Use o Rotary Direct para entrar para
a Sociedade Paul Harris.
US$85 MENSALMENTE
12 DOAÇÕES POR ANO
US$250 TRIMESTRALMENTE
4 DOAÇÕES POR ANO
US$1.000 ANUALMENTE
1 DOAÇÃO POR ANO
Ajude a transformar vidas
Junte-se à Sociedade Paul Harris hoje mesmo.

Sua contribuição ajuda a
fornecer
• 	Treinamento profissionalizante para
professores da África do Sul
• 	Filtros d’água, sanitários e treinamento sobre
higiene para evitar a fluorose, diarreia e
outras doenças na Índia
• 	Bolsa de estudos para que um médico
pesquise, na Itália, tratamentos para reduzir a
taxa de mortalidade entre bebês prematuros

SOCIEDADE
PAUL HARRIS
AUMENTANDO NOSSO IMPACTO
NO MUNDO

• 	Seminários sobre paz para 200 professores e
1.300 alunos na Uganda
• 	Mosquiteiros impregnados com inseticida e
atendimento médico para combater a malária
em Mali
Projetos como estes só são possíveis graças às
contribuições contínuas de pessoas como você.
Obrigado por apoiar nossos trabalhos.

A insígnia da Sociedade
Paul Harris pode ser
adquirida através de seu
distrito.

FUNDAÇÃO ROTÁRIA DO
ROTARY INTERNATIONAL
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 EUA
www.rotary.org

099-PT—(614)

ENTRE EM AÇÃO:
www.rotary.org/pt/give

O QUE É A SOCIEDADE
PAUL HARRIS?

A Sociedade Paul Harris, cujo nome é uma homenagem
ao fundador do Rotary, é formada por pessoas que
contribuem pelo menos US$1.000 por ano ao Fundo
Anual, Fundo Pólio Plus ou subsídio aprovado da
Fundação Rotária.

ESTÁ MAIS FÁCIL FAZER O BEM

É fácil entrar para a Sociedade Paul Harris com o Rotary
Direct, programa de doações periódicas do Rotary.
Cadastre-se para doar um total de US$1.000 no período
de um ano e você automaticamente se torna membro da
Sociedade.
E-mail

País

Estado/Província

o Farei uma doação em outra data.
Obs.: a Sociedade Paul Harris reconhece pessoas que contribuem anualmente pelo
menos US$1.000 ao Fundo Anual, Pólio Plus ou subsídio aprovado da Fundação Rotária.

o Desejo fazer uma doação hoje.

¨¨Entre em contato conosco para deixar um legado para o Rotary.

Telefone

Código postal

Cidade

Endereço 				

N° do clube 				

Rotary Club de 				

N° de associado 				

o $1.000

o Outro $

A

As contribuições poderão ser deduzidas do imposto de renda nos países
que adotam tal procedimento.

Assinatura 					

M M A

Data de vencimento Código de segurança

Desejo fazer desta uma doação periódica através do Rotary Direct:
o Mensal o Trimestral o Anual
(indique o mês)
Número do cartão de crédito

o $250

o $85

o Outro
Se for rotariano, preencha os campos abaixo		

o Fundo Pólio Plus

Valor da doação (US$)				

Nome 				

o Fundo Anual

Destino da doação (escolha uma opção)		

O apoio anual dos membros da Sociedade Paul Harris
permite que cumpramos nossa promessa de causar
impacto positivo em comunidades de todo o mundo.

Sim! Gostaria de me tornar membro da Sociedade Paul Harris.
Como membro, pretendo contribuir US$1.000 ou mais todo ano.

CONECTE-SE PARA FAZER
O BEM.

