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INFORMAÇÃO BIOGRÁFICA DO PRIMEIRO VICE-GOVERNADOR DE DISTRITO 

Ano Leonístico 20______ - 20_______   Distrito _____________________ 
Deve ser enviado imediatamente após s eleições da convenção distrital ou confirmação de indicação para 

preenchimento da vaga 

 

FAVOR DATILOGRAFAR OU ESCREVER EM LETRAS DE FORMA 

 

Nome:  ______________________________________________________________________________ 
               Nome                                                         Nome do meio           Sobrenome 
        

Número de sócio:   ____________________  Email:  __________________________________________ 

Número do clube:  _________________Nome do Clube:_______________________________________ 

Requisitos para a candidatura: selecione uma opção:___eleição do indicado ___preenchimento de vaga 

 

Clube em que serviu _______________________________Distrito(s) em que serviu:________________ 
                         Nome e número do clube:                                                                                                               

____Presidente de clube                                                   Ano em que serviu__________________________ 

____ Diretoria do Clube Ano em que serviu__________________________ 

____ Diretoria do Clube Ano em que serviu__________________________ 

____Gabinete Distrital (Presidente de Divisão ou Região, 

          Secretário e/ou Tesoureiro de Gabinete)  Ano em que serviu__________________________ 

____ Dirigente de Distrito -Segundo Vice-Governador de Distrito   Ano em que serviu________________ 

   

Preparação para o Governador de Distrito Eleito  – será distribuída no Seminário de Governador de 
Distrito Eleito 
 

Informação para o Crachá do Gov. de Distrito 
 

 

Nome  

 

Sobrenome 

Caso você queira o seu crachá de governador de 

distrito ou o crachá do acompanhante feito de forma 

diferente das informações acima, ou se você quiser 

mais unidades, contate o Dept. de Materiais para 

Clubes para a compra, clubsupplies@lionsclubs.org.  
Reservamos o direito de abreviar nomes em razão de 

limitação de espaço.  

Informação para o Crachá do Acompanhante 
 

 

Nome  

 

Sobrenome 

Designação de acompanhante, selecione UMA 

opção: 

___Cônjuge de   ___Parceiro de 

___Acompanhante de   ___Esposo de  

___Parceiro no Serviço de   ___Filho de 

___Esposa de   ___Filha de 

 

Listagem no Vital e Anuário  (como Governador de Distrito) 

 

Você gostaria que o nome do seu acompanhante   

constasse junto ao seu no Vital ou no Anuário? 

______ Sim 

______Não 
 

Envie duas (2) fotografias suas nos seguintes 

formatos:   

 __jpg    __tif   __pic      __3 ½” X 5” (8cm X 12cm) 

 

 Favor enviar para: 

 

Lions Clubs International  

Departamento Ibero-Americano 

300 West 22nd Street 

Oak Brook, IL  60523-8842, EUA 

E-mail:  iberoamerican@lionsclubs.org 

Fax:  630-706-9204

Assinatura: _______________________________________       Data: ____________________ 
                       Primeiro Vice-Governador de Distrito 


