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O Rotary International atende a necessidades vitais 



“Temos orgulho de apoiar o ótimo trabalho da Fundação Rotária, sobretudo os 
esforços do Rotary para a erradicação da pólio. Em 2006, tivemos a honra de 
participar de um grupo de rotarianos da Geórgia que foi à Índia para ajudar nos 
Dias Nacionais de Imunização, e hoje o país não é mais endêmico. Acreditamos 
que, graças ao Rotary, a poliomielite irá desaparecer da face da Terra.”

Jim e Donna Philips 
Rotary Club de Decatur, EUA 
Membros da Sociedade Arch C. Klumph



Graças à generosidade de pessoas como você, o Rotary financia projetos sustentáveis que 
ajudam comunidades de diversos países a superarem seus maiores desafios. Tais projetos 
produzem benefícios imediatos e a longo prazo, multiplicando o impacto de cada doação, 
fortalecendo comunidades e promovendo a paz e compreensão mundiais.  

O Rotary apoia iniciativas em seis áreas estratégicas:

  Paz e prevenção/resolução de conflitos

  Prevenção e tratamento de doenças

  Recursos hídricos e saneamento

  Saúde materno-infantil

  Educação básica e alfabetização

  Desenvolvimento econômico e comunitário

A maior prioridade do Rotary continua sendo a erradicação da poliomielite. Por meio do  
Pólio Plus, o Rotary lidera a Iniciativa Global de Erradicação da Pólio (GPEI) junto com a 
Organização Mundial da Saúde, o Unicef, o Centro Norte-Americano de Controle e  
Prevenção de Doenças e a Fundação Bill e Melinda Gates. O Rotary ajudou a imunizar mais de 
2,5 bilhões de crianças, mobilizou apoio público e doou mais de um bilhão de dólares para a 
causa. Os casos da doença diminuíram em 99% desde 1988, quando a GPEI foi lançada.

“Fazemos contribuições para a Fundação a fim de apoiar 
 os serviços prestados por ela para promover a  

compreensão mundial, boa vontade e paz.” 

Masahiro e Michiko Kuroda 
Rotary Club de Hachinohe South, Japão 
Membros da Sociedade Arch C. Klumph



Você pode fazer a diferença
Sua doação à Fundação Rotária pode contribuir para criarmos um mundo melhor, sendo utilizada em subsídios 
que patrocinam projetos e atividades como as seguintes:

Água limpa: na Serra Leoa, rotarianos auxiliaram moradores de uma área rural na abertura de poços que 
levam água a mais de 70.000 pessoas. Eles ajudaram a escolher os locais dos poços, monitoraram sua eficácia e 
formaram comitês comunitários para cuidar da manutenção.  

Prevenção de doenças: o risco de contração da dengue foi reduzido em 85% em mais de 1.400 residências 
próximas a Surakarta, na Indonésia, graças a um Subsídio Global do Rotary que forneceu equipamento e 
treinamento sobre como quebrar o ciclo reprodutivo dos mosquitos transmissores da doença.

Educação e saúde: como parte de um projeto financiado por subsídio da Fundação, mais de 500 estudantes da 
Guatemala agora podem estudar. Com o passar do tempo, o projeto se expandiu e passou a englobar uma clínica 
médica que atende 2.500 pessoas, um consultório odontológico, diversos projetos hídricos, um restaurante que 
fornece treinamento profissional e sete cooperativas para mulheres.  

Redução da mortalidade infantil: rotarianos coreanos e tanzanianos criaram um centro voltado à saúde 
materno-infantil na Tanzânia com 55 leitos. O estabelecimento salva a vida de cerca de 40 crianças por dia.

Desenvolvimento econômico: fazendeiros de Nkondo, na Uganda, agora recebem o treinamento necessário 
para cultivar alimentos com alto valor nutritivo e de mercado. Esta iniciativa, que faz parte do projeto “Adote um 
Vilarejo”, também conta com um programa de microcrédito que tem um nível de quitação de praticamente 100%.  

