É fácil doar
Fale com o presidente da Comissão da Fundação
Rotária de seu clube sobre doações à Fundação
ou selecione o método de contribuição abaixo de
sua preferência:
Rotary Direct
Apoie o nosso trabalho continuamente fazendo
doações periódicas pelo Rotary Direct. Este é um
meio simples e seguro de fazer doações, pois é
só escolher a moeda, o valor e a periodicidade da
doação, que pode ser mensal, trimestral ou anual.
Contribua pela página www.rotary.org/pt/give
ou, se preferir, selecione a opção desejada no
formulário de contribuição.
Transferência bancária
Use as informações abaixo para doar por
transferência bancária.
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Contribuições da Alemanha precisam ser enviadas para Rotary Deutschland
Gemeindienst. Para mais informações, visite www.rdg-rotary.de.

Para assistência, contate o escritório
do Rotary International para a
Europa e África.
Witikonerstrasse 15
8032 Zurich, Suíça
Tel.: (41-44) 387 71 11
Fax: (41-44) 422 50 41
eao@rotary.org

FAZENDO
O BEM
NO MUNDO
The Rotary Foundation
of Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 EUA
www.rotary.org/pt/give

957F-PT—(315)

ENTRE EM AÇÃO:
www.rotary.org/pt/give

SUA
CONTRIBUIÇÃO
EM AÇÃO
A força do Rotary está em sua rede
global de líderes comunitários e
especialistas que atuam no combate
à pobreza, na melhoria da saúde
e da educação. Ao trabalharmos
em parceria, implementamos
mudanças duradouras através da
combinação de gerenciamento local
e de recursos de uma organização
verdadeiramente internacional.

Faça algo pelo lugar onde você vive
O Fundo Anual é a principal fonte de financiamento das
atividades da Fundação. Sua contribuição a este fundo
propicia mudanças sustentáveis na sua comunidade e
no mundo inteiro.

distritos podem participar. Já a parte que vai para o
FDUC é usada em projetos da escolha do distrito e de
seus clubes.

Ao fim do ano, as contribuições ao Fundo Anual-SHARE
de todos os Rotary Clubs são divididas entre o Fundo
Mundial e o Fundo Distrital de Utilização Controlada
(FDUC).

Somos uma organização digna de sua confiança e
apoio. Nos últimos 10 anos, cerca de 90% dos nossos
gastos foram com programas, um nível muito acima
dos parâmetros usados para classificar a eficiência de
organizações como a nossa.

A parte da contribuição que vai para o Fundo Mundial
custeia atividades relacionadas às nossas principais
prioridades, programas e subsídios dos quais todos os

A sua doação será usada para apoiar projetos similares aos que
aparecem aqui, mas não para comprar diretamente os itens listados.

MOSQUITEIROS POR $10

AQUECEDORES POR $25

AULAS POR $85

PIAS AZULEJADAS POR $100

Em países que sofrem com a malária, como a Uganda, os
mosquiteiros garantem um sono tranquilo.

No Paraguai, o aquecedor bico de Bunsen é usado para
esquentar leite materno de forma segura.

Apesar de atuarmos em vários
segmentos, nós nos concentramos
em seis áreas específicas para
causar maior impacto local e global:
• Promoção da paz
• Combate de doenças
• Fornecimento de água
• Melhoria da saúde de mães e filhos
• Apoio à educação
•	Suporte para o crescimento de
comunidades
Todos os Rotarianos são
incentivados a participar dos
projetos da Fundação e a doar ao
Fundo Anual Todos os Anos.

Nos Estados Unidos, aulas sobre práticas comerciais
ensinam empreendedores de baixa renda a aumentar
suas vendas, contratar funcionários e passar mais tempo
com suas famílias.

Na Indonésia, pias azulejadas melhoram as condições
comunitárias de saúde fornecendo água potável e
evitando o alastramento da dengue.

