
FORMAS DE
CONTRIBUIR E
TIPOS DE
RECONHECIMENTO



Todas as Doações são Importantes
Os Leões do mundo inteiro estão unidos no espírito de levar consolo e esperança aos mais necessitados. Graças à
Fundação de Lions Clubs International (LCIF), 1,4 milhão de Leões em 210 países podem transformar a compaixão em
ação. Sendo a organização caritativa oficial de Lions Clubs International, LCIF já outorgou mais de 12.701 subsídios,
totalizando mais de US$950 milhões desde a sua fundação em 1968. A generosidade dos Leões foi o principal motivo
desta receita. Porém, ainda há muitas pessoas que precisam da nossa ajuda. 

Cada doação é importante para cumprirmos a missão de LCIF. Quando você faz uma doação para LCIF, você pode ter
certeza de que a sua contribuição está fazendo a diferença nas vidas dos menos privilegiados.

As doações dos Leões foram fundamentais para causarmos os impactos positivos abaixo:

• Prevenção da perda grave da visão para mais de 30 milhões de pessoas

• Fornecimento de exames oftalmológicos para mais de 350.000 atletas das Olimpíadas Especiais de 85 países 

• Engajamento de mais de 13 milhões de estudantes no programa de desenvolvimento juvenil Lions Quest

• Construção ou ampliação de 660 hospitais/clínicas/enfermarias oftalmológicas.

• Treinamento de 681.000 especialistas oftalmológicos

• Realização de mais de 20 milhões de exames oftalmológicos em crianças por meio do programa Sight for Kids.

• Mobilização de mais de US$415 milhões por meio de duas campanhas de angariação dedicadas ao programa SightFirst

Reconhecendo a sua Generosidade
Para demonstrarmos nossa gratidão a tais realizações, LCIF possui vários programas de reconhecimento. 
O reconhecimento varia dependendo do nível de apoio, estando disponível para indivíduos, clubes, distritos e 
empresas, podendo incluir distintivos, placas, cartões de agradecimento ou outras formas de apreciação. 

“Antes do Mectizan® ter chegado à nossa
comunidade, não sabíamos que esta doença
(oncocercose) era curável... Para as pessoas
que tornam este medicamento possível–muito
obrigado.” 

– Yanatou, uma residente do vilarejo de Makouossap,
Camarões, que recebeu um dos 271 tratamentos para
a oncocercose distribuídos pelos Leões.

Nós nos Preocupamos. Nós Servimos. Nós Realizamos.

Reconhecimento aos Doadores de LCIF
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Título de Companheiro de Melvin Jones
Estabelecido em 1973, o Título de Companheiro de Melvin Jones (MJF) oferece reconhecimento
às doações no valor de US$1.000. Tendo mais de 386.804 Companheiros de Melvin Jones
mundialmente, o programa é a pedra fundamental de LCIF. As doações podem ser feitas
individualmente por Leões, não-Leões, clubes ou distritos, de uma só vez ou em parcelas
mínimas de US$100 durante um período de cinco anos. 

Reconhecimento de MJF:
• Os Companheiros de Melvin Jones recebem um belo distintivo de lapela, uma placa e uma 

carta de congratulações. 
• Todos os MFJs que participam da Convenção de Lions Clubs International são convidados 

para um almoço. (É necessária a compra de ingresso)
• Os nomes dos MJFs estão relacionados em uma lista giratória na Sede Internacional. 
• Os clubes recebem um emblema de estandarte de MJF e um chevron a primeira vez em que 

um associado recebe o título - em cada ano subsequente o clube recebe um chevron para o
primeiro associado que for outorgado com o Título de MJF. 

• Quando todos os associados do clube se tornam MJFs, o clube recebe um estandarte de 
100 porcento MJF e um Certificado de Distinção. 

Para tornar-se um MJF, os Leões podem fazer o download do aplicativo em www.lcif.org, ou
solicitar um formulário de MJF no Departamento de Serviços aos Doadores de LCIF no número
630-203-3836 ou donorassistance@lionsclubs.org. 

Uma placa de MJF não será automaticamente enviada após o recebimento de uma doação de
US$1.000. Um beneficiário deve ser identificado e deve também haver o fornecimento das
informações para remessa no formulário de MJF.

Título de Companheiro de Melvin Jones Progressivo
O programa de Título de Companheiro de Melvin Jones Progressivo (PMJF) é uma maneira
pela qual os doadores podem aumentar ainda mais o seu compromisso com LCIF fazendo
doações além da quantia inicial de US$1.000 para o título de MJF. Os Leões doadores
poderão se juntar aos mais de 75.067 PMJFs que já se comprometeram a apoiar este
programa. O programa PMJF foi criado para doações entre US$2.000 e US$100.000. Após 
um total de US$ 100.000 em contribuições, os doadores se tornam Parceiros Humanitários.

