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COORDENADOR DO ROTARY 
Alceu Eberhardt – Zonas 22 A e 23 A 

 

INSTRUÇÃO ROTÁRIA Nº 21 
 
 

NOVEMBRO – MÊS DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA – Associação Brasileira da The Rotary Founda-

tion – ABTRF.  

A Associação Brasileira da The Rotary Foundation – ABTRF é uma entidade civil sem fins lucrativos 
que permite o recebimento de doações efetuadas por pessoas jurídicas brasileiras para a Fundação Ro-
tária. Como é uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), de acordo com a Lei 
9790/99, possibilita que os DOADORES USUFRUAM DE BENEFÍCIOS FISCAIS. 

Formas de doações  - Podem ser realizadas:  

  Através de seu lucro operacional – as empresas optantes pelo sistema de Lucro Real podem 
lançar até 2% do lucro operacional como despesa operacional – Lei 9249 e MP 2113-30 – ob-
tendo assim redução na base de cálculo do imposto DE RENDA a pagar. 

  Através de doações diretas – de qualquer valor; 

Através da EMPRESA CIDADÃ, todas as empresas podem demonstrar seu comprometimento social 
possibilitando a realização de mais projetos através dos programas da Fundação Rotária desempe-
nhando, assim, importante papel par atendera as necessidades de comunidades mais carentes. 

A EMPRESA CIDADÃ compromete-se a contribuir com determinada importância mensalmente; em 
contrapartida, receberá selos adesivos para colocação nos materiais da empresa (envelopes, corres-
pondências, notas fiscais, etc.) e ampla divulgação na mídia.  

A empresa doadora pode receber como reconhecimento rotário o “Certificado de Apreciação” da AB-
TRF ou, como alternativa, poderá agraciar uma pessoa física – rotariano ou não – com o reconhecimen-
to de Companheiro Paul Harris quando atingir os valores previstos para sua emissão. Contribuições 
adicionais de US$ 1.000,00 darão direito a novos reconhecimentos de Companheiro Paul Harris ao be-
neficiário indicado, ou se este já possuir o reconhecimento, o direito a receber safiras e rubis observa-
das as regras definidas para a outorga de reconhecimentos pela Fundação Rotária. ESTES RECONHECI-
MENTOS SERÃO SEMPRE ÚNICOS. Quanto a contribuição da empresa atingir o total de US$ 10.000,00, 
uma pessoa física que seja sócia ou acionista majoritária poderá receber o reconhecimento de Major 
Donor. 

Consulte o presidente da comissão distrital da ABTRF para obter maiores informações a respeito. 

 

Fonte: site da ABTRF -  http://www.abtrf.org.br/info_abtrf.php?secao=abtrf1  
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INSTRUÇÃO ROTÁRIA Nº 22 
 
 
FUNDAÇÃO ROTÁRIA – A missão da Fundação Rotária do Rotary Internacional é capacitar os rotarianos 
para que possam promover a boa vontade, paz e compreensão por meio do apoio a iniciativas de me-
lhoria da saúde, da educação e do combate à pobreza. Através do envolvimento com a Fundação, cada 
rotariano tem o poder de mudar vidas. 

E como pode envolver-se? De 2 formas: 

1. Contribuindo 
a. Fundo Anual para Programas – FAP-SHARE 
b. Fundo Permanente 
c. Pólio Plus 

2. Participando dos programas: 
a. Pólio Plus 

b. Programas Educacionais: 
i. Bolsas Educacionais 
ii. Centros Rotary de Estudos Internacionais na área de paz e resolução de conflitos 

(Centros Rotary pela Paz) 
iii. Intercâmbio de Grupos de Estudos - IGE 

c. Programas de Subsídios Humanitários – DISTRITOS NÃO PILOTOS: 
i. Subsídios Distritais Simplificados – não necessitam de parceiro internacional 
ii. Subsídios Equivalentes – necessitam de parceiros internacionais 

d. Distritos no PLANO VISÃO DE FUTURO - Programas de Subsídios Humanitários:  
i. Subsídios Distritais 
ii. Subsídios Globais 

 

 
Fonte: Base no Manual do Procedimento – edição 2010 – pág. 127 a 136 
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INSTRUÇÃO ROTÁRIA Nº 23 
 

 

TODOS OS ROTARIANOS, TODOS OS ANOS - Novembro merece reflexão de todos os rotarianos sobre 
a importância de nossa Fundação Rotária para a humanidade e para o Rotary e qual a participação de 
cada um de nós para com seu sucesso. 

