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Promovendo a paz no mundo
Uma meta ambiciosa, colocada em prática  
pelo Rotary
O aumento de conflitos no mundo assinalou a necessidade de formarmos mais profissionais capacitados 
a neutralizá-los. Em 2002, o Rotary criou os Centros Rotary pela Paz para identificar e treinar 
profissionais altamente qualificados para atuar como agentes da paz. Seis Centros Rotary em sete 
universidades oferecem aos bolsistas um programa rigoroso de estudos e estágios em áreas relacionadas 
à paz e resolução de conflitos. Os Centros inspiram-se no compromisso de longa data do Rotary 
com a promoção da paz, evidenciado em projetos que focam as causas dos conflitos. Os 70 anos de 
colaboração entre o Rotary e as Nações Unidas, juntamente com os Simpósios Rotary pela Paz e fóruns 
afins, reforçam nosso compromisso com a causa.

Os bolsistas dos Centros Rotary estão comprometidos com o avanço da paz, servindo como líderes em 
inúmeras organizações locais e internacionais. Eles promovem a cooperação nacional e global, a paz e a 
resolução de conflitos em suas vidas e carreiras, e por meio de serviços humanitários.

O programa dos Centros Rotary é possível graças ao benevolente apoio de um grupo relativamente 
pequeno de rotarianos e simpatizantes do Rotary, cujas doações extraordinárias e legados ajudarão a 
garantir a saúde financeira da iniciativa. O alcance da meta de US$150 milhões em doações e legados 
até 30 de junho de 2017 visa assegurar o sucesso do empreendimento a longo prazo.

Zewdineh Beyene 

Bolsista Rotary pela Paz

Abdikheir Ahmed 

Bolsista Rotary pela Paz

Vanessa Contopulos 
Bolsista Rotary pela Paz



CENTROS ROTARY PELA PAZ 
Os bolsistas estudam em Centros Rotary pela Paz localizados em países que não sejam os seus próprios. Por 
meio de um programa abrangente de estudos acadêmicos e treinamento prático, os Centros formam líderes 
que se tornam agentes catalisadores da paz e da resolução de conflitos em suas comunidades e em todo o 
mundo. O programa conta com os rotarianos para ajudar a identificar candidatos potenciais, com o objetivo de 
selecionar anualmente cerca de 50 candidatos ao programa de mestrado e 50 ao programa de certificação de 
aperfeiçoamento profissional.

Os Centros funcionam em parceria com sete instituições de ensino superior coneituadas, as quais mudaram à 
medida em que o programa evoluiu.

University of Bradford, West Yorkshire, Inglaterra
O Departamento de Estudos pela Paz na University of Bradford é o maior do mundo e oferece diversos 
programas de mestrado. Seus funcionários editam três publicações (International Peacekeeping, Journal of Latin 
American Studies e Central and European Review) e os estudantes de pesquisa produzem o jornal on-line Paz, 
Conflito e Desenvolvimento.

Chulalongkorn University, Bangcoc, Tailândia
A Chulalongkorn University tem um programa intensivo de três meses que oferece certificado de 
aperfeiçoamento profissional. Diferentemente das outras universidades parceiras dos Centros Rotary pela Paz, 
em que a idade média dos bolsistas é 30 anos, os estudantes em Chulalongkorn têm por volta de 40 anos de 
idade e já trabalham em áreas afins. 

Duke University e University of North Carolina at Chapel Hill, Carolina do Norte, EUA 
Estas universidades, localizadas a apenas 16km uma da outra, abrigam conjuntamente o Centro Rotary pela Paz 
de Duke-UNC. Os bolsistas Rotary pela Paz recebem o diploma de mestrado em Políticas de Desenvolvimento 
Internacional e o certificado de graduação em Paz Internacional e Resolução de Conflitos da UNC.

International Christian University, Tóquio, Japão
A International Christian University é pioneira em artes liberais no Japão desde que foi inaugurada em 1953. Seu 
departamento de Políticas Públicas e Pesquisa Social oferece diplomas de mestrado em ciências sociais, humanas 
e naturais, bem como estudos interdisciplinares e novos campos de estudos emergentes.

University of Queensland, Brisbane, Austrália
A Faculdade de Políticas Sociais e Estudos Internacionais da University of Queensland está entre as 30 melhores 
instituições de ensino do mundo nesta área de especialização. Os bolsistas Rotary pela Paz recebem diploma de 
mestrado em Estudos Internacionais e Paz e Resolução de Conflitos.

