
Nomeação para o Prémio Humanitário 2022  Página 1 de 4 
 

Nomeação para o Prémio Humanitário 2022 
 
 

Página de Apoio 
 

Obrigado por indicar alguém para o Prémio humanitário da HNF 2022! 
Consulte esta página para informações úteis antes de continuar. 

 
 

1a. Perguntas Frequentes 

Preguntas Frecuentes Вопросы и ответы 

Frequently Asked Questions 자주 묻는 질문 
 

 
 

1b. As Traduções deste formulário são fornecidas apenas como referência; este 
formulário deve ser preenchido em Inglês. 

Spanish: Para leer esta revisión en 
español, haga clic aquí. Spanish Link 

Russian: Нажмlите здесь, чтобы прочитать эту 
информацию по-русски. Russian Link 

Portuguese: Para ler este resumo 
em Português, clique aqui. 
Portuguese Link 

Korean: 이 내용을 한국어로 보시려면 여기를 클릭하십시오. 
Korean Link 

 

 
 

1c. Para obter apoio, por favor, contacte o seu representante da HNF Regional. 

Ásia e Pacífico: Eva Lin 
evali@herablife.com 

Brasil: Graziela Khalil Daiuto 
grazielak@herbalife.com 

Europa: Julia Phillips 
juliap@herbalife.com 

México: Alma Andrea Olalde 
almao@herbalife.com 

América do Norte: Doan Stafford 
doans@herbalife.com 

América do Sul & América Central: Natalia Angrisani 
nataliaan@herbalife.com 

 

 
  

http://www.herbalifenutritionfoundation.org/wp-content/uploads/Humanitarian_2022_FAQ-PO.pdf
http://www.herbalifenutritionfoundation.org/wp-content/uploads/Humanitarian_2022_FAQ-SP.pdf
http://www.herbalifenutritionfoundation.org/wp-content/uploads/Humanitarian_2022_FAQ-RU.pdf
http://www.herbalifenutritionfoundation.org/wp-content/uploads/Humanitarian_2022_FAQ-EN.pdf
http://www.herbalifenutritionfoundation.org/wp-content/uploads/Humanitarian_2022_FAQ-KO.pdf
http://www.herbalifenutritionfoundation.org/wp-content/uploads/Humanitarian_2022_reference_app-SP.pdf
http://www.herbalifenutritionfoundation.org/wp-content/uploads/Humanitarian_2022_reference_app-RU.pdf
http://www.herbalifenutritionfoundation.org/wp-content/uploads/Humanitarian_2022_reference_app-PO.pdf
http://www.herbalifenutritionfoundation.org/wp-content/uploads/Humanitarian_2022_reference_app-KO.pdf
mailto:evali@herablife.com
mailto:nataliaan@herbalife.com
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Visão Geral do Processo de Nomeação 
 

2a. Critérios do Prémio Humanitário Global 
A Herbalife Nutrition Foundation estabeleceu o Prémio Humanitário HNF Global para 
reconhecer os Consultores Independentes Herbalife Nutrition que exemplificam a missão 
da HNF e, através do seu excelente envolvimento e dedicação, contribuem 
significativamente para mudar vidas. 
 
O Conselho Diretor da Herbalife Nutrition Foundation vai selecionar um ganhador Regional 
do Prémio Humanitário para cada região. O ganhador do Prémio Humanitário Global será 
selecionado a partir do grupo de ganhadores Regionais que serão reconhecidos no Herbalife 
Nutrition Honors 2022. Cada ganhador Regional terá uma doação de $5.000 Dólares 
efetuado em seu nome, pela HNF, a uma instituição de caridade da sua escolha. O ganhador 
do Prémio Humanitário Global terá uma doaçãode $20.000 Dólares efetuado em seu nome, 
pela HNF, a uma instituição de caridade da sua escolha. 
 

 
 

2b. Elegibilidade: 
Consultores Independentes da Herbalife Nutrition (Equipe de Presidente e Milionários 
7.500 Membros) que têm um histórico constante de voluntariado e que, através dos seus 
esforços, dão um contributo significativo para mudar vidas em uma comunidade, a nível 
nacional e/ou internacional. 
 

 
 

2c. Nomeações: 
O Comitê do Prémio Humanitário da Herbalife Nutrition Foundation deverá solicitar e 
receber indicações para este prêmio. Este não é um prêmio anual e não deverá ser 
atribuído caso em um ano específico não existam indicações para nomeados que 
preencham satisfatoriamente os requisitos. 
 

 
 

2d. Instruções para a nomeação: 
A nomeação deve descrever o motivo do candidato ser merecedor do prêmio e, fazer 
referência aos atributos que a HNF irá utilizar na avaliação de nomeações. 
 
Tanto o “nomeado” como o “nomeador” devem manter uma boa relação com a 
Herbalife Nutrition e sem infrações de ética nos dois anos que antecedem a 
atribuição do prémio. 
 

 
 

2e. Critérios de avaliação: 
A. Histórico de apoio filantrópico 
B. Liderança comunitária 
C. Voluntariado pessoal 
D. Advocacia HNF 
E. Inspiração 
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Nomeação 
 

3a. Sobre o Nomeado 
Este é o Consultor Herbalife Nutrition que você está indicando para o Prémio Humanitário 
2022. 

* Nome 
 
 

* Sobrenome 
 

Nº de Identificação Herbalife 
 
 

Equipe/Nível 
 

* Telefone 
incluir código do país 
 

* E-mail 
 

* Região 
 
 

* País de Residência 
 
 

 

 

3b. A Sua Informação Pessoal  
Por favor, indique os seus dados mesmo que esteja a fazer uma auto-nomeação 

* Nome 
 
 

* Sobrenome 
 

Nº de Identificação Herbalife 
 
 

Equipe/Nível 
 

* Telefone 
incluir código do país 
 

* E-mail 
 

 

 

Nota: Tanto o “nomeado” como o “nomeador” devem manter uma boa relação 
com a Herbalife Nutrition. 
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Declarações de Apoio 
 

Por favor, responda a algumas questões detalhando porque considera que o 
nomeado deve ser um dos vencedores do Prémio Humanitário HNF 2022. 
Por favor, complete estes campos em inglês. Obrigado. 

 
 

* 4a. Filantropia  
Por favor, cite exemplos de como o nomeado doa o seu tempo e dinheiro para produzir 
mudanças positivas nas suas comunidades. 

 

 
 

* 4b. Liderança Comunitária  
Por favor, cite exemplos de como o nomeado apoiou uma organização de solidariedade 
numa posição de liderança. 

 

 
 

* 4c. Voluntariado Pessoal  
Por favor, cite exemplos de como o nomeado: (1) é voluntário na Casa Herbalife local; 
(2) é voluntário em outras organizações de solidariedade e (3) organiza oportunidades de 
voluntariado para seus clientes e/ou Membros Herbalife Nutrition. 

 

 
 

* 4d. Advocacia HNF  
Por favor, cite exemplos de como o nomeado inclui a HNF nas suas formações, reuniões e 
apresentações. 

 

 
 

* 4e. Inspiração  
Por favor, dê um exemplo de como o nomeado inspira-o, a si e a outros. 
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