Sua contribuição
ajuda a fornecer:
• Formação profissional na
África do Sul
• Filtros e treinamento
sobre higiene na Índia
• Bolsa de estudo na área
médica para reduzir o
índice de mortalidade
infantil na Itália
• Seminários sobre paz na
Uganda
• Mosquiteiros tratados
com inseticida para
prevenir a malária em
Mali
Você pode fazer parte da
Sociedade por meio de
uma doação de US$85
por mês ou US$250
a cada três meses.
Preencha o formulário
abaixo ou inscreva-se no
Rotary Direct para ver a
transformação de muitas
vidas ao longo do ano.

FAÇA PARTE
DA SOCIEDADE
PAUL HARRIS
✂
þ Gostaria de me tornar membro da Sociedade Paul Harris para

ajudar a melhorar vidas tanto local quanto globalmente. Como
membro, pretendo contribuir US$1.000 ou mais todo ano.

Destino da doação (escolha uma opção)
o Fundo Anual – SHARE

o Fundo Pólio Plus

o Outro:

Valor da doação (USD)

Nome
Se for rotariano, preencha os campos abaixo.

o $85

N° de associado

Desejo realizar uma doação periódica através do Rotary Direct:
(escolha o mês)
o Mensal o Trimestral o Anual
Número do Cartão de Crédito

Rotary Club

o $250

o $1.000

o Outro: $

N° do clube
Endereço 		 Data de validade
Cidade
Código postal
Telefone

Código de segurança

Estado/Província
País
E-mail

o E ntre em contato comigo para deixar um legado para o Rotary.
OBS.: a Sociedade Paul Harris prestigia pessoas que anualmente contribuem
pelo menos US$1.000 ao Fundo Anual, Pólio Plus ou subsídios aprovados da
Fundação rotária.
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Assinatura

A

Contribuições poderão ser deduzidas do imposto de renda nos países que
adotam tal procedimento.
Envie sua contribuição ao escritório internacional que atende
sua região.
Contribuições também podem ser feitas em www.rotary.org/pt
/contribute ou pelo telefone +1-866-976-8279.
PT—(513)

✂
Envie sua contribuição para o escritório que atende a sua região:
Estados Unidos
The Rotary Foundation
14280 Collections Center Drive
Chicago, IL 60693 EUA

Brasil
Rotary International
Rua Tagipuru 209
01156-000
São Paulo, SP
Brasil

Europa e África
Rotary International
Witikonerstrasse 15
CH-8032 Zurich
Suíça