Uppsala University, Uppsala, Suécia
O Departamento de Pesquisa sobre Paz e Resolução de Conflitos em Uppsala oferece curso de mestrado 
em ciências sociais e realiza pesquisa em diversas áreas de estudos sobre paz e resolução de conflitos. Ele é 
conhecido em todo o mundo por seu programa gratuito e global de coleta de dados relacionados a conflitos.



BOLSISTAS ROTARY PELA PAZ AO REDOR DO MUNDO
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Jason “Archi” e Betty Hsu
Contribuintes dos Centros Rotary pela Paz, Taiwan

A maioria dos rotarianos em Taiwan vivenciou ou ouviu histórias contadas pelos seus pais sobre os anos de extrema 
tensão política e militar no país. Nossa história de guerra nos fez estimar os desenvolvimentos atuais voltados à paz. 
Com a nossa experiência, aprendemos que a paz não se estabelece naturalmente ou com facilidade. A construção da 
paz exige esforço, assim como sua manutenção. Por essa razão, os rotarianos de Taiwan apoiam os Centros Rotary 
pela Paz. Nós realmente apreciamos o fato de que as nossas contribuições aos Centros são usadas para treinar os 
bolsistas Rotary pela Paz e equipá-los com as ferramentas que necessitam para promover a paz mundial.

Path Heang
Bolsista Rotary pela Paz do Camboja patrocinado pelo Fundo de Dotações 
Hartley B. e Ruth B. Barker para estudar na University of Queensland, 2002-04

Path Heang passou parte de sua infância em um campo de trabalho forçado do Khmer Vermelho.

A experiência gerou nele a determinação de ajudar seu país a recuperar-se dos anos de brutalidade, nos quais 
dois milhões de cambojanos morreram. Como bolsista Rotary pela Paz, ele investigou na Associação de Nações 
do Sudeste Asiático questões ligadas à segurança e ao tribunal do Khmer Vermelho.

Atualmente, Heang é diretor de um escritório local do Unicef, onde administra seis programas que ajudam a 
aperfeiçoar a vida de crianças e mulheres dos lares mais pobres do Camboja, fornecendo acesso à educação, 
assistência médica e treinamento profissionalizante.

“Os bolsistas Rotary pela Paz estão trabalhando em 
organizações no mundo inteiro, promovendo igualdade 
e direitos humanos. Estamos fazendo as coisas que 
conduzem à paz”, diz Heang. “No momento, com 
tantos conflitos surgindo ao redor do mundo, é muito 
importante investir na paz.”

“Eu ocupo um cargo sênior 
devido às habilidades 
analíticas e ferramentas 
que obtive como bolsista 
Rotary pela Paz. Agora posso 
incentivar a criação de 
políticas nacionais voltadas 
aos carentes no Camboja.” Path Heang monitora um programa que beneficia residentes de uma aldeia 

flutuante.
Fotografia de Seng Vanna



Michael e Adebola Olawale-Cole
Contribuintes dos Centros Rotary pela Paz, Nigéria

Estamos impressionados com o compromisso de cada bolsista Rotary com o avanço da paz. Muitos deles estão 
trabalhando em áreas problemáticas na África. Eles têm feito a diferença na saúde e segurança das pessoas. 
Sem paz, as doenças se alastram, a segurança é comprometida e as economias declinam. A paz fornece a pedra 
angular para as comunidades prosperarem. Ao apoiar o programa dos Centros Rotary pela Paz, eu e minha família 
estamos defendendo diretamente a Missão da Fundação de propagar a compreensão, boa vontade e paz mundial. 
O mundo seria mais conturbado e menos seguro sem as nobres contribuições do Rotary rumo ao estabelecimento da 
compreensão e paz mundial.

Robert Opira
Bolsista Rotary pela Paz de Uganda  
University of Queensland, 2005-07

Logo após concluir a universidade, Robert Opira ajudou a reabilitar e reassentar mais de 12.000 ex-soldados 
mirins no norte de Uganda. “O trabalho foi bastante difícil e me deu motivação para inscrever-me para as Bolsas 
Rotary pela Paz”, diz ele.

Hoje, como diretor executivo do Centro Great Lakes para Resolução de Conflitos, Opira trabalha com governos, 
instituições locais e outras organizações para estabelecer paz e segurança sustentáveis. O centro — que ele 
cofundou em 2008 com o bolsista Rotary pela Paz Godfrey Mukalazi — realiza treinamento em construção 
da paz e reconciliação, desmobilização e desarmamento, recuperação pós-conflito e desenvolvimento. 
Contribuindo com sua experiência, o Centro ajudou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.

“Eu queria fazer 
algo para ajudar a 
prevenir a guerra, em 
vez de tratar de suas 
consequências.”

