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SOMOS GLOBAIS

Tipos de associados e taxas

Novo associado
Todos os novos associados pagam uma joia de admissão 
de US$ 35 ou têm que apresentar o devido formulário 
de certificação de isenção. As quotas internacionais 
somam um total de US$ 43 ao ano. Elas são cobradas 
semestralmente. Podem ser cobradas também quotas de 
distrito, distrito múltiplo e clube.
 
Associado transferido
Os associados transferidos em dia com as suas obrigações 
não pagam joia de admissão, quando se transferem para 
um clube existente em até 12 meses. 
 
Associado familiar
O Programa de Afiliação Familiar proporciona às famílias 
a oportunidade de receberem um desconto especial nas 
quotas quando seus membros se afiliam juntos a um Lions 
clube. O primeiro associado da família (chefe de família) 
paga quotas internacionais integrais (US$ 43), e até quatro 
familiares adicionais pagarão somente a metade das 
quotas internacionais (US$ 21.50). Todos os associados da 
família pagam a joia de admissão única de US$ 35. 

O Programa de Afiliação Familiar está aberto aos membros 
da família que (1) se qualifiquem para ser associados 
Leões, (2) pertençam, no momento, ao mesmo clube 
ou estejam se associando a ele, (3) morem na mesma 
residência e tenham parentesco por nascimento, 
casamento ou outra relação juridicamente reconhecida. 
As relações familiares consideradas comuns são: pais, 
filhos, cônjuges, tios, primos, avós, cunhados/sogros, além 
de outros dependentes legais. Envie via MyLCI ou inclua 
o Formulário de Certificação da Unidade Familiar com o 
Informe Mensal de Movimento de Associados (MMR).  

Estudante
Os estudantes com idades entre a maioridade legal e 30 
anos estão isentos do pagamento de joia de admissão e 
pagam a metade das quotas internacionais. Os estudantes 
com mais de 30 anos que se associarem a um Lions 
Clube Universitário pagam US$ 10 de joia de admissão 
e quotas internacionais integrais. Envie um Formulário de 
Certificação de Associado Estudante (STU-5) para cada 
estudante.

Quais as necessidades da 
sua comunidade?

”
“

Atuais e ex-Leos
Os atuais ou ex-Leos que procurem se afiliar até os 
35 anos de idade, que serviram como Leos por pelo 
menos um ano e um dia, pagam metade das quotas 
internacionais e recebem isenção de joia de admissão/
fundação, de acordo com o programa de associado de 
Leo a Leão. Você pode selecionar Leo a Leão como o 
tipo de associado no MyLCI ou enviar o formulário de 
Certificação de Leo a Leão com o seu MMR. 

Os Leos com mais de 35 anos que servirem como Leos 
por pelo menos um ano e um dia recebem isenção da joia 
de admissão/ fundação.

Envie o Formulário de Certificação de Leo a Leão para 
obter crédito dos anos de serviço Leo para os registros de 
associado Leão de cada atual ou ex-Leo. 

Jovem adulto
Os jovens adultos até a idade de 30 anos estão isentos 
do pagamento da joia de admissão e pagam metade das 
quotas internacionais ao se afiliarem a um Lions clube de 
ex-Leos. 

Quem são os Leões?
Os Leões atendem às necessidades das comunidades 
locais e por todo o mundo. Há 1,4 milhão de associados 
da nossa organização de voluntários, em mais de 200 
países e regiões geográficas, que são muito diferentes em 
diversos aspectos, mas todos acreditam no mesmo ideal: 
a comunidade é o que fazemos dela. 
 
Os Leões servem
Quando pessoas solidárias se unem, arregaçam as 
mangas e agem para melhorar a comunidade, isso é 
uma coisa linda, uma sensação incrível para todos os 
envolvidos. Isso é o Lions. Ser Leão é liderar dando 
exemplo, cultivar relacionamentos e melhorar o mundo 
por meio da bondade. 1,4 milhão de homens e mulheres 
solidários servem juntos para que possam ter um impacto 
ainda maior e mudar mais vidas. 



Nome do Lions clube:  _______________________________________________________________________________________ 

Associado patrocinador:______________________________________________________________________________________ 

Nome:  _____________________________ . Sobrenome: _____________________________________   Sufixo: _____________

Gênero: n  Masculino   n  Feminino   n  Não binário   n Prefiro não responder  Ocupação:  ________________________

Data de nascimento:  _________________________________ Nome do cônjuge: ______________________________________

Endereço: __________________________________________________________________________________________________

Cidade:  ____________________________ Estado: ______  CEP: ____________  País: _________________________________

Telefone:  _________________________________________ E-mail: __________________________________________________

Consulte os critérios de classificação e taxas no verso para o seguinte:

Eu sou um: n  Novo associado  
 
      n  Ex-associado n  Associado transferid Nº de associado: ___________________________________________
        (caso não saiba, envie um e-mail para stats@lionsclubs.org)

 Nome do clube anterior: ____________________________  Número do clube anterior: __________________________
 
 n  Associado familiar n  Associado estudante n  Atual ou ex-Leo   n  Jovem adulto
 
Encontra-se incluído $_______ como joia de admissão, além de $  ______  para a quota internacional, de distrito múltiplo, 
distrito e clube.

Aceito a afiliação em Lions Clubs International, sabendo que o padrão da organização restringe-se a pessoas de bom caráter 
moral e boa reputação. Reconheço a importância de prestar serviços à minha comunidade em cooperação com outras 
pessoas de mentalidade cívica. Entendo que a afiliação só começa a vigorar quando for aprovada pela diretoria do clube. 

Assinatura:____________________________________________________________________  Data:_________________________

PARA USO EXCLUSIVO DO SECRETÁRIO DE CLUBE
Confirmo que a diretoria do Lions clube aprovou a afiliação deste associado. 

Assinatura do secretário de clube :_____________________________________________________________________________

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES
Convite-Inscrição de Associado

Lista de verificação:
n  Mantenha uma cópia do formulário de inscrição para 

os arquivos do clube. Não o envie para a sede de Lions 
Clubs International.

n  Adicione o associado usando o MyLCI ou inclua o 
nome e endereço dele no relatório de informe mensal.

n  Quando a joia de admissão e quotas forem coletadas, e 
for entregue o cartão de associado ao novo associado, 
entregue o dinheiro para o tesoureiro do clube.

n  Acrescente o nome e endereço do novo associado à 
lista de associados e mala direta do clube.

n   Verifique se o novo associado recebeu um Kit de Novo 
Associado. Os materiais incluídos no kit devem ser 
entregues durante a cerimônia de posse de novos 
associados. Reserve um tempo para preencher o 
certificado do novo associado antes da cerimônia de 

posse.
n  Está incluído no Kit de Novo Associado um cupom 

para nossa Loja de Materiais para Clubes em www2.
lionsclubs.org. Mostre o site ao novo associado para 
que ele possa procurar artigos, como camisetas ou 
emblemas personalizados, para usar o cupom ganho.

A NOSSA MISSÃO 

Empoderar os voluntários para que possam servir às suas comunidades, atender às necessidades humanitárias, fomentar 
a paz e promover a compreensão mundial através dos Lions clubes.


