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Capítulo VI 
 

Materiais para Clubes 
 
 
O Departamento de Materiais para Clubes tem o compromisso de fornecer aos Leões 
de todo o mundo a melhor mercadoria e o melhor serviço possível. 
 
Os distritos e clubes devem seguir o procedimento abaixo ao fazerem seus pedidos: 
 

• Os formulários oficiais, com instruções detalhadas de como encomendar, 
encontram-se no Catálogo Oficial para Lions Clubes. A versão em inglês pode 
ser encontrada online, na Loja do Lions, no campo “Formulários”.  O formulário 
deve ser preenchido com as informações completas e necessárias para o 
processamento dos pedidos dentro de prazos razoáveis. Visite a Loja do Lions 
para fazer o seu pedido online, onde também encontrará informações sobre 
pedidos. 

 
• Para garantir a entrega de prêmios nos meses de maio e junho, envie os 

formulários de pedidos corretos e completos até março.  
 

Os pedidos de material a serem cobrados de contas do clube, distrito ou distrito 
múltiplo devem ser autorizados respectivamente:  

Clubes: Presidente, Tesoureiro ou Secretário de clube 
Distritos: Governador de Distrito, Tesoureiro ou Secretário de Gabinete ou 
Secretário/Tesoureiro de Gabinete   
Distrito Múltiplo: Presidente, Secretário ou Tesoureiro de Conselho, ou 
Secretário/Tesoureiro de Conselho 
 

 Se a encomenda vier com indicação para entregar a pessoas ou endereços que 
não sejam de um dos dirigentes acima indicados, o formulário deverá conter a 
devida assinatura de autorização do dirigente.  

 
• A encomenda de itens especiais é despachada separadamente das 

encomendas de itens mantidos em estoque e pode requerer de três a oito 
semanas para ser entregue. 
 

• Para informações sobre uso das marcas registradas da associação, veja o 
Capítulo da Divisão Jurídica (XI) deste manual ou o Capítulo de Assuntos 
Jurídicos (XV) do Manual de Normas da Diretoria. É importante que se ressalte 
a importância de proteger o nosso emblema e o seu uso autorizado. 
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• Visite a Loja do Lions para visualizar e fazer o seu pedido das mercadorias do 

Lions para os clubes e para obter a lista atualizada dos licenciados autorizados. 
  

 
Materiais para Leo Clubes  

Os materiais para Leo podem ser encomendados diretamente da Loja do Lions online. 
Aceita-se pagamento com os cartões de crédito Visa,  MasterCard ou Discovery. 
Encomendas de materiais de Leo podem também ser feitas através do Lions Clube 
patrocinador e devem estar autorizadas pelo presidente, secretário e/ou tesoureiro 
deste Lions Clube. Os pedidos de kits para Novos Associados Leo e demais 
componentes associados podem agora ser encomendados através de Materiais para 
Clubes. Os pedidos de emblemas de lapela para dirigentes de distrito Leo continuam 
sendo distribuídos pelo Departamento de Programas Juvenis e os pedidos de 
materiais gerais promocionais do programa de Leo Clube continuam sendo feitos 
através do Formulário de Encomenda de Publicações (Leo-4). 
 

Kits de Posse para os Novos Associados de Lions Clu be 
Estes kits devem ser pedidos ao Departamento de Vendas de Materiais para Clubes 
sem custo para o clube. A intenção é que o kit seja presenteado ao novo associado 
Leão no momento da sua posse no clube. O kit de posse de novo associado de Lions 
clube não deve ser usado como ferramenta para promover, divulgar ou recrutar 
associados. O número de kits encomendados por um clube deve estar baseado no 
número real de associados que tomará posse no clube. 
 

Sugestões de Visitas a Clubes 
Ao visitar um clube, discuta com os associados do clube os benefícios que traz a 
compra de materiais do Departamento de Vendas de Materiais para Clubes ou de um 
licenciado autorizado. Eles têm distintivos de lapela, estandarte do clube, conjunto de 
sino e martelo, bandeira do Lions, placas-emblema para estrada e materiais 
relacionados? Para receber uma cópia do Catálogo Oficial de Materiais, contate o 
Departamento de Vendas de Materiais para Clubes. Você poderá também visualizar 
uma cópia digital do catálogo online, clicando em “Catálogo digital” na Loja do Lions 
online. Não deixe de visitar e comprar na nossa Loja do Lions. 