Robert Opira lidera uma caminhada pela paz no norte de Uganda.
Fotografia: cortesia de Robert Opira



Jim e Mary Kay Patmos
Contribuintes dos Centros Rotary pela Paz, Estados Unidos

O Rotary tem feito parte da minha vida desde que eu era menino e participava de reuniões de clube com meu avô. 
Agora, meu filho Brent segue a tradição da família representando nossa quarta geração de rotarianos.

Mary Kay e eu sempre quisemos honrar nossa história retribuindo ao Rotary — a única coisa que não sabíamos era 
como. Quando ficamos sabendo mais sobre o trabalho da organização na área de paz e resolução de conflitos, ficou 
claro que isso seria o nosso legado no Rotary. Mary Kay tinha uma carreira gratificante trabalhando como instrutora 
em resolução de conflitos, e nós dois acreditamos na força do Rotary na arena da paz.

Designamos em nosso testamento uma doação substancial aos Centros Rotary pela Paz. O quanto você tem não faz a 
diferença — o que faz a diferença é como você retribuiu àqueles que o ajudaram.

Maria Saifuddin Effendi 
Bolsista Rotary pela Paz do Paquistão  
University of Bradford, 2006-08

Um ano depois de formada, Maria Saifuddin Effendi estava de volta ao mundo acadêmico na National Defense 
University, em Islamabad, no Paquistão, mas dessa vez ela não era uma estudante.

“A National Defense University (NDU) é uma 
instituição pioneira que lançou os estudos sobre paz 
e resolução de conflitos como disciplina do sistema 
educacional do Paquistão em 2008. Eu passei a 
integrar a equipe da NDU em 2009 para aprimorar o 
Departamento de Estudos sobre Paz e Conflito, e o 
currículo”, explica Effendi, uma professora assistente.

O departamento está prosperando apesar da 
resistência de alguns acadêmicos que o consideravam 
“inútil” e procuravam fechá-lo. “É uma grande 
satisfação vê-lo crescendo”, diz ela.

“A paz pode ser alcançada se lidarmos com as 
questões ligadas à segurança humana, desde a 
segurança dos alimentos e da água e a preservação 
do meio ambiente até a prosperidade econômica e 
educação para todos”, declara Effendi. 

“O programa dos Centros 
Rotary pela Paz é uma 
excelente iniciativa.”

Maria Saifuddin Effendi fala durante um programa para militares do Paquistão e 
dos Estados Unidos na National Defense University em Islamabad.
Fotografia: cortesia de Maria Saifuddin Effendi



Katia de Mello Dantas
Bolsista Rotary pela Paz do Brasil patrocinada pelo Fundo de Dotações  
Paul F. e Carolyn C. Rizza para estudar na Duke University e University of 
North Carolina, 2007-09

Katia de Mello Dantas imagina uma época em que todas as crianças possam ser apenas crianças e “não 
brinquedos nas mãos de adultos, nem mini trabalhadores, nem vítimas; apenas crianças, com um leque amplo 
de direitos garantidos”. 

No escritório do Brasil do Centro Internacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, Katia trabalha para 
combater a exploração sexual, o abuso e o sequestro de crianças. Como diretora de políticas para a América 
Latina e o Caribe, ela ajuda a desenvolver leis uniformes e treina funcionários da polícia sobre como coletar 
evidência e apresentar denúncias efetivamente.

Ela diz que diariamente em seu trabalho aplica as ferramentas e técnicas que aprendeu, “desde uma simples 
análise das partes interessadas a dinâmicas complexas de assistência internacional”. 

“Os doadores que apoiam 
esse programa devem sentir-
se orgulhosos. Eles estão 
realmente contribuindo para 
a construção de um mundo 
melhor.”

Fundação Otto e Fran Walter 
Contribuinte dos Centros Rotary pela Paz, Estados Unidos

Aqui na Fundação Otto e Fran Walter, vemos nosso compromisso com os Centros Rotary pela Paz como uma 
admirável maneira de favorecer a paz mundial. Como a Fundação Rotária administra o processo de seleção e faz todo 
o trabalho pertinente, sabemos que nossas preciosas contribuições irão diretamente às bolsas de estudos e que o 
nosso bolsista será um exemplo dos atributos que são tão críticos para nós. Não conseguimos pensar em nenhuma 
maneira melhor de investir no futuro do mundo do que através de nossa parceria com a Fundação.

