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FUNDAÇÃO ROTÁRIA
FORMULÁRIO PARA DOAÇÕES MÚLTIPLAS
Este formulário deve ser usado para enviar uma doação resultante das contribuições de diversos associados. Os dirigentes
do clube podem contribuir em nome do clube ou de vários associados por cartão de crédito em rotary.org/pt/donate, e por
boleto bancário no Brasil pelo site rotary.org.br/contribua ou solicitando boleto múltiplo pelo email fr.brasil@rotary.org.
Doadores do Brasil: contatem fr.brasil@rotary.org com os dados de sua doação e NÃO preencham este formulário.
Doadores de Portugal e da África: esclareçam suas dúvidas com o nosso escritório de Zurique.
Como a privacidade dos dados é importante para o Rotary International e a Fundação Rotária (coletivamente
chamados de “Rotary”), as informações pessoais que compartilhar só serão usadas para propósitos oficiais e centrais
da organização. Os dados pessoais coletados por meio deste formulário estão sujeitos às Normas de Privacidade do
Rotary, encontradas em my.rotary.org/pt/privacy-policy.
Contribuições do Rotary Club de

Nome do clube

Nº do clube

Distrito

1. DESTINO/PROPÓSITO (assinale uma opção):
 Fundo Anual — SHARE
 Fundo Pólio Plus
 Outro

 Fundo de Dotação — Fundo Mundial  Fundo de Dotação — Centros Rotary pela Paz
 Fundo de Dotação — SHARE
 Assistência em Casos de Desastres
    Subsídio aprovado da Fundação
(forneça o número)
OBS.: mudanças relacionadas ao destino dos fundos só podem ser solicitadas dentro de 90 dias do recebimento da
contribuição e dentro do atual ano rotário.

2. CONTRIBUIÇÃO
Valor

Moeda

 Cheque — (Consulte o escritório do RI da sua região para saber em nome de quem deverá preenchê-lo.)
Nº do cheque
 Transferência bancária  Data

( Envie o Formulário de Contribuição preenchido o mais rápido
possível depois de iniciar a transferência.)

 Presencial (Fale com nosso escritório local.)

3. DADOS DOS DOADORES
Forneça o número de associado de cada rotariano que estiver contribuindo, assim como seu nome e valor da doação. Os
números dos associados podem ser obtidos com o secretário do clube ou no relatório de reconhecimentos do clube (CRS).
Nº de
associado

Nome do doador

Valor da
doação

Nº de
associado

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nome do doador

Valor da
doação

Valor total

0
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4. DADOS DE QUEM PREENCHEU ESTE FORMULÁRIO
Nome:

Telefone:

E-mail:

Data:

Não anexe nenhuma outra correspondência a este formulário. Se tiver dúvidas sobre doações ou reconhecimentos,
contate o escritório do RI que atende a sua região.
Encaminhe sua doação ao endereço apropriado.
BRASIL
Rotary International
Esclareça suas dúvidas ligando para (011) 3217-2630
fr.brasil@rotary.org
ESTADOS UNIDOS
The Rotary Foundation
14280 Collections Center Drive
Chicago, IL 60693 EUA
Tel: 1-866-976-8279 (ligação gratuita)
Fax: +1-847-328-4101
rotarysupportcenter@rotary.org
EUROPA E ÁFRICA
Rotary International
Witikonerstrasse 15
CH-8032 Zurique
Suíça
Tel: (41-44) 387 71 11
Fax: (41-44) 422 50 41
eao@rotary.org
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