Todos os Rotarianos,
Todos os Anos
Toda quantia conta
Os Rotary Clubs servem diferentes comunidades,
cada qual com suas próprias necessidades e
particularidades. A maioria das atividades
sustentáveis e mais bem-sucedidas do Rotary
se encaixam em uma das seguintes áreas:
Paz e prevenção/resolução de conflitos
Prevenção e tratamento de doenças
Recursos hídricos e saneamento
Saúde materno-infantil
Educação básica e alfabetização
Desenvolvimento econômico e comunitário
O apoio generoso de rotarianos e amigos do
Rotary, como você, permite o financiamento
de iniciativas locais e internacionais nestas áreas,
ajudando o Rotary a transformar vidas.

Fazendo o Bem no Mundo
• Fortalecem empenhos locais e
capacitam pessoas que trabalham na
área da paz
• Prestam assistência médica a órfãos
da aids em Uganda
• Fornecem água potável a milhares de
famílias do Peru
• Propiciam exames pré-natal para
haitianas
• Promovem educação nos EUA
reconstruindo escolas
• Quebram o ciclo da pobreza
fornecendo treinamento
profissionalizante e microcrédito na
Índia

Quando você doa à Fundação, você sabe que
nenhuma outra organização tem o poder de
alavancar sua doação da mesma forma que o Rotary.
Nossa rede global de voluntários e especialistas
técnicos está comprometida com os mais altos
padrões éticos, garantindo que seu investimento de
tempo e dinheiro tenha o melhor resultado possível.
Saiba mais e contribua em www.rotary.org/pt
/contribute.

One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 EUA
www.rotary.org/pt
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Sua Fundação em ação

A Fundação Rotária possibilita que os rotarianos
promovam a boa vontade, paz e compreensão mundial
por meio de apoio a iniciativas de melhoria da saúde, da
educação e do combate à pobreza.

O Fundo Anual é a principal fonte de financiamento
das atividades da Fundação. A contribuição que você faz
permite a realização de uma série de projetos e atividades
locais e internacionais.

Todos os Rotarianos são incentivados a participar
de projetos da Fundação e a doar ao Fundo Anual
Todos os Anos.
A Fundação Rotária utiliza a parte do Fundo Mundial
para custear atividades disponíveis a todos os clubes.
O distrito por sua vez, usa a parte do FDUC para
participar de atividades e subsídios da Fundação a critério
dos clubes e do distrito.

O ciclo de investimento de três anos do Fundo Anual
dá tempo à Fundação para investir o dinheiro das
contribuições enquanto os clubes planejam atividades
sustentáveis de alto impacto.

Os ganhos de investimento cobrem as despesas
administrativas e de captação de recursos da Fundação,
de forma que sua contribuição seja usada para financiar,
local e internacionalmente projetos, bolsas e equipes de
formação profissional.
E-mail:

País

Estado

No final de cada ano rotário, as contribuições ao Fundo
Anual-SHARE de todos os Rotary Clubs do distrito
são divididas entre Fundo Mundial e Fundo Distrital de
Utilização Controlada (FDUC).

Você também pode contribuir pelo site www.rotary.org/pt/contribute.

* Obs.: se não indicar o contrário, sua contribuição será direcionada ao Fundo Anual-SHARE.
Contribuições não direcionadas ao Fundo Anual-SHARE não são consideradas no cálculo
SHARE do distrito, nem posteriormente creditadas ao Fundo Distrital de Utilização Controlada.

¨¨Entre em contato comigo para discutir como deixar um legado para o Rotary

¨¨Para doações com cheque, contate o escritório do RI que atende sua área

Tel.:

Código postal

Cidade

Endereço: 				

Número do clube: 			

Rotary Club de 			

Código de associado: 				

Preencha seus dados de rotariano, se aplicável:

Nome: 				

þ Eu compartilho a Visão do Rotary de Fazer o Bem no Mundo.

Código de segurança

o Anual:

(selecione o mês)

Contribuições são deduzíveis do imposto de renda se permitido pela lei local
Envie a contribuição para:
The Rotary Foundation
14280 Collections Center Drive
Chicago, IL 60693
EUA

M M A A
Assinatura: 					

Validade

o Mensal o Trimestral
Número do cartão

Faça contribuições periódicas pelo Rotary Direct:

o $25 o $100 o $1.000 o Outro: $

Valor da doação:

Todos os Rotarianos, Todos os Anos significa que:
• Todas as crianças, de todos os lugares, podem aprender a ler e escrever
• Todas as comunidades, de todos os lugares, têm acesso à água potável
• Todas as pessoas, de todos os lugares, podem viver em um mundo em paz
e livre da pólio.

Como funciona