— Marty Peak Helman, vice-presidente da Fundação Otto e Fran Walter

Katia de Mello Dantas fala em um painel sobre a necessidade de proteger as 
crianças contra a exploração sexual. 
Fotografia: cortesia de Katia de Mello Dantas

http://video.rotary.org/JdjgB/katia-dantas-protecting-our-children-as-a-pathway-to-peace/


Arnoldas Pranckevižius
Bolsista Rotary pela Paz da Lituânia 
Sciences Po, 2002-04*

Arnoldas Pranckevi ius muitas vezes se pergunta 
como o mundo será dentro de 20 ou 50 anos. 

“Será um mundo de desenvolvimento sustentável 
com os ganhos da globalização disponíveis a todos ou 
um mundo marcado por economias protecionistas, 
crescente desigualdade e pobreza galopante?”

Pranckevi ius dedicou sua carreira de quase 10 anos 
na União Europeia (UE) para torná-la melhor. Como 
consultor de políticas externas para o presidente 
do parlamento europeu Martin Schulz, ele vem 
trabalhando em uma missão especial de mediação 
que visa a aprimoramento das relações da UE com a 
Ucrânia.

“O que me dá a maior esperança de paz é o exemplo 
da União Europeia”, diz Pranckevi ius.  
“Quando penso na paz, estabilidade e democracia 
que a UE conseguiu criar em um continente que, 
apenas no século passado, deu origem às mais 
devastadoras guerras, começo a acreditar que a paz 
é possível.”

Jannine e Paul Birtwistle
Contribuintes dos Centros Rotary pela Paz, das Ilhas do Canal, Guernsey

A paz tem um significado diferente para cada um de nós e, neste mundo conturbado, Paul e eu sinceramente 
acreditamos que o programa Centros Rotary pela Paz seja o mais importante do Rotary, depois do Pólio Plus.  
Ao criar o Fundo de Dotação Paul e Jannine Birtwistle para as Bolsas Rotary pela Paz, estamos contribuindo para que 
o 1,2 milhão de rotarianos continuem a fazer o bem no mundo muito tempo depois da nossa morte.

Após conhecer diversos bolsistas Rotary pela Paz e finalizar as provisões nos nossos testamentos, temos uma sensação 
especial de tranquilidade por saber que estamos ajudando a capacitar indivíduos extraordinários que farão a diferença 
na vida de milhares ou até mesmo de milhões de pessoas.

Toda doação que você fizer ao programa dos Centros Rotary pela Paz, independentemente do valor, significa que 
você estará pessoalmente conectado com essa extraordinária iniciativa do Rotary, ajudando a levar paz e resolução de 
conflitos a comunidades locais, nacionais e internacionais.

“É essencial criar uma visão 
de longo prazo para nosso 
planeta.”

*A Sciences Po em Paris sediou um Centro Rotary pela Paz de 2002 a 2007.

Arnoldas Pranckevi ius com o arcebispo Desmond Tutu em um Simpósio Rotary  
pela Paz.



Masafumi e Hatsumi Fukui
Contribuintes dos Centros Rotary pela Paz, Japão 

Acreditamos que cada de nós deve ter compaixão. Nosso desejo é que, como cidadãos do mundo, possamos criar 
uma sociedade na qual pessoas de todas as partes do globo se estimem e cuidem umas das outras. Ao apoiar 
os Centros Rotary pela Paz, promovemos a compaixão e aumentamos o impacto das muitas coisas boas que a 
Fundação Rotária faz. Esperamos que outros se unam a nós neste esforço.

Erinma Bell
Bolsista Rotary pela Paz da Inglaterra 
Chulalongkorn University, 2010

Erinma Bell oferece aos jovens uma alternativa 
ao crime armado e a pertencer a gangues em 
Manchester, na Inglaterra. Nos quatro anos, os crimes 
com armas de fogo naquela área diminuíram em mais 
de 90%.

Bell é diretora e cofundadora da Community Alliance 
for Renewal Inner South Manchester Area (CARISMA), 
uma entidade que oferece workshops — sobre paz 
e resolução de conflitos para jovens — que estão 
ajudando a aumentar a conscientização e estabelecer 
relacionamentos positivos na comunidade.

O grupo desenvolveu um kit sobre a paz, ajudou 
a criar a estação de rádio PeaceFM, organizou as 
Semanas da Paz e abriu canais de comunicação entre 
os jovens e a polícia.

Sob a liderança de Bell, a CARISMA partilhou 
experiências e informações com a polícia e grupos 
comunitários na Austrália, Paquistão, Estados Unidos 
e outros países.

“Ao defender as pessoas 
oferecemos a elas uma 
plataforma para se 
expressarem.” Erinma Bell realiza um evento pela paz em Manchester, na Inglaterra.

