
PERGUNTAS E RESPOSTAS  
Reconhecimento em dobro   

para Contribuições on-line para  o 
Desafio US$ 200 milhões (PólioPlus) 

24-28 outubro 2011 
 
Perguntas e respostas  
 
P. Como posso contribuir para a PólioPlus on-line?  
R. Pode ser feito de duas formas: 
1- Através de boleto bancário no site www.rotary.org.br em seguida entre em “Emissão 
de Boletos” ícone da Fundação Rotária, escolha o distrito/clube e preencha o formulário 
com os detalhes da sua contribuição; 
2- Através de cartão de crédito internacional. Uma vez inscrito no Acesso ao Portal, 
você pode contribuir no site http://www.rotary.org/pt/contribute (contribua on-line). Note 
que a contribuição através de crédito não está disponível em R$, somente em dólares 
americanos e algumas outras moedas. 
 
 P. Como faço para me registrar no Acesso ao Portal ? 
 R. Na página inicial www.rotary.org clique no botão Acesso ao Portal, no canto 
superior direito e em seguida em Criar conta. Você precisa de um endereço de e-mail 
válido para criar uma conta e pode ser solicitado a fornecer informações adicionais 
para nos auxiliar a localizar o seu registro correto em nosso banco de dados, em 
seguida você receberá uma verificação de e-mail com um hyperlink no prazo de 24 
horas, que deverá ser acessado para completar o seu processo de registro. Caso não 
receba o e-mail em sua caixa de entrada, verifique as pastas de Spam / Bulk / lixeira. 
 
P. Existe um valor mínimo para a contribuição?  
R. Todas as contribuições ao Desafio US$ 200 milhões (PólioPlus) de 100 dólares 
americanos ou mais receberão reconhecimento em dobro. Contribuições de menos de 
100 dólares, enquanto que muito apreciada, não são elegíveis para a promoção dos 
reconhecimentos em dobro. 
 
P. Pode o tesoureiro doar on-line para um clube int eiro?  
R. Somente se a contribuição for feita através de boleto bancário.  
Através de cartão de crédito não é possível o envio de contribuições de outras pessoas 
com o seu cartão de crédito. Desta forma cada pessoa terá que contribuir 
pessoalmente on-line para se beneficiar desta promoção. Correções não serão aceitas 
para esta campanha de reconhecimentos em dobro. 
 
P. Clubes podem fazer contribuições on-line para a promoção?  
R. Não, apenas pessoas físicas poderão participar desta promoção. 
  
P. Por que vale apenas para as contribuições on-lin e (boleto bancário ou cartão 
de crédito)?  
R. O objetivo é incentivar os rotarianos a utilizar mais este recurso. O processamento 
de contribuições on-line são menos onerosas. 
 
 



P. Por que 24-28 outubro 2011?  
R. A semana de 24-28 outubro foi escolhida em homenagem ao Dia Mundial da 
Poliomielite em 24 de Outubro. Não há fuso horário específico associado à promoção para 
quem fizer a contribuição via boleto bancário.  
Para quem optar por enviar a contribuição através de cartão de crédito a promoção 
começará 9hs, segunda-feira,dia 24 de outubro e terminará 15:00hs, sexta-feira, dia 28 de 
outubro. 
 
P. Qual montante será creditado para o meu clube no  total da meta para o Desafio 
PólioPlus?  
R. O clube receberá o crédito pelo montante doado apenas. 
 
 
Perguntas sobre os reconhecimentos  
 
P. Se o doador não for um Companheiro Paul Harris e  fizer uma contribuição on-
line (boleto ou cartão de crédito) de US$ 500, entr e os dias 24 a 28 outubro de 
2011 à PólioPlus, poderá se tornar um Companheiro P aul Harris?  
 R. Sim. O doador receberá um montante de 1.000 em reconhecimentos por sua 
contribuição US$ 500, o que o torna um Companheiro Paul Harris.  
 
P. Se o doador que já é um Companheiro Paul Harris e faz uma contribuição on-
line (boleto ou cartão de crédito) US$ 500, entre o s dias 24 a 28 outubro de 2011, 
à PólioPlus, poderá o doador receber um distintivo com 1 safira e agraciar uma 
outra pessoa com um reconhecimento Companheiro Paul  Harris? 
R. O doador receberá um montante de 1.000 em reconhecimentos por sua contribuição 
US$ 500, recebendo assim o seu distintivo com 1 safira, porém não poderá agraciar 
uma outra pessoa com um reconhecimento Companheiro Paul Harris, pois o pontos 
adicionais que podem ser utilizados para agraciar outros não dobram, apenas o total 
para o reconhecimento do próprio doador é que dobra nesta promoção. 
Ele somente poderá agraciar uma outra pessoa caso ela já possua saldo suficiente de 
pontos (Foundation Recognition Points) para isso, ou seja $ 1.000. 
 
 P. Quando vou receber meus reconhecimentos em dobr o?  
R. Devido ao alto volume de contribuições esperada nesta semana, por favor, aguardar 
de 4 à 6 semanas para o reconhecimento da promoção ser creditada. 
  
P. Como recebo meus materiais de reconhecimento?  
R. Se os doadores se tornarem Companheiros Paul Harris na promoção do dia 24 a 28 
de outubro, os materiais de reconhecimento serão enviados para o endereço informado 
no formulário de contribuição do sistema de boleto bancário ou automaticamente para o 
presidente do clube caso não seja informado um endereço para envio do material. 
 
P. Posso usar o meu reconhecimento em dobro para ag raciar uma outra pessoa 
com o reconhecimento Companheiro Paul Harris?  
R. Não, embora você receba o reconhecimento em dobro pela sua contribuição dentro 
da promoção, você não vai ganhar pontos adicionais (Foundation Recognition Points) , 
que são usados para agraciar outras pessoas com o reconhecimento Companheiro 
Paul Harris.  



 
 
P. A minha contribuição de US$ 5.000 fará com que e u me torne um Major Donor?  
R. Não, pois para este reconhecimento é considerado apenas o valor real doado, US$ 
5.000,00.  
Para a contribuição de US$ 5.000 serão creditados reconhecimentos em dobro que 
contam apenas para os distintivos com safiras e rubis, ou seja, com esta contribuição o 
doador conseguiria receber o último distintivo que tem 3 rubis.  
 
P. Quem devo contatar se eu tiver perguntas adicion ais sobre a promoção do 
reconhecimento em dobro?  
R. Entre em contato com o escritório do Rotary em São Paulo, através dos e-mails: 
juliana.cardoso@rotary.org ou edílson.gushiken@rotary.org ou telefone: 11-3826-2966.  
 
 


