
 
 

Indivíduo completando o formulário: 

Nome   _____________________________________________ Data _______________________________ 

E-mail                    __________________________________________________ Fone_____ 

Tipo de reconhecimento solicitado (marcar uma escolha) Marque uma opção 

___ Área de maior necessidade_X_ Sarampo ___MJF  _X_PMJF  ___Nome a ser determinado 

___ Catástrofes___ Necessidades Humanitárias  ___ Visão  ___ Juventude ___Placa memorial em homenagem póstuma 

(Cada escolha acima é elegível a crédito de MJF) Nome do Beneficiário 

EDILEILA IMBERNOM BITTAR ___ Outra__________________________________________________________ 

(Pode não ser elegível a crédito de MJF) No. de Identificação de Sócio 3064110 (caso saiba) 

Endereço_______________________ 

Cidade_           ______Estado/Província___SP___________ Nome do doador (indivíduo, clube, empresa, fundação) 

__LIONS CLUBE DE País_____BRASIL CEP_________________ 

Clube do Beneficiário Identidade do Doador __________________________________________ 

_____LIONS CLUBE DE _______________ Clube Doador ____________ Distrito Doador ___________________ 

No. do Clube____________________ Distrito____LC-6_________________ 
Valor da Contribuição___U$ 1.000,00_________________________________ 

Para Memorialnome e endereço da pessoa à qual a placa será 
_X_ Pagamento integral___ Parcelas  ___ Parcela final 

oferecida. (Exigido para a preparação da carta de reconhecimento.) 

___________________________________________________________________ 

___ Cheque em US$ incluído (pagável à LCIF, a ser sacado em banco americano) 

___ Cartão de crédito___Visa  ___Mastercard  ___American Express 

Número do Cartão de Crédito________________________________________ 
Observação: Os materiais não podem ser enviados para caixa postal. 

Data de vencimento ________________ Código de segurança_____________ Enviar para número de identificação de sócio 3064110 (caso saiba) 

Nome do portador conforme aparece no cartão de crédito Nome                                  ___________________________ 

___________________________________________________________________ Endereço__                            __________________________ 

Assinatura__________________________________________________________ Cidade            Estado/Província____SP__________ 

___ Transferência Bancária (Favor anexar o comprovante da transferência) País__BRASIL CEP_____________ 

_X__ Depósito local para LCI (Favor anexar o comprovante bancário) 
E-mail:                                              Fone_________ 

___ Dinheiro 
O reconhecimento será enviado assim que a doação e formulário de solicitação forem 
recebidos e processados pela sede. Permita um espaço de pelo menos 15 dias nos A fundação utiliza um serviço de caixa de correio para receber e processar 
EUA e 30 dias no exterior para a chegada da remessa. 

as doações. Envie os cheques, cartões de crédito e este formulário para o 

endereço fornecido, e não para a sede de LCIF. Instruções Especiais/Observações 

______________________________________ 

__________________________________________________________________ *Observação – Esta seção deverá ser usada apenas se fundos suficientes 

já foram depositados na Fundação de Lions ClubsInternational 

Usar os créditos De:________________________________________________ 

No. do Clube _________________________________________________ 

 

1. Propósito da Doação 

2.Detalhes sobre a Contribuição 

Tipo da Doação 

Use os fundos doados anteriormente 

3. Beneficiário do Reconhecimento 

4. Informação para Envio 

Lions Clubs International Foundation 

Department 4547 

Carol Stream, IL 60122-4547 

USA 

Fone: 630-203-3836 • Fax: 630-571-5735 

Web site: www.lcif.org/donate 

E-mail: donations@lionsclubs.org 

Solicitação ao Título de 

Companheiro de Melvin Jones 
 