Todos os Rotarianos são convidados participar Todos os Anos dos seus projetos humanitários e educa-
cionais, responsáveis por mudar comunidades ao redor do mundo. 

Todos são convidados, também, a participar da campanha Todos os Rotarianos, Todos os Anos contri-
buindo, pessoalmente, todos os anos ao Fundo Anual para Programas. Os US$ 100/anuais (R$ 175,00 
em novembro/2011) solicitados equivalem a R$ 14,59/mês, R$ 3,37/semana ou ainda R$ 0,48/dia! 
Esses recursos são direcionados a projetos humanitários compartilhados com os distritos e Rotary 
Clubs de todo o mundo. A forma de compartilhar esses recursos é através da realização de projetos. 

O Fundo Anual para Programas é a principal fonte de financiamento dos programas da Fundação e 
Cem por Cento das contribuições são direcionadas aos programas da Fundação Rotária 

Outra opção é o Fundo Permanente que é um fundo de dotações que utiliza apenas os rendimentos 
para financiar os programas da Fundação. Seu propósito é garantir um nível mínimo de atividades e 
possibilitar a criação de novos programas ou ampliação dos existentes. 

Já o Fundo Pólio Plus é destinado às contribuições destinadas em apoio ao programa Pólio Plus, cujo 
propósito é a erradicação global da poliomielite. 

 
 
Fonte: Manual de Procedimento – Edição 2010 – pág. 77, 135 
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INSTRUÇÃO ROTÁRIA Nº 24 
 

SEGURO SOLIDÁRIO – O programa Seguro Solidário é uma iniciativa da Seguradora Porto Seguro, atra-
vés de convênio ajustado com a ABTRF – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA THE ROTARY FOUNDATION -, 
para doar 5% do valor dos prêmios líquidos das apólices de seguros de automóveis de rotarianos (as) e 
seus familiares (cônjuges, ascendentes e descendentes) para a Fundação Rotária através da ABTRF. 

Como é uma doação da Seguradora Porto Seguro pelos seguros efetuados pelas pessoas físicas acima 
mencionadas a preços de mercado, não há majoração no valor do prêmio de seguro. 

Para que haja o crédito da doação, o (a) segurado (a) deve informar à seguradora sua condição de rota-
riano ou familiar de rotariano devendo, inclusive, prestar essa informação retroativamente para os se-
guros contratados até 11 meses anteriores a data da solicitação do crédito a ser efetuado pelo segura-
do (a). De ser enviado pelo interessado Rotariano (a), seu Clube ou seu Distrito, e-mail (modelo em 
anexo) para rotary.convenio@portoseguro.com.br com as seguintes informações:  

 Seguradora: Nome da Seguradora (Porto Seguro, Itaú ou Unibanco) 

 Número da apólice (consta do cartão de seguro) 

 Nome do segurado:  

 Nome do (a) rotariano (a) quando não for o próprio segurado 

 Número de registro do (a) Rotariano (a) em Rotary International 

 Nome do Rotary Club 

 Número do Rotary Club em Rotary International 

 Número do Distrito 
 Grau de parentesco (cônjuge, mãe, pai, sogra, sogro. filha, filho, nora, genro),  quando o segu-

rado não for rotariano (a) 

A contribuição efetuada pela Porto Seguro é considerada no resultado acumulado de contribuições do 
Clube ao qual o(a) rotariano(a), ou seu parente, está ligado não sendo, no entanto, individualizado. O 
reconhecimento para o (a) rotariano (a) é de que, com o simples ato da informação de seu seguro ou 
de parente, está ajudando na arrecadação para a Fundação Rotária através da ABTRF. 
 

Fonte: site da ABTRF - http://www.abtrf.org.br/info_abtrf.php?secao=abtrf4  
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