DIRETRIZES
Leia os critérios e regulamentos referentes aos subsídios antes de preencher a solicitação. Todas as informações
solicitadas abaixo devem ser fornecidas à LCIF para determinar a elegibilidade e consideração ao financiamento. As
solicitações devem ser recebidas no mínimo 90 dias antes de uma reunião programada do Conselho de Curadores de
LCIF. as reuniões são realizadas anualmente em agosto, janeiro e maio. Consulte o website ou entre em contato com
LCIF para saber as datas específicas dos prazos finais.
O Conselho de Curadores de LCIF e os funcionários reservam-se o direito de solicitar outras informações pertinentes.
LCIF confirmará o recebimento do pedido por e-mail. Este e-mail fornecerá um número de rastreamento do subsídio
para sua referência ao comunicar-se com LCIF sobre a solicitação. Propostas formatadas para outras agências ou
apresentações em PowerPoint criadas para campanhas gerais de angariação de fundos não serão aceitas.
Perguntas sobre os critérios referentes aos subsídios equiparados e o processo de solicitação devem ser encaminhadas
ao departamento de iniciativas Humanitárias de LCIF pelo telefone 630-203-3819 ou por e-mail para
LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org.
Data: 10.11.2019
Nome/título do projeto: Equipar o Centro Cirúrgico da Santa Casa de Bom Despacho - MG
Montante dos fundos solicitados à LCIF - US$: 61.721 (sessenta um mil e setecentos vinte um dólares americanos)

1. Detalhamento das razões e justificativas para o projeto. Explicar o seguinte:
a. Descrição dos problemas específicos a serem abordados.
O arco cirúrgico é um equipamento de raios-X no qual é possível produzir imagens em tempo real com até milhares
de tons cinza através de geração de imagens digitais. São utilizados em cirurgias em geral, urologia, ortopedia,
vasculares, implantes de marca passos entre outros procedimentos. Para apresentar a imagem, gerada pelos raios-X,
em tempo real em um monitor é utilizado um intensificador de imagem que consiste em um tubo de vidro em vácuo,
que contem uma tela fluoroscópica que converte os raios-X em luz visível e sobre esta tela fica uma segunda tela que
converte os fótons em elétrons pelo principio de foto eletricidade. As acelerações destes elétrons em uma tela ativada
por prata convertem os padrões elétrons em luz. Nos tempos modernos ocorre a geração digital destas imagens.
É certo que muitos avanços tecnológicos na medicina ajudaram a tornar os procedimentos menos invasivos e mais
confortáveis para os pacientes. Esse avanço e permite que médicos e pacientes vejam os resultados em menor tempo
e com maior segurança.
O problema é que a Santa Casa de Bom Despacho possui um arco cirúrgico totalmente desfasado e com baixíssima
resolutividade, pois as imagens produzidas são de baixa qualidade, que impede a realização de diversos
procedimentos cirúrgicos à população carente assistida pelo Sistema Único de Saúde da região.
Essa condição obriga a pacientes a deslocarem para centros maiores e até mesmo deixar de realizar procedimentos
cirúrgicos, com agravamento de seu quadro clínico. Os médicos não tem segurança nem mesmo nos procedimentos
minimamente invasivos. Não é possível realizar cirurgias ortopédicas, vasculares, cardíacas, urológicas, abdominais,
neurológicas e os implantes de marca passos, o que obriga a busca de locais distantes por parte dos pacientes.
Finalmente, é importante mencionar que o atual Arco Cirúrgico apresenta defeitos constantes, que geram
cancelamentos de cirurgias e um alto custo com manutenções corretivas, formando filas de espera para
procedimentos simples, muitas vezes.

