Sim, eu incluí/nós incluímos uma promessa
de doação ao Fundo de Dotação da Fundação
Rotária.

O legado será financiado por (algumas opções
não estão disponíveis em todas as regiões):
Testamento ou truste inter-vivos
	Designação de beneficiário em plano de
aposentadoria
	Designação de beneficiário em apólice de seguro
de vida

Nome(s) para os materiais de reconhecimento e/ou publicações
futuras

	Truste irrevogável
Outro (descreva)

Endereço

Cidade, estado, país e código postal

A doação à Fundação Rotária deverá ser de:
US$

E-mail

(Esta quantia é para fins de reconhecimento; se o valor não
for indicado, usaremos o Nível 1.)

Opcional:
Nº de associado

Opções de reconhecimento:
Nome do Rotary Club

Distrito do Rotary

rotary.org/pt/legacy

Uma peça de cristal e um distintivo por doador
serão automaticamente enviados àqueles que se
comprometerem a contribuir pelo menos US$10.000.
Preferências:

Sede Mundial
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 USA
Tel. +1-847-866-3100
E-mail: planned.giving@rotary.org
Brasil
Rotary International
Rua Tagipuru 209
01156-000 São Paulo, SP, Brazil
Tel. +55-11-3217-2630
E-mail: fr.brasil@rotary.org
Europa/África
Rotary International
Witikonerstrasse 15
CH-8032 Zurich, Switzerland
Tel. +41-44-387-71-11
E-mail: eao@rotary.org

¨¨ Não desejo/desejamos receber a peça de cristal.
Data(s) de nascimento

¨¨ Gostaria/Gostaríamos de receber um pingente com
o(s) distintivo(s).

Número do telefone residencial, comercial e/ou celular

¨¨ Gostaria/Gostaríamos de receber mais informações

Os rendimentos passíveis de dispêndio desta
doação deverão ser:

¨¨ Envie todos os materiais de reconhecimento ao
endereço abaixo:

sobre fundos especiais em homenagem a alguém.

¨¨ usados sem restrições (Fundo Mundial)
¨¨ direcionados a:
SHARE (Fundo Mundial e FDUC)
Centros Rotary pela Paz
uma ou mais áreas de enfoque:

¨¨ Tenho/temos outro pedido (descreva abaixo):

Paz e prevenção/resolução de conflitos

Seu Legado
Rotário

Prevenção e tratamento de doenças
Recursos hídricos e saneamento
Saúde materno-infantil
Educação básica e alfabetização
Desenvolvimento econômico e comunitário
¨¨ Queira me contatar no telefone indicado acima para
discutir minhas preferências quanto ao destino da
doação.

Assinatura

Data

Assinatura

Data

Envie este formulário e qualquer documento de apoio que
estabeleça o Rotary como beneficiário. A lista de escritórios
internacionais do Rotary se encontra na contracapa.

330-PT—(1017)

Fazendo o Bem no Mundo
para Sempre

O futuro
do Rotary
depende do
que fizermos
hoje
Inclua o Fundo de Dotação do Rotary em
seu plano de espólio e ajude a garantir
que a Fundação Rotária preste mais um
século de serviços à humanidade.
A Fundação é conhecida por seu
compromisso com iniciativas que causam
impacto na vida de inúmeras pessoas
em longo prazo. Sua contribuição será
cuidadosamente administrada para
financiar os programas que você tanto
admira.
Deixe um legado pessoal para a Fundação
Rotária e una-se aos muitos rotarianos e
amigos do Rotary que se comprometeram
a enriquecer vidas ao redor do mundo.

Como incluir o Rotary em seu
plano espólio

Como o seu legado apoia os
programas do Rotary

O Rotary quer reconhecer
sua generosidade

Uma das maneiras mais usadas para incluir o Rotary
em um plano de espólio é por meio de testamento
ou codicilo. Seja qual for o meio, lembre-se de
usar a denominação oficial: Fundação Rotária do
Rotary Internacional.

Uma vez que decidir apoiar o Fundo de Dotação
do Rotary, você poderá especificar como os
rendimentos disponíveis deverão ser usados. Uma
doação ao Fundo de Dotação–Fundo Mundial
permite aos curadores direcionar suporte às áreas
mais carentes do mundo. Com uma doação ao
Fundo de Dotação–SHARE, seu distrito pode
designar parte dos rendimentos passíveis de
dispêndio juntamente com uma parte destinada
ao Fundo Mundial, um processo que funciona
como uma contribuição perpétua ao Fundo Anual.
Você também pode apoiar as áreas de enfoque.
Segundo norma dos curadores, doações diretas de
pelo menos US$10.000 que não forem designadas
a um fundo específico serão direcionadas ao Fundo
Mundial.

Aqueles que contribuem US$10.000 ou mais
são admitidos à Sociedade de Doadores
Testamentários e recebem atualizações da
Fundação, convites para eventos, peça de cristal,
distintivo e/ou pingente exclusivo.

Seguem exemplos de texto para consideração do
seu consultor jurídico:
◆◆ Para doação geral de certa porcentagem ou
parte de bens imobiliários: “Eu nomeio a
Fundação Rotária do Rotary Internacional como
beneficiária de um quarto do meu patrimônio
imobiliário”.
◆◆ Para doação de bens específicos: “Comprometome a doar 500 ações da empresa [nome] à
Fundação Rotária do Rotary Internacional”.
◆◆ Para um legado condicional, que entra em efeito
somente quando certas condições são cumpridas:
“Se eu for viúvo por ocasião da minha morte,
a Fundação Rotária do Rotary Internacional
receberá o restante dos meus bens”.
◆◆ Para um legado residual, o qual designa o
total ou a parcela restante dos bens depois
de quitadas as quantias devidas: “A Fundação
Rotária do Rotary Internacional receberá 50%
do total remanescente dos meus bens”.
Busque assessoria fiscal e jurídica antes de fazer
qualquer doação para fins de caridade.

Personalize seu fundo
Funcionários da Fundação podem ajudá-lo a
personalizar seu legado de no mínimo US$25.000
através da abertura de um subfundo dentro do
Fundo de Dotação, o qual é identificado
separadamente e pode receber o seu nome, ou o
nome de sua família ou de um ente querido.
Dependendo da quantia, é possível direcionar o
uso das verbas a programas ou regiões específicas.

Níveis de Reconhecimento
da Sociedade de Doadores
Testamentários
1. US$10.000
2. US$25.000*
3. US$50.000*
4. US$100.000*
5. US$250.000*+

6. US$500.000*+
7. US$1.000.000*+
8. US$2.500.000*+
9. US$5.000.000*+
10. US$10.000.000*+

*Qualifica para um fundo em honra ao doador ou homenageado
+Qualifica para ingresso à Sociedade Arch Klumph em
homenagem póstuma

O Rotary confere o status de Benfeitor àqueles
que alocam qualquer quantia do seu espólio ao
Fundo de Dotação. Os Benfeitores recebem um
certificado e uma insígnia especial para usar com
os distintivos do Rotary.
É possível que divulguemos seu nome como
integrante de um grupo crescente de rotarianos
e amigos que estão se comprometendo a fazer
futuras doações à Fundação Rotária. Se você
preferir ficar no anonimato, os detalhes da sua
doação serão mantidos em sigilo.
Uma vez que incluir o Rotary em seu plano de
espólio, preencha este formulário e envie-o ao
escritório do RI mais próximo ou informe-nos
de sua doação em rotary.org/pt/legacy para
que possamos agradecê-lo adequadamente e
reconhecer sua generosidade.

