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RECONHECIMENTO SEMESTRAL POR 

DESENVOLVIMENTO DO QUADRO ASSOCIATIVO 

 

 

 Descrição 

 

O reconhecimento será outorgado a clubes do distrito com base em suas 

realizações e atividades no período de 1 de julho (baseado no relatório SAR) a 

30 de novembro de 2012 (dado obtido através do Portal no endereço 

www.rotary.org), nas seguintes categorias: 

 Clubes do distrito com maior crescimento em número absoluto de 

associados; 

 Clubes do distrito com maior percentual de crescimento; 

 Área do distrito com crescimento em número absoluto de 

associados; 

 Área do distrito com maior percentual de crescimento. 

 

 

 

 Prêmios 

 

Para cada uma das categorias “Clubes do distrito com maior 

crescimento em número absoluto de associados” e “Clubes do distrito com 

maior percentual de crescimento”, serão entregues certificados de 
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reconhecimento e efetuados depósitos na Fundação Rotária, em nome do 

clube, com as seguintes quantias: 

1.° lugar: USD 200.00 (duzentos dólares); 

2.° lugar: USD 100.00 (cem dólares); 

3.° lugar: USD 50.00 (cinquenta dólares). 

Em caso de empate, terá preferência, sucessivamente, o clube que tiver: 

1. Maior taxa de retenção de associados (porcentagem de 

associados que ingressaram antes ou no dia 1 de julho e não se 

desligaram até 30 de novembro); 

2. Maior número de mulheres no quadro associativo; 

3. Maior número de associados com menos de 45 anos; 

4. Data de fundação mais antiga. 

 

Para cada uma das categorias “Área do distrito com crescimento em 

número absoluto de associados” e “Área do distrito com maior percentual de 

crescimento”, serão entregues certificados de reconhecimento em nome do(a) 

Governador(a) Assistente. Em caso de empate, todos(as) receberão o 

reconhecimento. 

 

 

 Divulgação 

 

Os clubes e áreas que receberão os prêmios serão divulgados na festiva 

de final de ano do Distrito 4420, programada para o dia 7 de dezembro de 

2012. 