Estudos sobre paz: depois de sua Bolsa Rotary pela Paz, Maria Saifuddin Effendi ajudou a criar o Departamento 
de Estudos sobre Paz e Resolução de Conflitos – o primeiro da categoria no Paquistão – na Universidade 
de Defesa Nacional de Islamabad. Ela atua como professora assistente na instituição, que oferece curso de 
mestrado na área de paz e resolução de conflitos.

“A alfabetização é uma das áreas de enfoque do Rotary International. 
Achamos que criando um fundo de dotação na Fundação Rotária 
poderíamos ajudar esta causa de forma mais eficaz. Somente com 
acesso à educação será possível eliminarmos a pobreza.”

Rajendra R. e Shubha Laxmi Chhapwale 
Rotary Club de Mumbai, North Island, Índia 
Membros da Sociedade Arch C. Klumph



“Os Subsídios Globais do Rotary possibilitam que minhas doações 
causem impacto imediato nas comunidades de Abuja. 

 Acho importante retribuir à minha comunidade, e espero que 
minhas ações inspirem outras pessoas a fazer o mesmo.”

Michael e Yemisi Omotosho 
Rotary Club de Abuja Metro, Nigéria 

Membros da Sociedade Arch C. Klumph



“Estou muito contente de fazer parte da família rotária. Quando 
contribuímos à Fundação Rotária, temos a certeza de que o dinheiro  
que doamos será gerido com eficiência e usado para o bem.”

Oswaldo e Hisame Takata 
Rotary Club de São Paulo-Sudeste, São Paulo, Brasil 
Membros da Sociedade Arch C. Klumph



Como fazer uma doação extraordinária

Doações de no mínimo US$10.000 dão suporte a programas do Rotary e podem ser feitas através de:

 › Ações › Promessa de doação extraordinária

 › Dinheiro  › Doações de bens imobiliários

 › Acordos de renda vitalícia › Doações testamentárias ou outras contribuições planejadas

As contribuições acima podem ser feitas em vida ou deixadas em testamento ou plano de espólio.

Contribuições em homenagem a outra pessoa para ajudar as prioridades estratégicas do Rotary podem ser feitas 
através de doações a fundos de dotação ou doações com prazo definido (doação única). Elas podem ser feitas 
por uma pessoa, empresa ou fundação em nome do próprio doador ou de alguém que este quiser homenagear.

Doações que causam impacto duradouro
Uma doação ao Fundo de Dotação do Rotary assegura um futuro sólido para a Fundação já que proporciona 
um fluxo contínuo de renda que financia seus programas perpetuamente. As contribuições são investidas e os 
rendimentos passíveis de dispêndio, usados para dar suporte ao programa escolhido pelo doador.

“Quando prestei serviços voluntários no exterior, pude ver de perto o 
trabalho da Fundação Rotária. Ao doar para a Fundação podemos 

 ajudar locais que precisam da assistência do Rotary e cumprir 
 a Missão de Fazer o Bem no Mundo.”

Tanya Wolff 
Rotary Club de Sarnia, Canadá 

Ex-governadora do Distrito 6330 
Doadora Extraordinária



Com uma doação de no mínimo US$25.000 é possível estabelecer um 
fundo de dotação. Neste nível, os rendimentos passíveis de dispêndio 
podem ser creditados no Fundo Mundial ou SHARE para ajudar no 
atendimento de diversas necessidades mundiais. Outras opções:

Doações para Subsídios Globais 
• �No�mínimo�US$100.000:�apoia�uma�área�de�enfoque

• �No�mínimo�US$250.000:�apoia�uma�área�de�enfoque�em�
determinado distrito 

• �No�mínimo�US$500.000:�apoia�uma�área�de�enfoque�em�uma�
região específica de determinado distrito 

Doações para os Centros Rotary pela Paz 
• �US$25.000�ou�mais�fornecem�apoio�geral

• �US$100.000�financiam�um�seminário�anual�

• �US$250.000�financiam�cerca�de�uma�bolsa�do�curso�de�aperfeiçoamento�profissional�por�ano�

• �US$500.000�financiam�uma�bolsa�do�programa�de�mestrado�a�cada�três�ou�quatro�anos�

• �US$750.000�financiam�uma�bolsa�de�mestrado�a�cada�dois�ou�três�anos

• �US$1�milhão�financia�um�palestrante�convidado�por�ano

• �US$1,5�milhão�financia�cerca�de�uma�bolsa�de�mestrado�por�ano

Há possibilidade de variações dependendo da performance dos investimentos e das normas de dispêndio.

