PT—(114)

ALTERAÇÃO DE DADOS DO QUADRO ASSOCIATIVO
Em vez deste formulário, as mudanças nos dados do quadro associativo podem ser feitas através do site www.rotary.org/myrotary/pt. Este formulário pode
ser usado para reportar ao RI nomes de novos associados, associados que deixaram o clube e outras mudanças referentes ao quadro associativo. Forneça os
nomes exatamente como constam nos passaportes ou em outros documentos, utilizando um formulário por associado. A versão eletrônica pode ser baixada
em www.rotary.org/pt. Entregue uma cópia do formulário preenchido ao governador do distrito, guarde uma cópia em seus arquivos e envie o original a:
ROTARY INTERNATIONAL, 1560 Sherman Avenue, Evanston, IL 60201-3698, EUA 			

Fax: +1-847 733-9340

Rotary Club de

E-mail: data@rotary.org

Distrito

		

		ESTADO/PROVÍNCIA 					PAÍS

Nome do associado

		NOME						SOBRENOME

Nº de associado*:
*Somente para associados que estejam saindo do clube ou sendo transferidos a outros clubes. Novos associados receberão um número de identificação do RI.
Endereço

		RUA E NÚMERO					CIDADE

		

		ESTADO/PROVÍNCIA 					PAÍS 				CÓDIGO POSTAL

		
		E-MAIL

o

ADICIONAR NOVO ASSOCIADO			DATA DE ADMISSÃO

MÊS/DIA/ANO
o Masc.
o Fem.
Data de nascimento:
				
*Se se tratar de transferência, informe acima o número de associado.
o Representativo
o Honorário
									o Ex-diretor do RI o Ex-governador de distrito
Ex-Rotary Club
			
			

Distrito
ESTADO/PROVÍNCIA 					PAÍS

Idiomas que fala:
Nome do rotariano padrinho:
			
Assinatura: o The Rotarian o Revista regional rotária
		
N° de associado do
									rotariano padrinho (se disponível):

o

MUDANÇA DE INFORMAÇÕES			DATA DA MUDANÇA

o MUDANÇA DE ENDEREÇO 								 MÊS/DIA/ANO
Endereço anterior:						Novo endereço:
RUA E NÚMERO				CIDADE			RUA E NÚMERO			CIDADE

ESTADO/PROVÍNCIA			PAÍS			ESTADO/PROVÍNCIA			PAÍS

CÓDIGO POSTAL						CÓDIGO POSTAL

o MUDANÇA DE E-MAIL

				 E-MAIL ANTIGO				E-MAIL NOVO

o MUDANÇA DE NOME

				

NOME ANTIGO				NOME NOVO

o MUDAR TIPO DE ASSOCIAÇÃO PARA: o Representativo o Honorário

o

CANCELAMENTO DE ASSOCIAÇÃO			

DATA DE BAIXA

Razão da saída (assinale uma):							
o Frequência (1)
o Obrigações profissionais (2)
o Falecimento (3)		
o Saúde/Pessoal (5)
o Transferência a outro clube (6)
o Mudança** (7)		

MÊS/DIA/ANO

o Obrigações familiares (4)
o Outra (8) Especifique:

**Se a razão for mudança de endereço, utilize o Formulário para Proposta de Adesão disponível em www.rotary.org/membershipreferral
SECRETÁRIO DO CLUBE (EM LETRA DE FORMA)

ASSINATURA					

DATA (MÊS/DIA/ANO)

		