Reconhecimento para PMJF:
• Os PMJFs recebem um belo distintivo de lapela referente ao primeiro nível do Título de

Companheiro de Melvin Jones Progressivo.
• Para cada doação subsequente de US$1.000 até chegar a US$51.000, os doadores do 

PMJF recebem um distintivo exclusivo.
• Entre um total acumulado de US$51.000 e US$100.000, os doadores do PMJF recebem 

um distintivo exclusivo para cada incremento de US$10.000. 
• Quando todos os associados do clube se tornam PMJFs, o clube recebe um estandarte 

de 200 porcento MJF e um Certificado de Distinção.

Parceiros Humanitários�

Sendo uma parte integral do programa Companheiro de Melvin Jones, o
programa de Parceiros Humanitários homenageia indivíduos cujas doações
foram acima de US$100.000. Distintivos elegantes com um design exclusivo 
marcam os vários incrementos de doações. As séries para doações do tipo
bronze, prata, ouro e ouro branco são para incrementos de $20.000 e a série 
de platina para incrementos de 100.000 e acima.

Tipos de Reconhecimento 
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Associados Contribuintes
O programa de Associado Contribuinte é anual e reconhece três níveis de apoio: US$ 20, 
US$ 50 e US$ 100. As doações dos associados contribuintes são usadas para apoiar os
programas de subsídios humanitários de LCIF. 

Reconhecimento aos Associados Contribuintes:

• Para doações de US$20, US$50 e US$100, os doadores recebem um distintivo de lapela de
Associado Contribuinte identificando o ano fiscal no qual a doação foi feita. 

• Os clubes recebem um emblema de estandarte de 100 por cento de Apoio dos Associados 
e um chevron em reconhecimento ao primeiro ano de 100% de Associados Contribuintes. 

• Para cada ano subsequente do programa 100% de Associados Contribuintes, os clubes
recebem um chevron.

Reconhecimento Adicional

Livro de Honra�

O Livro de Honra de LCIF oferece reconhecimento aos indivíduos
que doam US$100, ou às pessoas em cujos nomes foram feitas
doações. Os homenageados recebem um Certificado do Livro de
Honra assim que os seus nomes forem incluídos no Livro de Honra
na Sede Internacional.

Doações Memoriais�

LCIF reconhece as pessoas que fazem doações à fundação em
memória de outras. O doador recebe um cartão de reconhecimento 
e a família do falecido recebe um cartão de notificação da 
doação. Os folhetos memoriais com agradecimento às famílias 
dos falecidos estão disponíveis mediante solicitação. Entre em 
contato com o Departamento de Assistência ao Doador em
donorassistance@lionsclubs.org or 630-203-3836.

Placa de Clube�

Os clubes que doarem US$1.000 ou mais para uma Área de Maior
Necessidade receberão uma placa ou, caso solicitem, um emblema
de estandarte e um chevron.

Certificado de Apreciação do Distrito�

Os distritos em que todos os clubes fizerem doações à LCIF durante
o ano fiscal receberão um Certificado de Apreciação. O Governador
do Distrito e o Coordenador Distrital de LCIF também receberão um
certificado.

Certificado de Dez Melhores�

Os 10 distritos em todo o mundo que mais contribuírem à LCIF
durante o ano fiscal receberão um Certificado de Dez Melhores,
sendo incluídos no Relatório Anual de LCIF. O Coordenador Distrital
de LCIF também receberá um certificado.

Placa Corporativa�

As empresas que doarem US$1.000 ou mais à LCIF receberão uma
placa corporativa.

“No passado eu tinha

catarata, mas consegui

facilmente fazer uma

cirurgia. Quero que

todos tenham a

mesma oportunidade.

O meu objetivo é

ajudar o maior número

de pessoas possível.

Faço uma doação de

US$1.000 mensais, e

espero poder chegar

ao valor US$100.000.” 

– Leão Isamu Arino, 
Japão
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Doações Online
As doações podem ser feitas online com cartão de crédito, selecionando-se os reconhecimentos de MJF, PMJF e de Associado Contribuinte. 
Preencha o formulário e faça doações pelo site www.lcif.org.

Como enviar doações por correio
A Fundação começou a utilizar um serviço de caixa de correio para receber e processar as doações. As doações em cheques deverão ser 
enviadas para o endereço abaixo e não para a sede de LCIF. Envie as doações juntamente como Formulário de Reconhecimento ao Doador
(encontrado no site www.lcif.org) para:

Fundação de Lions Clubs International 
Department 4547
Carol Stream, IL 60122-4547, USA

Consulte as Perguntas Frequentes sobre as doações para LCIF e Perguntas frequentes para obter instruções sobre como doar com cheques.

