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OOppoorrttuunniiddaaddeess  ppaarraa  AApprreecciiaaççããoo  ee  RReeccoonnhheecciimmeennttoo   
  

A Fundação Rotária sempre procura mostrar apreciação às pessoas e aos clubes que contribuem a seus 
programas humanitários e educacionais.   
 
RREECCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  AA  PPEESSSSOOAASS  FFÍÍSSIICCAASS  
  

  
  

CCOONNTTRRIIBBUUIINNTTEE  EESSPPEECCIIAALL  DDAA  FFUUNNDDAAÇÇÃÃOO  RROOTTÁÁRRIIAA  
O rotariano que doa pelo menos US$100 anualmente ao Fundo Anual para Programas é reconhecido 
como Contribuinte Especial da Fundação Rotária.  As contribuições são consideradas também para a 
outorga do título de Companheiro Paul Harris, Companheiro Paul Harris por Doações Múltiplas, Paul 
Harris Society, Doador Extraordinário e para reconhecimento do clube.  Contate o presidente de seu 
clube para obter o adesivo anual de crachá em apreciação às realizações dos Contribuintes Especiais 
da Fundação Rotária. 

 

CCOOMMPPAANNHHEEIIRROO  PPAAUULL  HHAARRRRIISS  
O título de Companheiro Paul Harris é dado às pessoas que fazem, ou em cujo nome é feita, 
contribuição, única ou cumulativa, de US$1.0000 ou mais ao Fundo Anual para Programas, 
programa Pólio Plus, programa Parceiros Pólio Plus ou programa de Subsídios Humanitários.  
O reconhecimento inclui entrega de certificado, distintivo e medalha.    

CCEERRTTIIFFIICCAADDOO  DDEE  AAPPRREECCIIAAÇÇÃÃOO    
Ocasionalmente, um doador contribui US$1.000 e deseja homenagear uma empresa ou organização. 
Como o título de Companheiro Paul Harris pode ser outorgado somente a pessoas, o certificado de 
apreciação (impresso em inglês) é usado como alternativa. 

CCOOMMPPAANNHHEEIIRROO  PPAAUULL  HHAARRRRIISS  PPOORR  
DDOOAAÇÇÕÕEESS  MMÚÚLLTTIIPPLLAASS  
O reconhecimento de Companheiro Paul Harris por Doações 
Múltiplas é outorgado com base em múltiplos de US$1.000 (por 
ex. 2.000, 3.000, etc.)  e consiste de um distintivo com diferentes 
pedras correspondentes aos patamares de contribuição. 

 

US $2.000 a 2.999,99 – uma safira 
        3.000 a 3.999,99 – duas safiras 
        4.000 a 4.999,99 – três safiras 
        5.000 a 5.999,99 – quatro safiras 
        6.000 a 6.999,99 – cinco safiras 
        7.000 a 7.999,99 – um rubi 
        8.000 a 8.999,99 – dois rubis 
        9.000 a 9.999,99 – três rubis 

PPAAUULL  HHAARRRRIISS  SSOOCCIIEETTYY  
O reconhecimento como membro da Paul Harris Society é outorgado àqueles que contribuem 
pessoalmente US$1.000 ou mais por ano ao Fundo Anual para Programas, programa Pólio Plus, 
programa Parceiros Pólio Plus e programa de Subsídios Humanitários.  O sistema é administrado 
individualmente em cada distrito.  As contribuições à Paul Harris Society são elegíveis também para a 
obtenção dos reconhecimentos como Contribuinte Especial da Fundação Rotária, Companheiro Paul 
Harris, Companheiro Paul Harris por Doações Múltiplas e Doador Extraordinário.  

 

DDOOAADDOORR  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIOO  
A Fundação Rotária reconhece pessoas individualmente ou casais 
cujas doações combinadas alcancem US$10.000, independente da 
vinculação da contribuição.  Doadores Extraordinários recebem 
uma peça de cristal e distintivo(s) relativo(s) a cada novo nível 
atingido. 

 

 

US $10.000 to 24.999,99 – Nível Um 
        25,000 a 49.999,99 – Nível Dois 
        50.000 a 99.999,99 – Nível Três 
        100.000 a 499.999,99 – Nível Quatro 
        500.000 a 999.999,99 – Nível Cinco 
        1.000.000 ou mais – Nível Seis 
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RREECCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  AA  PPEESSSSOOAASS  FFÍÍSSIICCAASS  ((CCOONNTT..))  

