Sua contribuição ajuda a fornecer:
Sua contribuição pode mudar vidas, ajudar
famílias e fortalecer comunidades.
Junte-se à Sociedade Paul Harris hoje mesmo.

• Treinamento profissionalizante para professores
da África do Sul
• Filtros d’água, sanitários e treinamento sobre
higiene para evitar a fluorose 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
Junte-se à Sociedade para mudar o mundo

• Seminários sobre paz a 200 professores e 1.300
alunos da Uganda
• Mosquiteiros impregnados com inseticida e
serviços médicos para prevenção da malária
em Mali
Isso tudo só é possível graças ao apoio contínuo de
pessoas como você!

A insígnia da
Sociedade Paul Harris
pode ser adquirida
através de seu distrito.
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O que é a Sociedade Paul Harris?

A Sociedade Paul Harris, cujo nome é uma homenagem ao fundador do Rotary, é um programa
para prestigiar pessoas que anualmente contribuem
pelo menos US$1.000 ao Fundo Anual, Pólio Plus
ou subsídios aprovados da Fundação Rotária. Ao se
juntar à Sociedade Paul Harris, você está fazendo
uma diferença duradoura na vida de muitas pessoas.

É fácil contribuir através do Rotary Direct, o
programa de doações periódicas do Rotary. Faça
uma doação mensal de US$85 ou trimestral de
US$250 utilizando o formulário de contribuição
anexo ou visitando www.rotary.org/pt/contribute.
E-mail

País

Estado/Província

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.

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

Telefone

Código postal

Cidade

Endereço 				

A

A

Código de segurança

Contribuições poderão ser deduzidas do imposto de renda, nos países que adotam
tal procedimento.
Contribuições também podem ser feitas em www.rotary.org/pt/contribute
ou pelo telefone +1-866-976-8279.

Assinatura 					

M M

Data de validade

Rotary Club 				
N° do clube 				

Número do Cartão de Crédito

N° de associado 				

o $85 o $250 o $1,000 o Outro: $

Valor da doação (USD)				
Desejo realizar uma doação periódica através do Rotary Direct:
o Mensal o Trimestral o Anual
(escolha o mês)

Se for rotariano, preencha os campos abaixo.		

Nome 				

o Fundo Anual – SHARE o Fundo Pólio Plus o Outro:

Destino da doação (escolha uma opção)		

Seu apoio contínuo à Fundação Rotária permite
que possamos cumprir nossa promessa de fazer
deste um mundo melhor.

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.

Há mais de 100 anos, rotarianos têm trabalhado
para tratar das necessidades mais prementes do
mundo.