b. Detalhamento das razões e justificativas para o projeto
A Santa Casa de Bom Despacho atende uma população superior a 200 mil habitantes e se apresenta como referência
para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde na região. Vale dizer que a Santa Casa de Bom Despacho
é uma organização vocacionada para atender o estrato mais vulnerável da população.
Atualmente, 80% dos atendimentos da Santa Casa são realizados via Sistema Único de Saúde (SUS), número que
ratifica a prioridade em atender famílias carentes.
O arco cirúrgico é equipamento essencial para os procedimentos cirúrgico pois oferecem maior conforto aos
pacientes, apresenta capacidade de invasão mínima, além de permitir o diagnóstico e tratamento dos doentes mais
precocemente.
Portanto a principal justificativa do projeto é exatamente disponibilizar as pessoas mais carentes da região um
atendimento digno, menos invasivo e que permita diagnóstico e tratamento mais precocemente, possibilitando
melhor resolutividade a todas as pessoas.
Nesse sentido, o equipamento é importante porque potencializa a exatidão dos exames e beneficia as cirurgias, sem
contar que com ele a exposição à radiação é muito menor.
Justifica-se também o projeto à medida que com a aquisição do arco cirúrgico mais moderno será possível ampliar o
rol de procedimentos cirúrgicos que poderão ser realizados naquele hospital, tais como as cirurgias ortopédicas,
vasculares, cardíacas, urológicas, abdominais, neurológicas e os implantes de marca passos, reduzindo tempos de
espera e deslocamentos para outras localidades para realiza-las.
Com a nova aquisição os procedimentos cirúrgicos serão mais rápidos, trazendo ganhos ao paciente, pois ele ficará
menos tempo sob o efeito de anestesia e correrá menos risco de infecção. Ademais, devido sua agilidade as filas de
espera serão eliminadas.
Por fim, o equipamento subsidiará atividades de urgência e emergência, do centro cirúrgico, do Centro de
Tratamento Intensivo (CTI), assim como qualquer local que demande exames de imagens para procedimentos
intervencionistas ou cirúrgicos. O equipamento é responsável por auxiliar a equipe médica na realização das mais
difíceis intervenções cirúrgicas, pois através dele é possível realizar diagnósticos por imagem instantânea.
c. Área geográfica e comunidades que serão servidas, incluindo dados socioeconômicos.
Bom Despacho está localizado no Centro-Oeste de Minas Gerais, na região do Alto São Francisco e a 158 km de
Belo Horizonte. Abriga rodovias importantes, que ligam o Município aos principais centros urbanos da região. Bom
Despacho é cidade sede da região, sendo referência de saúde para outros municípios (Martinho Campos, Estrela do
Indaiá, Dores do Indaiá, Luz, Moema, Serra da Saudade). Além do mais, realiza cirurgias de pacientes oriundos de
cidades como Nova Serrana, Papagaios, Perdigão e Araújos, que corresponde a uma população regional de
aproximada de duzentos mil habitantes.
Sua população é estimada em 50.605 habitantes (IBGE, 2019), onde 94% moram na área urbana. O setor de
serviços e comércio respondem juntos por 60% do Produto Interno Bruto (PIB) Municipal. Ademais, comércio,
serviços e indústria de transformação são os maiores empregadores, isto é, responsáveis por 73% da força de
trabalho total (RAIS, 2017). A remuneração média do trabalho formal alcança R$ 1.476,20, entretanto, percebe-se
discrepância entre a remuneração de homens e mulheres, pois eles recebem em média R$ 1.576,10 e elas R$
1.353,90 (RAIS, 2017).
Por fim, de acordo com o Atlas 2013 a pobreza atinge 2,90% da população de Bom Despacho, o que representa 1.500
pessoas vivendo em situação vulnerável. E o Índice de Gini, que mede a desigualdade renda das regiões, em 2010,
foi de 0,49. No mesmo ano o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) registrou 0,75.

d. Número de pessoas que se beneficiarão diretamente do projeto
Em média, são realizadas vinte cinco cirurgias por mês em diversas especialidades com o apoio do atual Arco
Cirúrgico, totalizando, portanto 300 pessoas ano. Com a aquisição de um novo equipamento provocará maior
autonomia da Santa Casa de Bom Despacho, o que possibilitaria assumir mais demandas deste serviço. A estimativa
é que com a compra do Arco Cirúrgico serão realizadas mais de 50 cirurgias/mês, portanto 600 pessoas ano..
2. Descreva a estratégia para o projeto e plano de ação. Forneça as seguintes informações:
a. Um plano detalhado do projeto, indicando como os objetivos serão alcançados.
O plano do projeto está focado na aquisição do equipamento Arco Cirúrgico com ajuda de Subsidio Equiparado de
LCIF. Dessa forma as etapas envolve a elaboração do projeto, a aprovação do Gabinete, a abertura de conta
específica do projeto, depósito da contrapartida em duas etapas (no envio e na aprovação); na aquisição do
equipamento e em sua instalação, com ampliação dos serviços que possam dobrar o número de pessoas atendidas
atualmente com mais conforto, segurança e resolutividade.

