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 Formulário de Encomenda de Publicações do Programa de Leo Clubes 

 
 

 
 

Muitas das publicações abaixo podem ser obtidas através de download gratuito no website de LCI, 
www.lionsclubs.org. Basta visitar a seção de recursos do website clicando no seguinte: “Centro de Atendimento 
aos Associados > Recursos > Publicações e Formulários > Publicações e Formulários Leo”. 
 
Selecione o idioma desejado:  Chinês   Inglês    Finlandês      Francês Alemão  
 
   Italiano  Japonês  Coreano  Português    Espanhol  Sueco 

 

Descrição Preço     Quantidade 

Kit de Organização de Leo Clube Alfa (KIT-830 A): para Lions clubes interessados 
em iniciar Leo clubes Alfa (idade entre 12 e 18 anos).  

GRÁTIS  

Kit de Organização de Leo Clube Ômega (KIT-830 O): para Lions clubes 
interessados em iniciar Leo clubes Ômega (idade entre 18 e 30 anos).  

GRÁTIS  

Pôster de recrutamento de associado Leo Alfa (Leo-10 A): pacote com 4. US$ 1,60  

Pôster de recrutamento de associado Leo Ômega (Leo-10 O): pacote com 4. US$ 1,60  

Folheto de Leo Clube (Leo-46): folheto com informações gerais sobre Leo clubes 
para Lions clubes; pacote com 25. PRIMEIRO PACOTE GRÁTIS. 

US$ 1,50  

Folheto de Recrutamento de Leo Alfa (Leo-57 A): folheto para recrutar novos 
associados Leos Alfa (de 12 a -18 anos); pacote com 25.  

US$ 1,50  

Folheto de Recrutamento de Leo Ômega (Leo-57 O): folheto para recrutar novos 
associados Leos Ômega (de 12 a -30 anos); pacote com 25.  

US$ 1,50  

Livreto do Programa Leo Clube Alfa (Leo-65 A): guia aos conselheiros e dirigentes de 
Leo clubes, e Lions clubes patrocinadores sobre administração do Leo Clube Alfa. 

US$ 2,00  

Livreto do Programa Leo Clube Ômega (Leo-65 O): guia aos conselheiros e dirigentes de 
Leo clubes, e Lions clubes patrocinadores sobre administração do Leo Clube Ômega. 

US$ 2,00  

Enfoque nas Crianças: Projeto de Serviço Internacional do Programa de Leo 
Clubes (Leo-304): pacote com 25.  

US$ 1,50  

Total das publicações Leo   

 
 
 
 
 
 
 

http://www.lionsclubs.org/
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/leo10a.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/leo10o.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/leo46.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/leo57a.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/leo57o.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/leo65a.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/leo65o.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/leo304.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/leo304.pdf


Leo-4.PO 08/15 

Detalhes da encomenda: 
 
Envie as publicações para:       Número de associado do Lions:    
 
Endereço (não se aceita caixa postal):           
 
Cidade:          Estado/Província:       
 
País:          Código Postal:       
 
E-mail:          Telefone:        
 
Data da encomenda:        Data em que precisa do material:    Obs.:  Aguarde de 3 a 4 semanas para o recebimento. 

 
Pagamento: Selecione um método de pagamento: 
 

Cobrança na conta do Lions clube 

Nome do Lions clube       

Número do Lions clube       

 

Cobrança na conta do distrito Lions 

Nome do distrito Lions       

Número do distrito Lions       

  

Cobrança na conta do distrito múltiplo Lions  

Nome do distrito múltiplo Lions       

Número do distrito múltiplo Lions     

 
Observação:  Será cobrado o custo total de publicações, bem como as despesas de postagem, na conta acima 
indicada. Não são aceitos pagamentos com cartão de crédito e cheques. As encomendas de publicações Leo 
efetuadas através do Departamento do Programa de Leo Clubes só podem ser cobradas na conta do clube 
patrocinador, distrito ou distrito múltiplo Lions.  

 
Autorização: 
 
A autorização de encomendas faturadas aos clubes, distritos e distritos múltiplos somente são aceitas se fornecidas 
pelos seguintes dirigentes: 
 

1. Um presidente de clube, secretário de clube ou tesoureiro do Lions clube poderá autorizar a cobrança à conta 
do Lions clube. 

2. O governador, secretário ou tesoureiro de distrito de gabinete poderá autorizar a cobrança para o distrito 
Lions. 

3. O presidente de conselho, secretário ou tesoureiro de distrito múltiplo poderá autorizar a cobrança para o 
distrito múltiplo Lions. 

 
Assinatura autorizada:              
 
Nome em letra de forma:       Cargo:        
 

 
 

Informações para remessa: 
Departamento do Programa de Leo Clubes 
Lions Clubs International  
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523, EUA 
Telefone:  +1 630 571 5466  
Fax:  +1 630 571 1692 
E-mail:  leo@lionsclubs.org  

Para Leo Clube Programa Departamento de 
Uso 
 
Order number:       
 
Ship to address number:      
 
Order processed date:      
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