
COMO DOAR PARA SUA FUNDAÇÃO 

Com o site recém-criado do Lions, ficou muito mais fácil agora para os Leões doarem 

para a Fundação de Lions Clubs International (LCIF). Cada doação para a Campanha 

100 ajuda a LCIF a alcançar sua meta de US $ 300 milhões. 

 

Nós embarcamos em nossa campanha de capital mais ambiciosa de todos os 

tempos: Campanha 100: LCIF Impulsionando o Serviço, com o objetivo de fornecer mais 

ajuda e esperança do que nunca. Esta é sua oportunidade de fazer parte de um incrível 

esforço para beneficiar esta geração e as gerações futuras. 

  

 
 

Quando você visitar lionsclubs.org, você vai ver no canto superior direito o botão marelo 

“Doe”. Ao clicar em “Doe”, você acessará diretamente a página de doações, onde você 

terá cinco etapas simples para completar.  

Primeiro, decida para qual fundo você gostaria de doar: Fundos para Impulsionar o 

Serviço ou Fundo de Socorro a Vítimas de Catástrofes.  

 

 
 

O Fundo para Impulsionar Serviços ajuda os Leões a aumentar o impacto sobre a 

visão, socorro após catástrofes, as causas juvenis e humanitárias, ao mesmo tempo em 

https://www.lionsclubs.org/pt


que amplia nosso alcance por meio das novas causas globais do Lions: câncer infantil, 

fome e meio ambiente. 

Os Leões estão entre os primeiros a oferecer ajuda quando ocorre uma catástrofe. 

O Fundo de Socorro a Vítimas de Catástrofes apoia esses esforços com assistência 

financeira. 

Em seguida, selecione o valor e a frequência com que você gostaria de doar. Você 

pode fazer uma doação única ou recorrente. 

 

 

 

A terceira etapa é escolher um doador, seja você ou outra pessoa. Você também tem a 

opção de permanecer anônimo. 

 



 

 

Esta doação é para reconhecer alguém? A lista suspensa fornece opções de 

reconhecimento a partir das quais você pode escolher e a preencher mais informações.  

 



 

 

Na etapa 5, selecione um cartão de crédito ou PayPal como forma de pagamento. 

 

 

Finalmente, clique no botão “Enviar”. Seu pagamento será processado e você  será 

direcionado para uma página de agradecimento. 

As gerações futuras precisam da sua ajuda! Visite LCIF.org/donate e impacte a vida de 

alguém hoje! 

https://lionsclubs.org/pt/donate