b. Se o objetivo é expandir os serviços para alcançar mais pessoas necessitadas, indique quantas pessoas se
beneficiaram até o momento.
Como mencionado a aquisição do Arco Cirúrgico possibilitará dobrar o número de pessoas atendidas atualmente.
Hodiernamente são atendidas 300 pessoas ano por meio de procedimentos cirúrgicos. Com a instalação do novo
equipamento esse numero passará para 600 procedimentos cirúrgicos ano.
c. Informações básicas e uma explicação do papel de apoio proporcionado por qualquer outra organização que
participa deste projeto; incluir uma carta de intenção das organizações envolvidas confirmando seu envolvimento.
A Santa Casa de Bom Despacho A Santa Casa de Bom Despacho foi fundada em 14.02.1903 por iniciativa do Pe.
Nicolau Angelo Del Duca, com o objetivo de servir aos mais necessitados. É uma associação sem fins lucrativos,
inscrita no CNPJ sob o nº 16.742.355/0001-96, sediada na Praça Irmã Albuquerque, 120, Centro, Bom Despacho –
MG, CEP 35600-000, Telefone: (37) 3522-7704.
A Santa Casa de Bom Despacho tem como missão “é um compromisso social promover a recuperação da saúde,
acolhendo a todos de forma ética e humanizada, promovendo a vida e oferecendo soluções em saúde, pautadas em
constante compromisso com a qualidade, com o desenvolvimento profissional, a humanização e a ética nas relações,
através de um modelo de gestão empresarial autossustentável”.
A Santa Casa de Bom Despacho dispõe de um Pronto Atendimento (PA), que atende a mais de 2.240 pacientes por
mês nas especialidades de clínica médica, cirurgia geral, ortopedia, pediatria e ginecologia/obstetrícia. O

atendimento é ininterrupto nas 24 horas e aberto a toda a população.

O PA segue Protocolo de Manchester

baseado em evidências, o que assegura a qualidade do atendimento. O paciente é acolhido e passa por uma sala de
triagem, onde um(a) enfermeiro(a) utiliza a chamada “Classificação de Risco” através de pulseiras de cores
diferentes (vermelha, laranja, amarela, verde e azul) que definem a prioridade no atendimento.
d. Cronograma do projeto para implementação e conclusão, incluindo marcos importante.
Aprovação do Subsídio

Implantação do Novo Serviço
Junho 2020

Maio 2020

Aquisição e instalação dos
Equipamentos

Relatório de Prestação de Contas
Julho 2020

Junho 2020

e. Se o plano for de construir uma estrutura permanente, ofereça uma descrição física da instalação e o seu conteúdo:
dimensões, desenhos arquitetônicos, fotografias, estimativas de custos para construção, incluindo documentação para
verificação de posse da propriedade.
Não há previsão de construção nesse projeto. O local de instalação do equipamento já está disponível no Centro
Cirúrgico da Santa Casa de Bom Despacho.
f. Se o plano for comprar equipamento como bens de capital e itens semelhantes, forneça uma descrição do uso,
incluindo folhetos de produtos, faturas pró-forma e cotações de preços de fornecedores para todos os itens a serem
adquiridos.
Como relatado será adquirido um equipamento denominado Arco Cirúrgico. Um orçamento foi anexado ao projeto
com explicações. O arco cirúrgico é um equipamento de raios-X no qual é possível produzir imagens em tempo real
com até milhares de tons cinza através de geração de imagens digitais. São utilizados em cirurgias em geral,
urologia, ortopedia, vasculares, implantes de marca passos entre outros procedimentos. Para apresentar a imagem,
gerada pelos raios-X, em tempo real em um monitor é utilizado um intensificador de imagem que consiste em um
tubo de vidro em vácuo, que contem uma tela fluoroscópica que converte os raios-X em luz visível e sobre esta tela
fica uma segunda tela que converte os fótons em elétrons pelo principio de foto eletricidade. As acelerações destes
elétrons em uma tela ativada por prata convertem os padrões elétrons em luz.
Quantidade
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Descrição
Cios Select – Arco Cirúrgico
Cios Select
2x TFT monitor
Power Cable Brazil
Grounding cable
Trolley Keyboard Portuguese
Dose measure chamber
Vascular Software Essential
DICOM
Printer

