 

que não nos descuidemos de dedicar um grande empenho, para que possamos desenvolver um 

trabalho no sentido de aumentarmos ainda mais nossas contribuições. 

Assim sendo, na qualidade de Embaixador de LCIF junto ao nosso Distrito LC-11 e em 

conjunto com o Governador CL José Eduardo Côgo, queremos solicitar o apoio irrestrito e 

a grande ajuda de todos os Clubes, para que possamos fazer pelo menos dois (2) 

Companheiros Melvin Jones por Clube. 

COMO ATINGIR ÉSTA META  ???  

Existem vários caminhos e cada Clube pode: 

      A - Solicitar a Companheiros e Companheiras, ou a Grupo de Companheiros do próprio Clube 

uma doação de mil dólares, quantia que faz jus a um Título de Companheiro Melvin Jones . 

      B - Buscar ajuda em Empresas, pois a causa é justa e a maioria das Empresas possuem, para 

doação, verbas especiais para finalidades deste tipo; 

      C - Realizar Bailes; Bingos; Rifas; Bazares Beneficentes; Jantares Dançantes; ou outras 

Promoções até com sorteios do próprio Título, etc. 

Estamos certos de que vamos poder contar com uma grande dedicação e ajuda de cada 

Presidente de Clube, no sentido de atingirmos essa meta, dentro dos próximos seis meses, 

prazo previsto para esta Campanha.    

De antemão queremos agradecer pelo empenho e subscrevemo-nos, 

  

Atenciosa e Leonísticamente, 

PCC Darly A. de Vasconcellos/Odalva 

Embaixador de LCIF 

 