 

RREECCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  AA  RROOTTAARRYY  CCLLUUBBSS  

SSOOCCIIEEDDAADDEE  AARRCCHH  CC..  KKLLUUMMPPHH    
Doadores cujas contribuições alcançam um total de US$250.000 ou mais podem ter suas fotos 
expostas permanentemente na Galeria Arch C. Klumph na sede mundial do Rotary International em 
Evanston, Illinois, EUA. Os doadores recebem um certificado assinado pelo presidente do Rotary 
International e pelo presidente do conselho de curadores da Fundação Rotária, e são convidados a 
evento especial das convenções anuais do RI. O nome da sociedade é uma homenagem ao pai da 
Fundação, Arch C. Klumph. 
 

BBEENNFFEEIITTOORREESS  
Benfeitor da Fundação Rotária é a pessoa que informa a Fundação, por escrito, de que fez uma 
provisão em seu testamento em benefício do Fundo Permanente, ou que fez uma contribuição de 
US$1.000 ou mais ao Fundo Permanente.  Todo Benfeitor recebe um certificado comemorativo e 
uma insígnia para ser usada com um distintivo de lapela rotário.  

SSOOCCIIEEDDAADDEE  DDEE  DDOOAADDOORREESS  
TTEESSTTAAMMEENNTTÁÁRRIIOOSS  
A Fundação Rotária reconhece casais ou indivíduos que se 
comprometem em testamento a doar US$10.000 ou mais à 
entidade.  Doadores recebem uma peça de cristal e um distintivo 
de lapela Círculo de Diamante a cada novo nível atingido. 
 

 

US $10.000 a  24.999,99 – Nível Um 
        25.000 a 49.999,99 – Nível Dois 
        50.000 a 99.999,99 – Nível Três 
        100.000 a 499.999,99 – Nível Quatro 
        500.000 a 999.999,99 – Nível Cinco 
        1.000.000 ou mais – Nível Seis 

 

CCLLUUBBEE  ““TTOODDOOSS  OOSS  RROOTTAARRIIAANNOOSS,,  TTOODDOOSS  OOSS  AANNOOSS””  
Esta flâmula é entregue a clubes cuja doação média per capita ao Fundo Anual para Programas 
durante o ano rotário é de no mínimo US$100 e 100% dos sócios contribuíram alguma quantia.   É 
outorgada no final do ano rotário. 

 

CCLLUUBBEESS  CCOOMM  110000%%  DDEE  CCOOMMPPAANNHHEEIIRROOSS  PPAAUULL  HHAARRRRIISS  
Para ser elegível, todos os sócios representativos do clube devem ter sido reconhecidos como 
Companheiro Paul Harris e estar em dia com suas obrigações financeiras para com o RI.  O nome do 
clube é gravado em uma placa disposta permanentemente na sede mundial do Rotary International.  
Nenhum clube pode receber este reconhecimento mais de uma vez, sendo que a flâmula é entregue 
em qualquer época do ano rotário. 

CCLLUUBBEE  CCOOMM  110000  %%  DDEE  CCOONNTTRRIIBBUUIINNTTEESS  EESSPPEECCIIAAIISS  DDAA  FFUUNNDDAAÇÇÃÃOO  
RROOTTÁÁRRIIAA  
Para ser elegível, todos os sócios representativos do clube devem fazer uma contribuição pessoal e ter 
esta creditada no Fundo Anual para Programas durante o ano rotário, e o total de doações deve 
alcançar ou exceder US$100 per capita.  O cálculo é feito com base no quadro social em 30 de junho 
e a flâmula de reconhecimento é outorgada no final do ano rotário.   
  

TTRRÊÊSS  CCLLUUBBEESS  DDOO  DDIISSTTRRIITTOO  CCOOMM  MMAAIIOORREESS  CCOONNTTRRIIBBUUIIÇÇÕÕEESS  PPEERR  
CCAAPPIITTAA  
Esta flâmula é entregue aos três clubes do distrito com maiores contribuições per capita.  Para ser 
elegível, o clube deve alcançar no mínimo US$50 de contribuição per capita.  A flâmula é outorgada 
no final do ano rotário. 
Obs.: Esta categoria de flâmula foi cancelada em 1º de julho de 2005. 