Fornecedor

Valor (R$)

Siemens Healthcare Diagnosticos S.A

330.000,00

3. Explique como o projeto será mantido nos próximos anos. Descreva quem será responsável pelas despesas
operacionais, de manutenção e administrativas. Forneça um plano financeiro de cinco anos, delineando as receitas e
despesas.
A Santa Casa de Bom Despacho MG é um hospital de referencia que atende essencialmente pacientes do Sistema
Único de Saúde, portanto sua principal fonte de receitas é exatamente a contrapartida desse sistema público (80%),
o que lhe garante estabilidade para manter os serviços, incluindo-se o aumento da demanda de procedimentos
cirúrgicos.

O Hospital conta com uma Associação de Amigos da Santa Casa de Bom Despacho que garante renda
complementar por meio de diversas formas. A Associação foi criada em 2011 por um grupo de voluntários e tem
como objetivo apoiar a Santa Casa, ajudando na compra e reformas dos móveis, aquisição de roupas de cama,
materiais de limpeza entre outras necessidades que surgem no dia a dia.
Foi criado em 2014, com o apoio do Supermercado Fidelis, o TROCO SOLIDÁRIO, e, graças ao empenho de todos
do Supermercado, solidariedade e compreensão do povo, passamos a ter mais condições de ajudar a Santa Casa.
Esta doação é depositada em conta bancária e a prestação de contas é afixada no Supermercado para conhecimento
de todos. Hoje também existem algumas caixinhas de doações no comércio, como na Lanchonete MM Lanches (do
Marcelo), Big Farma, Padaria Milleto, Lotérica do Beto, Lotérica Campeão, Lotérica da Praça, Panolli e Casa
Freitas.
Além disso, a Santa Casa de Bom Despacho conta com o Associado Contribuinte, que colaborando com R$ 20,00
(vinte reais) de contribuição mensal, sendo os associados passam a ter descontos em consultas médicas, dentistas,
exames médicos e nos estabelecimentos comerciais credenciados pela Associação.
Portanto, o projeto será sustentado nos anos futuros pelos convênios públicos e privados, pelo recebimento dos
serviços prestados, os quais perduram há algum tempo e se prolongara no futuro, por mais de cinco anos, pois é o
único hospital a atender o serviço público de saúde na micro região, além das outras fontes mencionadas.
4. Descreva como os Leões estarão envolvidos no projeto proposto.
a. Explique as funções e responsabilidades dos Leões. Inclua um histórico relevante relacionado ao envolvimento dos
Leões.
A história do Lions Clube Bom Despacho e da Santa Casa de Misericórdia de Bom Despacho se confundem. Desde a
fundação do Lions Bom Despacho, há 50 anos, o Clube tem mantido parceria com a instituição filantrópica. Por
exemplo, o salão do Clube é utilizado para eventos da Santa Casa, o Lions é responsável por iniciativas que
arrecadam recursos para suprir as demandas mais urgentes do hospital. Em 2019, o Lions conseguiu doar tecidos
que resultaram em mais de 500 lençóis para as macas e camas da Santa Casa. Além disso, são feitas doações de
insumos e equipamentos, tais como algodão, manômetros e estetoscópios.
No ano leonístico 2015/2016, os associados do Clube realizaram na Santa Casa reforma completa de uma unidade
de enfermaria, fazendo toda a restauração. Com a possibilidade de apoio do Lions Clubs International Foundation
(LCIF) a parceria entre Lions Bom Despacho e a Santa Casa com certeza será mais eficaz, pois nesse projeto o
Lions Bom Despacho tem a função de apoiar a gestão do Arco Cirúrgico, bem como fiscalizar se sua manutenção é
realizada de forma correta. Tudo isso para prolongar a vida útil do aparelho e, assim, beneficiar mais pessoas.
b. Forneça um esboço dos planos para a participação contínua dos Leões após o término do apoio de LCIF.
A primeira participação contínua dos Leões será no sentido de exercer a responsabilidade para estimular o
atendimento da população mais vulnerável, além de medir os resultados almejados pelo projeto.
Como já mencionado, os Leões tem uma simbiose de ajuda a Santa Casa de Bom Despacho. Dessa forma, os Leões
continuarão a apoiar o hospital pelo simples fato de haver objetivos comuns entre as instituições: ajudar as pessoas
mais necessitadas da comunidade.
O Lions Clube de Bom Despacho manterá o apoio que vem prestando há mais de 50 anos e, portanto a parceria se
manterá após a finalização da aplicação dos recursos advindos de LCIF.
c. Indique também como o projeto será identificado e promovido como um projeto apoiado pelos Leões.
O projeto já é identificado como sendo apoiado pelos Lions Clubes à medida que desde longa data os Leões
trabalham para ajudar a Santa Casa de Bom Despacho. Nas Campanhas de Arrecadação de Fundos os estandartes
de Lions Clubes ficam expostos identificando a participação efetiva dos Leões nos projetos do Hospital.