“Jan e eu acreditamos que o programa Centros Rotary pela Paz é uma 
preciosidade e tem o potencial de levar a paz ao mundo. Conhecemos 
diversos bolsistas e ficamos impressionados com o seu senso de  
propósito, determinação e dedicação. Esperamos continuar  
ajudando o programa no futuro.”

James e Jan Heinrich 
Rotary Club de  St. Marys, EUA 
Ex-governador do Distrito 6600 
Membros da Sociedade Arch C. Klumph
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Sua doação extraordinária
(ações, dinheiro, renda vitalícia,  

promessa de doação, propriedade)
Dotação

Investido

Rendimentos

Uso em projetos
Doações com  

prazo definido

Opções de doações com prazo definido 
Também é possível apoiar Subsídios Globais ou os Centros Rotary pela Paz através de uma doação com prazo 
definido (doação única) que será usada integralmente no programa escolhido, geralmente no ano seguinte à 
contribuição.   

Doações para Subsídios Globais 
• �US$15.000�apoiam�uma�área�de�enfoque

• �US$30.000�apoiam�uma�área�de�enfoque�em�determinado�distrito

Doações para os Centros Rotary pela Paz
• �US$60.000�financiam�cerca�de�cinco�bolsistas�no�curso�de�aperfeiçoamento�profissional

• �US$75.000�financiam�até�dez�estágios�ou�projetos�de�pesquisa�para�bolsistas�do�curso�de�mestrado�

• �US$75.000�financiam�um�bolsista�em�centro�cujo�programa�de�mestrado�seja�de�dois�anos

Como as opções de doações funcionam 

“Meu distrito realizou um projeto financiado por Subsídio Global 
 com o Distrito 3240, na Índia, que proporcionou cirurgias cardíacas para 

 44 crianças com doenças congênitas. Quanto mais pessoas o Rotary 
 ajudar com o seu trabalho, mais facilmente alcançaremos a paz.”

Hong-Joo Yoon e Kyung Hee Lee 
Rotary Club de Busan Mugunghwa, Coreia 

Ex-governador do Distrito 3660 
Membros da Sociedade Arch C. Klumph



“Há um velho provérbio no nosso país que diz: ‘doar é 
melhor do que receber’. Que bom que podemos doar.”

Carbon Shue-Liang e Yoshiko Shu-Yan Hong Wang  
Rotary Club de Panchiao, Taiwan 
Membros da Sociedade Arch C. Klumph



Compartilhe com outras pessoas a importância 
de apoiar os programas do Rotary
O Rotary homenageia como Doadores Extraordinários 
aqueles que contribuem pelo menos US$10.000; e como 
membros da Sociedade Arch C. Klumph, aqueles que 
contribuem no mínimo US$250.000.

Há muitas opções para apoiar o Rotary e o trabalho que 
os rotarianos realizam em todo o mundo. Contate um 
representante de clube/distrito ou um funcionário do Rotary 
hoje mesmo para explorar suas opções filantrópicas. 

Para mais informações
Gerente Geral da Fundação Rotária Diretora de Doações Extraordinárias e Planejadas 
Prazo Definido Peggy Froh Asseo
John T. Osterlund peggy.asseo@rotary.org
john.osterlund@rotary.org +1-847-424-5369 
+1-847-866-3212 

Diretor de Captação de Recursos Diretor de Arrecadações Internacionais
Eric C. Schmelling David Bender 
eric.schmelling@rotary.org david.bender@rotary.org 
+1-847-866-3222 +1-847-866-3456

“Acredito que ao fazer com que mulheres de países em desenvolvimento 
tenham acesso à educação, quebramos o ciclo da pobreza. Uma mulher 

estudada pode sustentar seus filhos e também lhes dar acesso à educação.”

Al e Ruth Braswell (falecidos) 
Al Braswell, Rotary Club de Yucaipa, EUA 

Ruth Braswell, Rotary Club de Jurupa, EUA 
Membros da Sociedade Arch C. Klumph



One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 EUA
www.rotary.org/pt
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