
PUBLICAÇÕES                                                                  PREÇO                    QUANTIDADE   CUSTO TOTAL

Folha informativa de LEHP (IAD 419) 
(pacote de 25 folhetos)                                                       US$ 1,50 p/pacote   ______________    $______________

Visão Subnormal – Informações e como usar (IAD 440)
(pacote de 25 folhetos)                                                       US$ 1,50 p/pacote   ______________    $______________

Dicas para obter informações do seu Oftalmologista 
(IAD 443)
(pacote de 25 folhetos)                                                        US$ 2,00 pacote       ______________    $______________

Soluções simples sobre como administrar os seus 
medicamentos (IAD 444)
(pacote de 25 folhetos)                                                       US$ 1,50 p/pacote   ______________    $______________

Diagrama do olho – (IAD 426)
(pacote de 25 folhetos)                                                       US$ 1,50 p/pacote   ______________    $______________

Cartaz comunitário da Visão Subnormal 
(IAD445A) com foto de mulher
(pacote de 25 cartazes)                                                       US$ 1,50 p/pacote   ______________    $______________

Cartaz comunitário da Visão Subnormal 
(IAD445B) com foto de homem
(pacote de 25 cartazes)                                                       US$ 1,50 p/pacote   ______________    $______________

Formulário de avaliação do participante (IAD 446) 
(pacote de 25 folhetos)                                                       US$ 1,50 p/pacote   ______________    $______________

Visão Subnormal Kit Informativo (KITLEHP3)                                                 
O kit contém uma cópia de cada uma 
das publicações listadas acima.                                           US$ 3,00 p/kit         ______________    $______________

Apresentação de slides em PowerPoint (IAD441)
Disponível para download em www.lionsclubs.org.

Guia do Apresentador (IAD442) 
Disponível para download em www.lionsclubs.org.

Custo total das publicações                                                                                                             $______________

Visão Subnormal

Formulário de Encomenda de Materiais



Todas as publicações listadas no Formulário de encomenda 

de materiais estão disponíveis para download no site

www.lionsclubs.org, inclusive os seguintes recursos:

� Apresentação de slides sobre Visão Subnormal (IAD 441)

� Guia do Apresentador sobre Visão Subnormal (IAD 442)

Envie o formulário para:
Lions Clubs International
Serviços de Saúde e para Crianças
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 EUA
Fone: 630-571-5466
Fax: 630-571-1692
programs@lionsclubs.org
www.lionsclubs.org

Envie as publicações para:

Nome: ____________________________________________ Cargo Leonístico: __________________________________

Endereço (não aceitamos caixa postal):___________________________________________________________________

Cidade: _________________________ Estado/Província: __________________ País: _____________________________

CEP:____________________________ Telefone diurno: ___________________ Fax: _____________________________

E-mail: ______________________________________________________________________________________________

Nome do clube ou nº do distrito/DM:____________________________________________________________________

Número da conta do clube ou distrito: ___________________________________________________________________

Faça um círculo no idioma desejado:    EN     PO     SP

Cobrar do clube: ___________________________________ Cobrar do Distrito/DM: ____________________________

Data da encomenda: ________________________ Data em que precisa do material: ________________________

Observação: Aguarde de 3 – 4 semanas para a entrega.

As despesas serão cobradas por meio da conta do clube, distrito ou distrito múltiplo. Não envie dinheiro. Não 
aceitamos o pagamento com cartões de crédito. Os custos de postagem/transporte serão adicionados quando do 
processamento do pedido. Todos os pedidos estão sujeitos a impostos, se houver.

Assinatura autorizada _________________________________________________________________________________

Um dirigente do Lions Clube (presidente, secretário ou tesoureiro) poderá autorizar a cobrança ao clube.
O governador de distrito ou secretário de gabinete poderá autorizar a cobrança para o distrito.
O presidente de conselho ou secretário de distrito múltiplo poderá autorizar a cobrança para o distrito múltiplo.
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