Especificamente para esse projeto, os Lions Clubes de Bom Despacho e Nova Serrana publicarão em suas redes
sociais a participação efetiva no projeto para equipar o Centro Cirúrgico da Santa Casa de Bom Despacho - MG. No
site do Distrito LC-4 serão publicadas as Campanhas realizadas para esse fim, bem como em matérias jornalísticas
será mencionado à participação dos Lions Clubes nessa ação humanitária importante e de impacto para a
comunidade da região.

d. Descreva os planos para reconhecer o apoio e o envolvimento de LCIF. os materiais publicitários e mídia
relacionados a este projeto devem reconhecer o apoio e envolvimento de LCIF e dos Leões.

Nesse mesmo sentido nossa Fundação será enaltecida nas publicações jornalísticas e nas mídias sociais.
No site do Distrito LC-4 será dado ênfase a generosa participação de LCIF nesse projeto voltado as
pessoas mais carentes assistidas pelo Sistema Único de Saúde. Durante as Campanhas para Arrecadação
de Fundos os Leões falarão sobre nossa Fundação e o grandioso trabalho que é realizado por ela ao redor
do mundo.
Por fim, uma placa indicativa dessa ajuda extraordinária será afixada no Hall de entrada do Centro
Cirúrgico da Santa Casa de Bom Despacho com os seguintes dizeres: “A aquisição do Arco Cirúrgico
para equipar e modernizar esse Centro Cirúrgico somente foi possível graças à ajuda de Lions Clubs
International Foundation – LCIF”.

5. Inclua um orçamento detalhado para o projeto inteiro usando o formato gráfico abaixo.
a. A receita deve igualar a despesa.
b. Indique que moeda será usada e a taxa de câmbio em dólares americanos.
c. Na seção de receita, liste todas as fontes de financiamento separadamente e especifique o valor que cada uma está
contribuindo.
d. Esclareça a categoria de cada fonte de receita como valor prometido, coletado ou antecipado. Para quantias
prometidas e antecipadas, indique a data em que os fundos estarão prontamente disponíveis para o projeto.
e. Na seção de despesas, liste e relacione todos os itens relacionados às despesas.
Tipo de moeda: R$ (Real - Br)
Taxa de câmbio em dólares americanos: R$ 4,01 (referencia novembro 2019)

RECEITA
Fonte
Quantia
Lions Clube de Bom Despacho
20.625,00
Lions Clube de Nova Serrana
20.625,00
Santa Casa de Bom Despacho
41.250,00
LCIF
247.500,00
Total

330.000,00

Categoria
Prometido
Prometido
Prometido
Antecipada

DESPESAS
Descrição
Cios Select – Arco Cirúrgico e acessórios

Quantia
330.000,00

Total

330.000,00

6. Forneça informações de contato de todos os Leões e não-Leões que devem ser copiados em futuras
correspondências sobre esta solicitação de subsídio. as informações devem incluir a liderança atual do Lions, o

coordenador do projeto e o atual coordenador de LCIF de distrito múltiplo/distrito. Forneça o nome, título, endereço
para correspondência, número de telefone e endereço de e-mail de todas as pessoas.