Transferência Bancária
Os depósitos na conta bancária de LCIF são mais rápidos do que enviar doações do exterior por correio. Este é também o método mais econômico 
para muitos países enviarem doações para a Fundação.

Informações sobre Transferências Bancárias: �
JPMorgan Chase Bank, N.A. 10 S. Dearborn Street,  Chicago, IL 60603
ABA Routing No. 021000021 Account Name: Fundação de Lions Clubs International
Account No. 754487312 (Lembre-se de usar este número de conta).
Número do SWIFT Internacional: CHASUS33

Apresente as informações acima ao seu banco, juntamente com o valor em moeda local, mais as taxas bancárias, e solicite a transferência dos 
dólares americanos para o banco de LCIF. Depois, envie uma cópia do recibo de depósito ou transferência por correio, email ou por fax para LCIF, 
300 W. 22nd St., Oak Brook, IL 60523-8842 USA. Fax: 630-571-5735, email: donorassistance@lionsclubs.org, phone: 630-203-3836

Inclua no formulário o nome do destinatário, distrito, clube e número de associado, bem como o nome do doador, distrito e número do clube, e se um
reconhecimento for solicitado, inclua a solicitação para MJF devidamente preenchida.

Telefone
Caso precise de ajuda para fazer uma doação online ligue para 630-203-3836.

Como Receber o Reconhecimento: Detalhes Importantes
• Para assegurar-se de que o material de reconhecimento será recebido, preencha o formulário online, faça o download do Formulário de Contribuição do 

Doador no site www.lcif.org ou ligue para 630-203-3836 para solicitar o formulário.

• O reconhecimento será enviado assim que a doação e o formulário forem recebidos e processados na sede de LCIF. 

• As placas de reconhecimento ao Título de Companheiro de Melvin Jones deverão ser solicitadas com tempo suficiente para remessa. Favor 
permitir um prazo de 15 dias para envios nos EUA e 30 dias para envios internacionais.

• Muitos países cobram um imposto alfandegário (VAT) pela importação das placas. Os custos de remessa são da responsabilidade do indivíduo 
ou do clube que está recebendo a placa.

• Os materiais referentes aos reconhecimentos não podem ser enviados para uma caixa postal. Caso um endereço não tenha sido fornecido, 
os materiais serão enviados ao presidente do clube.

Áreas de doação
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 cinco áreas de programas especiais. Os doadores poderão receber créditos de MJF e PMJF ao direcionarem o seu
apoio a uma:
• 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.  

• Catástrofes: Permite que LCIF direcione os fundos às áreas de maior necessidade após catástrofes para oferecer alívio imediato e de médio e longo
prazo.  

• 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.

As restrições além destas cinco áreas serão honradas por LCIF, mas não terão elegibilidade para receber créditos de MJF ou PMJF. Queira
selecionar uma das cinco áreas de doações quando fizer uma doação ou estiver preenchendo um formulário de solicitação para MJF.

Como fazer doações
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Informações Gerais sobre LCIF
As contribuições à LCIF podem ser deduzidas do Imposto de Renda?
LCIF é uma corporação sem fins lucrativos e isenta de impostos, como descrito na Seção 501 (c) (3) do Código da Receita 
Federal Americana. As doações podem ser deduzidas dos impostos, conforme previsto nesse mesmo código. Em outros 
países, as contribuições feitas são descontadas do imposto de renda, conforme permitido pelas leis locais.

Doações
Desejo fazer uma doação caritativa para a Fundação de Lions Clubs International (LCIF). Quais são as possibilidades?
LCIF oferece muitas maneiras de doar e formas de reconhecimento. Para obter informações sobre os tipos de doações e os
programas de reconhecimento, visite www.lcif.org, ou envie um e-mail para donorassistance@lionsclubs.org ou ligue para 
630-203-3836.

Como as doações são utilizadas?
Todas as doações são utilizadas para financiar os subsídios e despesas com programas. Tendo como base o retorno dos 
investimentos almejados, LCIF antecipa que a renda seja suficiente para cobrir as despesas administrativas e de captação.

As contribuições devem ser acumuladas e enviadas periodicamente à LCIF?
Os fundos devem ser encaminhados sem demora. Isso garante o crédito imediato no registro do doador e a emissão do
reconhecimento e dos prêmios de LCIF. Além disso, os cheques mantidos por um período prolongado perdem a validade, 
o que às vezes exige a solicitação de um novo cheque ao doador.

As doações restritas se qualificam ao reconhecimento de MJF?
Existem cinco áreas de doações entre as quais escolher ao fazer uma contribuição: Área de Maior Necessidade, Catástrofes, Visão,
Sarampo, Vacina e Juventude. As doações podem ser feitas para programas específicos, tais como o Lions Quest, ou para
atendimento após catástrofes para áreas específicas; contudo, tais doações não são elegíveis ao reconhecimento em forma de MJF. 

