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Perguntas e Respostas 

Quando poderei adquirir a Moeda do Centenário de Lions? 

As moedas estarão disponíveis a partir de 18 de janeiro de 2017 até dezembro de 2017 (ou até elas se 

esgotarem, o que acontecer primeiro). 

Quantas moedas serão produzidas? 

A Casa da Moeda dos Estados Unidos produzirá até 400.000 Moedas do Centenário de Lions. Mesmo se 

elas forem vendidas rapidamente, nenhuma moeda adicional será criada.  

Como poderei comprar a moeda? 

Iniciando no primeiro dia de venda, você poderá adquirir as moedas da Divisão de Materiais para Clubes 

de LCI ou da Casa da Moeda dos Estados Unidos. As moedas não podem ser reservadas com 

antecedência, elas serão vendidas por ordem de chegada. 

Qual será o custo das moedas? 

As moedas não circuladas custarão US$ 51.95 e as moedas tipo prova numismática custarão US$ 52.95. 

Lembre-se que os custos de remessas, algum imposto ou taxas serão adicionais.  

Poderei adquirir mais de uma moeda? 

Você poderá adquirir quantas moedas desejar, desde que haja inventário suficiente. Em alguns casos, 

clubes, distritos ou países podem optar por fazer compra em grandes quantidades e distribuir as 

moedas localmente. Se encomendar diretamente da Casa da Moeda dos EUA, há um limite de 100 

moedas por transação quando pagar com o cartão de crédito. 

Posso pegar a minha encomenda em Chicago durante a Convenção Internacional de 

2017? 

Sim, encomende agora e retire-a na Convenção Internacional. As encomendas a serem retiradas na 

Convenção devem ser feitas on-line em lcistore.org até 19 de abril de 2017. No campo Observações 

sobre a encomenda, insira "Retirada na Convenção de Chicago". As despesas de remessa serão 

deduzidas da sua encomenda no momento do processamento, e será adicionada uma taxa de manuseio 

de US$ 4,95 a cada encomenda. O Departamento de Materiais para Clubes terá a sua encomenda 

empacotada e pronta para ser retirada na loja de Materiais para Clubes dentro do Salão da Convenção. 

Queira trazer a cópia da confirmação da encomenda e uma identidade para retirá-la. 

Você poderia fornecer os detalhes da moeda?  
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A moeda do Centenário de Lions Clubs International é de US$ 1 em moeda corrente. Cada moeda será 

composta por 90% prata e 10% cobre. Ela pesa 27 gramas, com o diâmetro de 1,5 polegadas (3,81 cm) 

com moldura. 

Quais acabamentos estarão disponíveis? 

Você poderá escolher a moeda com acabamento de não circulada ou de prova numismática. As moedas 

não circuladas são manualmente cunhadas sobre disco metálico especialmente preparado e oferecem 

uma aparência de acabamento suave, tipo mate. Estas moedas são feitas como as moedas em circulação 

(que são utilizadas no dia a dia como dinheiro), mas com um processo especial que produz um 

acabamento brilhante. As moedas tipo prova numismática têm uma tiragem da maior qualidade 

possível e podem ser distinguidas pelo fundo espelhado e relevos matizados. 

O Lions Clubs International terá algum benefício financeiro com a compra dessas 

moedas do Centenário? 

O valor de US$ 10,00 está autorizado a ser pago para a Fundação de Lions Clubs International para cada 

moeda, por um máximo de US$ 4 milhões se todas as 400.000 moedas forem vendidas.  

Para quais países a Casa da Moeda dos Estados Unidos faz remessas? 
A Casa da Moeda dos Estados Unidos faz remessas para os seguintes países e áreas. Os Leões de outros 
países podem obter moedas procedendo à compra através do Dept. de Materiais para Clubes. 
 

Samoa Americana Argentina Austrália 

Áustria Bahamas Bélgica 

Bermuda Ilhas Virgens Britânicas Canadá 

Ilhas Caimans/Brit. Índia Ocid. Chile China 

Chipre República Tcheca Dinamarca 

Egito Finlândia França 

Alemanha Irlanda do Norte na Grã-
Bretanha 

Grécia 

Hong Kong Hungria Islândia 

Índia Irlanda Israel 

Itália Jamaica Japão 

Kuwait Liechtenstein Luxemburgo 

Malta México Antilhas Holandesas 

Holanda Nova Zelândia Noruega 

Panamá Filipinas Portugal 

Catar República da Coréia (C. do Sul) República de San Marino 

Federação Russa Arábia Saudita Cingapura 

África do Sul Espanha Suécia 
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Suíça Taiwan Tailândia 

Turquia Emirados Árabes  

 

 
Quanto tempo demorará para eu receber a minha encomenda?  
Tanto o Dept. de Materiais para Clube quanto a Casa da Moeda dos EUA estão mantendo um estoque 
da moeda de Lions Clubs. Embora seja possível que a demanda inesperada cause atraso de reposição do 
produto, a maioria das moedas será enviada dentro de alguns dias da encomenda. Você pode contar 
com a entrega das moedas de Materiais para Clubes dentro de cinco a dez dias úteis, dependendo da 
sua localização. A Casa da Moeda dos EUA dispõe de diversas opções de remessa, desde um dia útil a 
uma ou duas semanas.  
 

Qual é o custo para enviar minha encomenda de Moeda do Centenário do Lions? 
O Dept. de Materiais para Clubes tem taxas especiais para a remessa de encomendas contendo apenas 
moedas do Centenário. As taxas de remessa se baseiam no número de moedas encomendadas e não 
geram lucros para o departamento. Embora tenhamos nos empenhado para manter o preço de remessa 
o mais baixo possível, o grande volume de encomendas enviadas pela Casa da Moeda dos EUA significa 
que as suas taxas de remessa possam ser mais atraentes devido ao acesso que tem a descontos por 
volume. 
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