ADMINISTRADOR DO PROJETO
GD Edite Buéri Nassif
Rua Antônio Silva, 45 – Centro

CEP:33200-332 - Vespasiano/MG

Tel: (31) 99618-3337
E-mail: editebuerinassif@hotmail.com
TESOUREIRO DISTRITAL
Cl Edelbrando Ramos Ribeiro
Rua Pedro Barbosa Martins, 81 - Jardim Itaú CEP: 33.200-000 - Vespasiano/MG
Tel: (31) 99994-2028
E-mail: edelbrando@yahoo.com.br
COORDENADOR DO PROJETO
Cal Maria de Fátima Rodrigues
Rua Padre Vilaça, nº 303, Centro, CEP 35600-970 - Bom Despacho – MG.
Telefone: 31 – 994134444
e-mail: mfrodrigues@yahoo.com
ASSESSOR DISTRITAL DE LCIF
PDG Leandro Raphael Alves do Nascimento
Alameda das Rosas, 322 - Cond. Residencial B. do Jambreiro CEP: 35.004-865 - Nova Lima/MG
Tel: (31) 99982-8734
e-mail: leandroraphael@terra.com.br
ASSISTENTE DO PROJETO: PDG – Assessor Distrital LC-8
PDG Manoel Messias Mello (1365861)
Rua Bartolomeu de Gusmão 4-37 CEP 17017-336 - Bauru/ SP
Fones: (14) 38792336 ® / 997726636 Cel
e-mail: mmessiasm@hotmail.com

1. A certificação do gabinete ou do conselho deve ser incluída na solicitação do subsídio. Favor enviar uma cópia da
ata da reunião de gabinete (de distrito único ou subdistrito) ou reunião de conselho (de distrito múltiplo) na qual a
solicitação foi certificada.
2. Para distritos únicos e subdistritos, apenas o governador de distrito poderá assinar a solicitação (favor ler os itens
dois e três dos regulamentos).
3. Para distritos múltiplos, apenas o presidente do conselho deverá assinar a solicitação (leia os itens dois e três dos
regulamentos).

ENDOSSO DO GOVERNADOR DE DISTRITO (SOLICITAÇÕES DE DISTRITOS ÚNICOS E SUBDISTRITOS)

Certifico por meio desta que li e analisei os critérios para os subsídios equiparados de LCIF e a solicitação de subsídio.
Declaro que, de acordo com o meu conhecimento, as informações enviadas são precisas e a necessidade existe
conforme indicado. eu endosso esta proposta e farei todo o possível como administrador para assegurar o uso adequado
e eficiente de quaisquer fundos concedidos, contabilidade precisa e relatórios regulares para a Fundação de Lions Clubs
International.
Edite Buéri Nassif_______________________________________________________________LC-4_____________
Nome do governador

Número do distrito

Rua Antônio Silva, 45 – Centro CEP:33200-332 - Vespasiano/MG______________________(31) 99618-3337_____
Endereço

telefone Fax

editebuerinassif@hotmail.com_______________________________________________________________________
e-mail
____________________________________________________________29.11.2019_________________________
Assinatura
Data

Antes de enviar a sua solicitação de subsídio equiparado, reserve um momento para examinar esta lista de verificação
para garantir que a sua solicitação esteja completa e pronta para ser enviada para LCIF.
 Todas as perguntas foram respondidas detalhadamente.
 A ata da reunião do gabinete do distrito (para solicitações distritais) ou da reunião do conselho de distrito múltiplo
(para as solicitações de distrito múltiplo) está incluída.
 A assinatura de endosso do atual governador de distrito (para solicitações distritais) ou do presidente de conselho do
distrito múltiplo (para as solicitações de distrito múltiplo) está incluída.
 A documentação comprobatória exigida está incluída:


Desenhos arquitetônicos, estimativas de custo e verificação de propriedade do terreno para projetos de
construção



Folhetos sobre os equipamentos, faturas pró-forma e cotações de preços de fornecedores para todos os itens a
serem comprados para projetos de equipamentos.

 Plano financeiro de cinco anos descrevendo a receita futura do projeto e as despesas operacionais

 Mantenha uma cópia dos documentos de solicitação para os seus arquivos, antes de enviar a documentação para
LCIF

As solicitações podem ser enviadas diretamente ao departamento de Programas Humanitários de LCIF as solicitações
enviadas por meio de outros departamentos podem fazer com que o pedido seja recebido após o prazo final o que
atrasará o processo de análise.
A solicitação preenchida e a documentação comprobatória exigida podem ser enviadas à LCIF em cópia impressa ou
eletrônica. No entanto, preferimos que a documentação seja enviada eletronicamente. Basta enviar uma via apenas da
documentação.
Se enviar a documentação por correio, use um serviço de correio confiável (ou seja, DHL, Fedex e outros). Isso
garantirá o rastreamento da documentação caso seja extraviada.

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA SOLICITAÇÃO

