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ORGANIZE
• Realize um evento comunitário 

virtual ou presencial com 
associados, amigos e familiares 
em comemoração ao Dia Mundial 
de Combate à Pólio. Convide 
representantes da mídia e de 
agências governamentais, assim 
como outros líderes locais, para 
participar do evento e aproveite 
para apresentá-los ao Rotary.  
Veja algumas ideias de eventos 
e campanhas de arrecadação de 
fundos na próxima página!

• Faça uma campanha de 
arrecadação ao Fundo Pólio 
Plus. Cada dólar arrecadado é 
equiparado em 2:1 pela Fundação 
Bill e Melinda Gates. As maiores 
arrecadações associadas ao Dia 
Mundial De Combate à Pólio 
aparecerão no Meu Rotary!

• Cadastre a participação do seu 
clube (um cadastro por clube) e 
conte como está se engajando com 
a comunidade global do Rotary.

 ESCREVA
• Proponha a jornais e outras mídias 

locais uma história sobre o Dia 
Mundial de Combate à Pólio e 
como seu clube está ajudando a 
eliminar a doença. Envie a data da 
sua comemoração do Dia Mundial 
de Combate à Pólio à seção de 
eventos de publicações ou boletins 
locais.

• Envie press release sobre a 
importância de eliminar a 
poliomielite ao editor de artigos de 
opinião de jornais e revistas locais.

• Peça a autoridades governamentais 
que continuem apoiando iniciativas 
de erradicação da pólio.

COMPARTILHE
• Crie posts com base nos exemplos 

fornecidos no kit de recursos do 
Dia Mundial de Combate à Pólio 
e divulgue-os nas mídias sociais.

• Use as hashtags #EndPolio e 
#WorldPolioDay para seguir e 
participar da conversa nas mídias 
sociais.

• Siga @EndPolioNow no Facebook 
e Twitter, e visite a página do 
Dia Mundial de Combate à Pólio 
no site endpolio.org para notícias 
atualizadas. 

• Compartilhe vídeos e materiais de 
marketing da seção Recursos do 
website endpolio.org.

• Acesse o Brand Center e crie um 
post da campanha Pessoas em 
Ação para divulgar as ações de 
erradicação da pólio e os eventos 
do seu clube. Faça o login, passe o 
cursor sobre Anúncios, e clique em 
Digitais. Nas opções à esquerda, 
clique em Combatendo a Pólio.

VER
• Marque no calendário a 

transmissão do evento virtual do 
Rotary International, em 24 de 
outubro, e compartilhe-o pelas 
redes sociais.

• Acesse a página do evento virtual 
no Facebook para confirmar 
sua presença e ver quem mais 
participará. 

COMO ENTRAR  

EM AÇÃO
DIA MUNDIAL DE COMBATE  
À PÓLIO

http://www.endpolio.org/pt/donate
http://www.endpolio.org/pt/register-your-event
http://www.endpolio.org/pt/register-your-event
http://www.endpolio.org/pt/world-polio-day
http://www.endpolio.org/pt/world-polio-day
http://www.facebook.com/endpolionow
http://www.twitter.com/endpolionow
https://www.endpolio.org/pt/world-polio-day
https://www.endpolio.org/pt/world-polio-day
http://www.endpolio.org/pt/resource-center
http://www.endpolio.org/pt/resource-center
https://my.rotary.org/pt/secure/application/136
http://www.facebook.com/pg/rotary/events


IDEIAS DE EVENTOS
• Planeje desafios, como caminhadas e passeios de 

bicicleta individuais, para manter a conexão com 
outros associados do clube, caso não possam se reunir 
presencialmente. Peça para amigos e colegas de trabalho 
fazerem uma doação ao Fundo Pólio Plus no valor 
equivalente ao total de quilômetros percorridos. 

• Organize uma festa virtual com amigos e associados 
do clube para assistirem ao evento virtual do Rotary 
International, em 24 de outubro, ou outros vídeos sobre 
o trabalho do Rotary para eliminar a poliomielite.

• Dedique uma reunião do clube ao Dia Mundial 
de Combate à Pólio. Convide um orador que seja 
sobrevivente da pólio ou associado de clube de país 
ainda afetado pela doença. Modere uma discussão 
sobre como aumentar a conscientização pública sobre 
a importância de eliminar a pólio. Poste detalhes sobre 
esta reunião especial no website e redes sociais do seu 
clube.

• Baixe os planos de fundo virtuais da campanha Elimine 
a Pólio Agora, no Brand Center, para personalizar suas 
reuniões. Para tanto, faça o login, clique em Recursos e, 
sob Recursos para clubes, clique em Ver.  

Compartilhe como você está comemorando o 
Dia Mundial de Combate à Pólio! Cadastre a 
participação do seu clube e conte como você está 
se engajando com a comunidade global do Rotary. 
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