
Lions Clube
Comunidades melhores. 
Vidas novas.

Os Lions clubes estão prontos 
para ajudar 
Neste exato momento, os Lions clubes 
estão causando a diferença em diversas 
partes do mundo. Isto é porque sempre 
que os Lions clubes se unem, os problemas 
diminuem, melhorando as comunidades. 
Em mais de 200 países, 46.000 clubes e 
1,35 milhão de associados fazem de Lions 
Clubs International a maior organização de 
serviços do mundo.

Os Lions clubes oferecem uma  
nova oportunidade
Desde 1917, os Lions clubes oferecem 
oportunidades de contribuir para a 
melhoria das comunidades e ajudar as 
pessoas carentes. Em breve, um Lions clube 
será estabelecido em sua comunidade e lhe 
oferecerá a oportunidade de se associar 
como voluntário e fazer parte de uma 
organização internacional respeitada, líder 
em sua comunidade e amiga das pessoas 
carentes.  

Os Lions clubes são especiais
Os Lions clubes apóiam programas de 
visão, prestam assistência a deficientes, 
distribuem alimentos e socorros à vítimas 
de catástrofes. E isso não é tudo. Cada 
Lions clube seleciona os projetos e 
atividades que melhor sirvam ao estilo de 
vida de seus associados e que beneficiem  
 a comunidade. 

Para mais informações sobre Lions clubes, visite o  
Website www.lionsclubs.org ou contate  

um associado no Lions clube mais próximo!

Departamento de Desenvolvimento de 
Novos Clubes e Aumento de Sócios

Lions Clubs International 
300 W. 22nd St.

Oak Brook, IL 60523-8842, EUA
www.lionsclubs.org

E-mail: newclubs@lionsclubs.org
Fone: 630.203.3845
Fax: 630.706.1691

A nossa missão é:
Dar poder aos voluntários para que 

possam servir suas comunidades e atender 
às necessidades humanas, fomentar a paz 

e promover a compreensão mundial 
através dos Lions clubes.
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Benefícios dos 
associados

Há muitas razões para se associar. Um 

associado do Lions pode:

o   Ajudar a comunidade e desenvolver  

habilidades valiosas

o   Causar um impacto nas vidas das 

pessoas - local e internacionalmente

o   Aprender a liderar - e ser líder em uma 

organização respeitada

o   Desenvolver rede de contatos 

profissionais em sua comunidade e com 

associados de Lions em todo o mundo

o   Energizar a sua vida e divertir-se

Um associado desenvolve-se pessoal 

e profissionalmente e sabe que o 

que faz vale a pena e é apreciado.

Como formar novos clubes

Lions clubes são iniciados quando membros 
da comunidade aceitam convites de afiliação.  
Voluntários realizam diversas reuniões 
informais para aumentar o número de 
interessados e discutir idéias de projetos que 
possam ser significativos à comunidade. 

Quando tiver 20 pessoas interessadas em se 
associar, ou menos se o interesse é formar um 
núcleo, poderão realizar eleições de dirigentes 
e encaminhar o pedido de carta constitutiva 
à sede de Lions Clubs International. Junto 
com o pedido de carta constitutiva, deve ser 
enviado comprovante de pagamento de jóia 
de US$35 por sócio fundador. Serão cobradas 
semestralmente do clube, além de quotas de 
distrito e de clube, quotas internacionais de 
US$ 43 para os anos posteriores. Isenção 
de jóias de admissão e descontos a quotas 
internacionais são concedidos a sócios 
familiares, estudantes, Leos formados e jovens 
adultos qualificados. 

Quando Lions Clubs International completar 
os registros de fundação, o clube estará coberto 
pelo seguro de responsabilidade civil de LCI 
e os associados poderão implementar seus 
projetos de serviços comunitários. 

Christy
Sticky Note
Current annual fee is $43. I removed 2012 info in parenthesis but realize further edits may be necessary to read correctly.
Thank you!


