Programa de Companheiro de Melvin Jones
O Programa de Companheiro de Melvin Jones é uma forma generosa de se demonstrar
compromisso com o trabalho humanitário que LCIF presta.
O programa de CMJ foi estabelecido em 1973 em homenagem a
Melvin Jones, fundador de Lions Clubs International. O programa

Você sabia que...

de CMJ reconhece as doações de US$ 1.000 feitas à Fundação
de Lions Clubs International (LCIF).
Os novos CMJs recebem um distintivo, uma placa comemorativa e
uma carta do Presidente do conselho de LCIF. Se o doador assim o
desejar, ele/ela pode usar o crédito pela doação para reconhecer uma
outra pessoa com o título de CMJ.
Programa de Companheiro de Melvin Jones Progressivo
O título de Companheiro de Melvin Jones Progressivo (CMJP) proporciona a oportunidade de se
avançar no programa de Companheiro. Para cada doação subsequente de US$ 1.000, depois da
doação inicial para o título de CMJ, os doadores recebem um distintivo exclusivo de CMJP de
acordo com o nível da doação. Como os CMJ, os doadores podem reconhecer uma outra pessoa

Os distritos, clubes e pessoas podem
doar para LCIF através do Programa
de Companheiro de Melvin Jones,
mas apenas uma pessoa física
pode receber reconhecimento. As
solicitações de CMJ que usem
doações de vários doadores têm que
estar acompanhadas do consentimento
escrito de todos os doadores para usar
as doações para o reconhecimento
de CMJ para uma pessoa especificada
no formulário.

com doações de CMJP.
Áreas de doação
A Fundação de Lions Clubs International (LCIF) vai agora poder ajudar mais pessoas do que
nunca, causando um impacto global ainda maior com enfoque na visão, juventude, socorro às
vítimas de catástrofes e trabalho humanitário. Os doadores receberão créditos para o CMJ e

Os títulos de Companheiro de Melvin
Jones podem ser concedidos em
homenagem ou homenagem póstuma
de uma pessoa.

CMJP quando direcionarem o apoio a:
• Fundos para Impulsionar Serviços
• Fundo Geral para Socorro às Vítimas de Catástrofes
Fundo para Impulsionar Serviços: Qualquer uma das causas de LCIF (visão, juventude, socorro
às vítimas de catástrofe, ajuda humanitária, diabetes, câncer infantil, fome, meio ambiente).
Socorro às vítimas de catástrofes: Permite que LCIF destine fundos às áreas com maior
necessidade após catástrofes para proporcionar ajuda imediata, de médio e de longo prazo.
A Fundação poderá imediatamente fornecer fundos para o socorro às vítimas de catástrofes

Os títulos de Companheiro de Melvin
Jones não precisam ser pagos
integralmente de uma só vez; pode-se
fazer pagamentos de parcelas mínimas
para LCIF de US$ 100 ao longo de um
período de cinco anos para totalizar os
US$ 1.000, quando então a Solicitação
do CMJ fica concluída.

de grande escala, em vez de coletar e distribuir fundos por um período
de semanas ou meses.
Preencha a solicitação de CMJ
no verso da página ou a baixe de
www.lionsclubs.org e a envie com
o pagamento. Se o pagamento do
título de CMJ já foi creditado por
LCIF, pode-se enviar o formulário
de CMJ on-line na seção Formas
de Doar em www.lionsclubs.org.

Formulário de solicitação do título de
Companheiro de Melvin Jones
Pessoa que está preenchendo este formulário
Nome__________________________________________________________________________ Data____________________________________________
E-mail__________________________________________________________________________ Fone____________________________________________
1. Área da doação
Selecione apenas uma
___Fundo para Impulsionar Serviços
___Fundo para o Socorro às Vítimas de Catástrofes
(Ambas as opções acima são elegíveis a crédito do título de CMJ)
___Outro___________________________________________________________
(Talvez não seja elegível a crédito ao CMJ)

Créditos de doação anterior a serem usados para o título de
CMJ:

3. Destinatário do reconhecimento (Pessoa física)
Tipo de reconhecimento solicitado (selecione apenas um), o título de CMJ
não pode ser concedidos a empresas ou organizações
___CMJ ___CMJP ___A ser definido mais tarde
___Placa de homenagem póstuma a um falecido
Nome do destinatário (exatamente como deverá ser gravado na placa)
__________________________________________________________________
Nº de associado do destinatário (caso se aplique)______________________
Nome destinatário__________________________________________________

*Obs.: Esta seção somente deve ser usada se já tiverem sido anteriormente
depositados fundos suficientes para a Fundação de Lions Clubs International.

Endereço__________________________________________________________

Usar créditos de:____________________________________________________

País_________________________________Código postal__________________

Nº do associado:____________________________________________________

Clube do destinatário

Cidade ______________________________Estado/Província_______________

__________________________________________________________________

2. Detalhes da contribuição

Nº do clube__________________________ Distrito_______________________

___________________________________________________________________

Para homenagem póstuma, coloque o nome do membro da família
do falecido a quem se entregará a placa. (Necessário para a carta de
reconhecimento que acompanha a placa).

Nº de associado do doador___________________________________________

__________________________________________________________________

Nome do doador (pessoa física, clube, empresa, fundação)

Clube do doador____________________________________________________
Distrito do doador___________________________________________________

4. Informações para a remessa do reconhecimento
Obs.: Não se pode enviar materiais para caixas postais.

Valor da contribuição_____________________________________________

Para o Brasil: No. CPF#_____________________________________________

___Pagamento integral ___Parcela ___Última parcela

Envie para o associado com nº (caso se aplique)_______________________

Os doadores fazendo doações pessoais para o título de CMJ também

Nome_____________________________________________________________

recebem crédito como membro do Programa Leões que Compartilham.

Endereço__________________________________________________________

US$ 50 (uma estrela), US$ 100 (duas estrelas) e US$ 200 (três estrelas).

o Sim! Além de receber crédito para o título de CMJ, eu gostaria de
receber um Distintivo do Leões que Compartilham pela minha doação.
Tipo de doação
Faça doações através da web em www.lionsclubs.org
___ Cheque em dólares americanos incluído (Nominal a LCIF; que possa
ser compensado em um banco dos EUA)
___ Transferência bancária/eletrônica (Anexe o recibo da transferência
bancária)
___ Depósito local para LCI (Anexe o comprovante de depósito bancário)
___ Em dinheiro (Envie as doações pelo correio junto com o Formulário de
Contribuição de Doadores ao endereço fornecido)
A Fundação usa um serviço de caixa de correio segura para
receber e processar as doações.

Cidade ______________________________ Estado/Província_______________
País_________________________________ Código postal__________________
E-mail_______________________________ Fone__________________________
O reconhecimento será enviando assim que a doação e o formulário forem recebidos
e processados na sede. Aguarde pelo menos 15 dias para as remessas nos EUA e
30 dias para as demais remessas.

Instruções/observações especiais
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Fundação de Lions Clubs International
Department 4547
Carol Stream, IL 60122-4547 EUA
Fone: 630-203-3836
Website: www.lionsclubs.org
E-mail:
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O Programa Leões que Compartilham reconhece três níveis de apoio:

