
Campanha “CONTRIBUA COM 500 DÓLARES PARA O FUNDO ANUAL E RECEBA 500 

PONTOS DE RECONHECIMENTO PARA UM PAUL HARRIS, SAFIRA OU RUBI” 

OBJETIVO 

Aumentar a contribuição ao Fundo Anual da Fundação Rotária para permitir um maior 

número de projetos de Subsídio Distrital e Subsídio Global a serem concedidos para os 

clubes do Distrito 4590. 

REGRAS 

1) O Distrito 4590 estará agraciando os rotarianos (pessoas físicas), que 
contribuírem com 500 dólares para o Fundo Anual da Fundação Rotária, com 500 
pontos de reconhecimento, para que possam obter um Título Paul Harris, safira, 
rubi para o doador ou para a pessoa que o doador indicar, até que se esgotem 
os 20.000 pontos de reconhecimento disponibilizados para o Distrito 4590 pelos 
rotarianos Edwards de Oliveira Demarco (in memoriam), do Rotary Club de 
Campinas Norte (que disponibilizou, por autorização de seu neto, 10.000 pontos 
de reconhecimento) e Governador 2013-14 Marco Antônio Ginciene, do Rotary 
Club de Cajamar (que disponibilizou mais 10.000 pontos de reconhecimento).

2) A contribuição de 500 dólares para o Fundo Anual poderá ser realizada durante

o período de 19 de setembro de 2021 até 31 de maio de 2022.

3) A contribuição para o Fundo Anual poderá ser efetuada em uma única parcela 
ou em parcelas diversas, contanto que seja feita durante o período mencionado 
no item 2 e que o valor total contribuído seja de 500 dólares.

4) Não será permitido participar dessa campanha utilizando-se valores de 
contribuição arrecadados em outras campanhas do Distrito 4590 ou das Casas 
da Amizade e ASFAR, como, por exemplo, a campanha do Panetone da Amizade 
ou da Ofner, campanha dos Ovos de Páscoa da Ofner, dentre outras, ou 
Campanhas de Arrecadação promovidas pela Coordenação da Fundação Rotária 
da Região 31, para obtenção dos pontos de reconhecimento.

5) O rotariano que se interessar em participar dessa campanha deverá enviar uma 
mensagem para o Governador 2010-11 José Carlos de Lima, através do e-mail 
jocalima@terra.com.br, e para o Governador 2013-14,  Marco Ginciene 
através do e-mail maginciene@uol.com.br, manifestando tal intenção, para 

que sejam reservados os 500 pontos de reconhecimento.

6) Para comprovar o recolhimento, o rotariano deverá enviar o “Aviso de 
Recebimento” da contribuição encaminhado pelo Rotary International Brazil
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Office para o Governador José Carlos de Lima, através do e-mail 

jocalima@terra.com.br. e para o Governador Marco Ginciene através do e-mail 
maginciene@uol.com.br

7) Se o rotariano, por qualquer motivo, não conseguir prosseguir com a campanha,

deverá comunicar o Governador José Carlos de Lima a fim de que os pontos de

reconhecimento sejam liberados e disponibilizados para outro rotariano que

queira participar da campanha.

O Distrito 4590, através da Comissão Distrital da Fundação Rotária, incentiva 

os rotarianos para participarem dessa campanha e, antecipadamente, agradece seus 

esforços para “fazer bem no mundo”. 
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