Como as doações devem ser enviadas?
Nos Estados Unidos, a melhor maneira é enviar cheques pessoais ou bancários. Os cheques enviados de outros países devem 
ser em dólares americanos de bancos americanos, o que agiliza o processamento e reduz as dispendiosas taxas bancárias
internacionais. Em países nos quais LCI ou LCIF têm conta bancária, os fundos podem ser depositados em moeda local no valor
equivalente aos dólares americanos solicitados, usando a taxa de câmbio oficial da associação que consta nos demonstrativos
mensais do clube. Uma cópia do depósito bancário deve ser enviada à LCIF juntamente com o Formulário do Título de Companheiro
de Melvin Jones preenchido. Envie a documentação por fax ou correio para o departamento de Serviços aos Doadores de LCIF. 
Fax: 630-571-5735 ou e-mail: donorassistance@lionsclubs.org.

Qual o nome que deve constar nos cheques ou depósitos bancários? 
Os cheques ou os depósitos devem ser nominais à “LCIF”. Se a doação for restrita a uma finalidade específica, escreva o nome 
da conta a ser creditada na face do cheque e na documentação relacionada (por exemplo: “Recuperação após Catástrofe”). Para
doações irrestritas, escreva a finalidade, como “Título de Companheiro de Melvin Jones/nome do recebedor”, “placa de clube”, 
“para o Título de Companheiro de Melvin Jones”, etc.

Posso debitar a minha doação no meu cartão de crédito?
LCIF aceita doações caritativas debitadas nos cartões de crédito Visa®, MasterCard® e American Express®. As doações por 
cartões de crédito também podem ser feitas de forma segura e instantânea online no site www.lcif.org.

Existem outros programas de doação, como doações planejadas?
Sim, os programas de doações de LCIF são: Programa de Parceiros Humanitários Corporativos, doações planejadas e doações de
ações. Favor visitar o site www.lcif.org, ou enviar um email para lcifdevelopment@lionsclubs.org, ou então ligue para 630-468-6829
para receber informações sobre esses programas.

Perguntas Frequentes
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Reconhecimento ao Doador/MJF
Pode uma forma de reconhecimento, como o Título de Companheiro 
de Melvin Jones, ser enviada antes da doação ser recebida por LCIF?
As normas  de LCIF requerem que as doações sejam recebidas na sede 
antes dos reconhecimentos serem enviados. Para garantir um processamento
rápido e preciso, bem como a emissão imediata do reconhecimento, inclua a
documentação necessária, como o formulário preenchido do título de
Companheiro de Melvin Jones.

É possível fazer uma doação e escolher posteriormente a quem será
concedido o título de MJF ou oferecer o título como uma homenagem
póstuma?
Sim, basta indicar isto na solicitação para MJF. Escreva “Companheiro de 
Melvin Jones a ser nomeado posteriormente” no cheque ou na cópia do 
depósito bancário. Quando doações individuais ou de um grupo são 
acumuladas e cabe ao clube ou distrito selecionar quem receberá o título 
de Companheiro de Melvin Jones, LCIF precisa do consentimento assinado 
dos doadores. Inclua essa documentação na inscrição preenchida para o 
título de Companheiro de Melvin Jones que será enviada ao Departamento 
de Serviços aos Doadores de LCIF.

Posso repor um distintivo perdido de MJF ou de PMJF por outro?
Sim, queira entrar em contato com os Serviços aos Doadores pelo número 
630-203-3836 ou por e-mail donorassistance@lionsclubs.org para saber o 
preço e condições.

Assistência ao Doador
Existem relatórios de doadores disponíveis em LCIF?
Os relatórios estão disponíveis mediante pedido, entrando em contato com Assistência aos Doadores 
pelo email donorassistance@lionsclubs.org ou pelo telefone 630-203-3836.

Posso fazer perguntas sobre doações anteriores?
Sim, favor entrar em contado com Assistência aos Doadores pelo email donorassistance@lionsclubs.org 
ou pelo telefone 630-203-3836.

Muito obrigado por apoiar LCIF.

“Muito obrigado Leões,
pelo que fizeram pela
minha filha, a escola onde
ela estuda, e para todos
aqui presentes. Isto é
realmente extraordinário.
Eles agora são crianças
felizes que aproveitam a
vida muito mais.” 

– Michelle Farlow, cuja filha
deficiente teve melhoria visível
em termos de mobilidade após
os Leões terem construído um
playground para crianças com
necessidades especiais, com
os recursos de LCIF, na sua
escola em New South Wales,
Austrália.



Fundação de Lions Clubs International 
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523  EUA
Tel: 630-203-3836 • Website: www.lcif.org
E-mail: donorassistance@lionsclubs.org
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Todas as doações
são importantes
para que possamos
cumprirmos a
nossa missão.


