
Vamos dar esperança

Os fundos doados ajudam a apoiar os esforços de ajuda 

a curto e longo prazo. 

Faça uma doação hoje para apoiar os programas de alívio de desastres 

da LCIF.

Proporcionando Alívio de Desastres

Quando ocorre um desastre, a LCIF e os Leões estão frequentemente 

entre os primeiros a dar uma mão. 

Abordamos necessidades cruciais imediatas e permanecemos durante 

o tempo necessário para terminar o trabalho. 

LCIF dá um pouco de conforto para aqueles que perderam tudo. 

Mas precisamos de seu apoio para estar pronto para o próximo desastre 

e para dar às vítimas o presente mais importante que podemos: 

esperar para o futuro.



Apoie os Programas de Alívio de Desastre da LCIF

-

A LCIF sempre foi dedicada a ajudar comunidades afetadas por 
desastres. Através dos esforços da LCIF e dos Leões, as comunidades 
afetadas por catástrofes recebem a ajuda de que precisam e a 
garantia de que elas não estão sozinhas. 
-

Você pode fazer parte do trabalho árduo feito fazendo uma doação 
ao alívio de desastre da LCIF hoje.
-

Sua doação apóia várias iniciativas de alívio de desastres, incluindo 
a fome, a assistência aos refugiados, a preparação para desastres e 
os esforços de recuperação da comunidade.

Fique em contato com a LCIF em nossos canais de mídia social e 
compartilhe informações com seus amigos.



Alívio a fome

LCIF fornece alimentos, água e suprimentos 

para vítimas de fome na África Orienta



Assistência aos Refugiados
-

A LCIF fornece cobertores, sapatos,

itens de higiene e outros fornecimentos 

a refugiados em toda a Europa



Desastres naturais

Os desastres afetam todas as áreas do 

mundo. Lions e LCIF são muitas vezes os 

primeiros a oferecer ajuda



Preparação para desastres

LCIF e Lions ajudam as comunidades 

a se preparar para desastres antecipadamente



• Critérios para doações: 

– US$20 Distintivo de bronze

– US$50 Distintivo de prata

– US$100 Distintivo de ouro

Todas as doações se qualificam ao crédito para Associado Contribuinte 

e Companheiro de Melvin Jones

• Todos os clubes onde os Associados tenham doado US$20 

• ou mais, se qualificarão como Clube 100% de Associados Contribuintes.

Programa de Associado Contribuinte
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