Fotografia: cortesia de Erinma Bell



David Chick
Bolsista Rotary pela Paz da Austrália nomeado por Paul e Jean Elder  
para estudar na Duke University e University of North Carolina, 2005-07

David Chick diz que suas experiências como bolsista Rotary pela Paz o ajudaram a preparar-se ao cargo como 
diretor da Seção de Paz e Resolução de Conflitos do Departamento de Comércio e Relações Exteriores da Austrália.

“Como grande parte do meu trabalho se concentra nas Nações Unidas, durante minha bolsa fiz estágio no 
Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o que me ajudou a entender melhor a abordagem e 
administração das Nações Unidas”, diz Chick.

“Eu raramente passo uma semana sem usar as habilidades que adquiri no Centro”, ele afirma. “Meus estudos 
em mediação e resolução de conflitos me possibilitam analisar as opções para apoiar a diplomacia preventiva em 
comunidades na Austrália.”

“A cada ano que passa reafirmo minha gratidão ao Rotary pelo apoio que recebi”, completa.

“Os doadores e os rotarianos são um grande recurso para o 
programa. Eles trazem motivação e nos fazem crer que a paz é 
possível.”

David Chick
Fotografia: cortesia de David Chick



Seu convite para ajudar a 
fazer da paz uma realidade
Há diversas oportunidades de se fazer doações em honra de alguém para apoiar o programa e suas atividades 
em diversos níveis. Os interessados podem fazer uma doação a uma classe específica de bolsistas Rotary pela 
Paz ou contribuir ao Fundo de Dotação para oferecer apoio perpetuamente. Doações com prazo definido 
patrocinam um ou mais bolsistas Rotary pela Paz ou podem oferecer suporte geral ao programa. No Fundo de 
Dotações, uma parte dos rendimentos é usada para financiar atividades dos Centros Rotary pela Paz.

FUNDO DE DOTAÇÃO (Contribuições são investidas 
perpetuamente e os rendimentos passíveis de dispêndio são usados em suporte ao programa.)

US$1,5 milhão – Bolsas Rotary pela Paz
Financia um bolsista anualmente no programa de mestrado de dois anos em  
um Centro Rotary pela Paz. 

US$1 milhão – Bolsas Rotary pela Paz
Financia um bolsista a cada dois anos no programa de mestrado de dois anos em  
um Centro Rotary pela Paz.

US$1 milhão – Professores convidados
Financia um professor por um ano para dar aulas e servir de mentor aos bolsistas em 
um Centro Rotary pela Paz.

US$750.000 – Bolsas Rotary pela Paz
Financiam um bolsista a cada três anos no programa de mestrado de dois anos em 
um Centro Rotary pela Paz. 

US$500.000 – Bolsas Rotary pela Paz
Financiam um bolsista a cada quatro anos no programa de mestrado de dois anos em 
um Centro Rotary pela Paz.

US$250.000 – Bolsas Rotary pela Paz para programa de certificação
Financiam anualmente um bolsista no programa de certificação profissional de  
três meses.

US$100.000 – Seminários anuais em Centros Rotary pela Paz
Financiam anualmente um seminário em Centro Rotary pela Paz.

US$25.000 ou mais – Apoio geral aos Centros Rotary pela Paz
Financiam um fundo de suporte geral ao programa.

María Zazil Romero Echavarría

Bolsista Rotary pela Paz

Melissa Toupin-Laforge
Bolsista Rotary pela Paz 
 



DOAÇÕES COM PRAZO DEFINIDO (As contribuições são usadas
integralmente em um ou dois anos.)

US$75.000 – Bolsas Rotary pela Paz
Financiam um bolsista para programa de mestrado de dois anos em um Centro Rotary pela Paz. 

US$75.000 – Estágios ou projetos de pesquisa
Financiam até 10 estágios ou projetos de pesquisa para bolsistas Rotary pela Paz.

US$60.000 – Bolsas Rotary pela Paz para programa de certificação
Financiam até cinco bolsistas Rotary pela Paz inscritos no programa de certificação profissional de três meses.

US$10.000 – Apoio geral
Doações de US$10.000 ou mais fornecem suporte geral ao programa.

Contribuições monetárias de US$250.000 ou mais qualificam o doador para ingresso na Sociedade Arch 
Klumph. Para mais informações sobre doações em honra ao doador, entre em contato com a Fundação Rotária.

Rotary International
The Rotary Foundation Fund Development Office 
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 EUA
rpcgifts@rotary.org
Telefone: +1-847-866-3380 Fax: +1-847-556-2181 
www.rotary.org/peace-fellowships

Adamou HamadouBolsista Rotary pela Paz

http://www.rotary.org/pt/peace-fellowships
mailto:rpcgifts@rotary.org
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