Menção Avenidas de Serviços por
Realizações Individuais
Formulário de Indicação
Propósito
Reconhecendo que os serviços prestados pelos rotarianos mundialmente são a força do Rotary, esta menção visa oferecer
aos clubes a oportunidade de homenagear um de seus associados por atuação extraordinária nas cinco Avenidas de
Serviços destacando, assim, a importância dada pela organização ao envolvimento pessoal de cada rotariano com as
atividades de prestação de serviços da organização por intermédio do Rotary Club.

Seleção
O método de seleção é determinado pelo presidente do clube, o qual poderá nomear uma comissão especial ou solicitar
ao conselho diretor que se encarregue de escolher o candidato. O presidente do clube deve enviar a indicação ao Rotary
International, com cópia ao governador de distrito.

Elegibilidade
O candidato deve ter demonstrado contínuo apoio ao Objetivo do Rotary por meio de participação em atividades
de prestação de serviços em cada uma das cinco Avenidas de Serviços (Internos, Profissionais, à Comunidade,
Internacionais e às Novas Gerações).
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Ninguém pode ser homenageado com esta Menção mais de uma vez.

O candidato deve ser associado representativo em pleno gozo de seus direitos.
Atuais presidentes de clube são inelegíveis.

Governadores atuais, entrantes e o último governador são inelegíveis.
Diretores atuais, anteriores e entrantes são inelegíveis.

Apenas um rotariano por clube pode ser indicado em cada ano rotário.

Indicação: (queira datilografar ou escrever em letra de forma)
Distrito _________________ Rotary Club de ________________________________________ Nº do clube _________________
Nome do candidato _________________________________________________________________________________________		
Nome				

Sobrenome				

Nº de associado

Nome do presidente do clube _________________________________________________________________________________
Nome				

Sobrenome				

Nº de associado

___________________________________________________________________________________________________________
Telefone					

Fax 					

E-mail

Assinatura do presidente do clube (indispensável) _________________________________ Data ________________________

Um certificado será enviado aos cuidados do presidente do clube do qual é associado o homenageado. O processamento
da indicação leva pelo menos quatro semanas. Indicações serão aceitas na sede mundial do RI durante todo o decorrer do
ano rotário.

(vide verso)

Nome do candidato _________________________________________________________________________________________
Queira utilizar o espaço disponível para indicar como o candidato esteve pessoalmente envolvido em cada uma das cinco
Avenidas de Serviços.

Serviços Internos

Serviços Profissionais

Serviços à Comunidade

Serviços Internacionais

Serviços às Novas Gerações

Queira enviar para: Programs and Presidential Initiatives (PD210), Rotary International, One Rotary Center,
1560 Sherman Avenue, Evanston, IL 60201-3698 EUA. Fax: 847-556-2179
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