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Rotarianos e amigos em Munique, Alemanha, 
arrecadam fundos para a erradicação da paralisia 
infantil com uma corrida de bicicleta de 400 km.



ROTARY INTERNATIONAL E  
FUNDAÇÃO ROTÁRIA

Relatório anual de 2011-12
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Um ano de grandes conquistas
O ano rotário de 2011-12 foi um ano de mudanças. Tivemos o desafio de 
Conhecermos a nós Mesmos para Envolvermos a Humanidade, e ao mesmo tempo, 
Fazermos o Bem no Mundo. Neste relatório você verá apenas alguns exemplos do que 
os 1,2 milhão de rotarianos no mundo todo fizeram para melhorar a qualidade de 
vida daqueles que precisam.

No dia 13 de janeiro entramos para a história, pois a Índia comemorou um ano sem 
nenhum caso de poliomielite. Por muito tempo considerado o maior desafio no 
combate à doença, a Índia foi retirada da lista de países endêmicos da pólio, restando 
Afeganistão, Nigéria e Paquistão.

Também em janeiro, anunciamos que o Desafio 200 Milhões de Dólares do Rotary 
tinha sido superado, seis meses antes do prazo. Dia 30 de junho, o Desafio foi 
encerrado, com uma arrecadação de US$228 milhões para o combate à pólio, 
graças à generosidade de rotarianos e amigos do Rotary no mundo inteiro. Estamos 
confiantes que o Rotary vai continuar a liderar a conquista maior de erradicação 
global da paralisia infantil.

Em 2011-12, olhamos para o future, através do Plano Estratégico do RI e do Visão 
de Futuro, nosso novo modelo de outorga de subsídios. Expandimos o alcance 
rotário por meio de parcerias com Mercy Ships, UNESCO-IHE, ShelterBox, a 
Global FoodBanking Network, e Youth Service America. Ampliamos nossos serviços 
humanitários através de nossoo contínuo trabalho com nossos parceiros na Iniciativa 
Global de Erradicação da Pólio (OMS, Unicef e o Centro Norte-Americano de 
Controle e Prevenção de Doenças) e a Fundação Bill e Melinda Gates; USAID; Aga 
Khan University; Oikocredit; Goodwill Industries International; Dolly Parton’s 
Imagination Library; the International Reading Association; e os Centros Rotary  
pela Paz.

Ao vivenciarmos o novo ano rotário fomentando a Paz Através do Servir, nos 
orgulhamos de tudo que os rotarianos conquistaram juntos, dia a dia, semana a 
semana, no mundo todo. 

Kalyan Banerjee 
Presidente em 2011-12 
Rotary International

William B. Boyd 
Chair do Conselho de  
Curadores em 2011-12  
Fundação Rotária

todos os valores deste relatório aparecem em dólares americanos.



O Rotary na Casa Branca 
Dez rotarianos dos Estados Unidos foram homenageados no dia 20 de abril na Casa 
Branca por seu trabalho voluntário local e internacional. No evento em Washington, 
D.C., mais de 160 rotarianos participaram de sessões com líderes comunitários. 
Especialistas da Casa Branca falaram sobre saúde materno-infantil, prevenção de 
doenças, desenvolvimento econômico, educação e jovens, água e saneamento e paz.

Rotary no cenário mundial
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Convite real
A rotaractiana Andrea Tirone e a interactiana Kiara Vallier estiveram entre os 120 jovens 
que conheceram o príncipe William e Kate Middleton, Duque e Duquesa de Cambridge, 
em Ottawa, Canadá. Eles foram convidados a conhecer o casal real graças à sua 
dedicação a serviços humanitários.

Reunião presidencial
O presidente do Rotary International, 
Kalyan Banerjee, outorgou uma 
medalha ao presidente afegão Hamid 
Karzai, em reconhecimento ao seu 
suporte ao combate à paralisia infantil. 
Banerjee foi o primeiro presidente do 
RI a visitar o Afeganistão, e durante a 
visita de 45 minutos, os dois discutiram 
como aplicar naquele país, as lições 
aprendidas com o combate à pólio  
na Índia.

Rotary no cenário mundial
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Quadro associativo em 2011-12

Os rotarianos são homens e 
mulheres de todas as idades e 
áreas de atuação que usam seu 
talento, aptidões e energia para 
melhorar a qualidade de vida de 
pessoas em comunidades locais e 
internacionais. Os 1,2 milhão de 
rotarianos também estabelecem 
contato com outros profissionais 
e compartilham suas experiências 
com jovens. Através dos Núcelos 
Rotary de Desenvolvimento 
Comunitário, voluntários que não 
são rotarianos se envolvem em 
projetos humanitários. 

532 DISTRITOS ROTÁRIOS

171.120

7.440

34.533 ROTARY CLUBS

1.227.189 ROTARIANOS
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A rotariana Ayako “Aya” Taguchi do Rotary Club de 
Morioka North, Japão, é uma dos muitos rotarianos que 
ajudaram as comunidades locais após o tsunami de 2011. 
Aqui, ela fala a crianças de uma escola em Otsuchi.

PARTICIANTES DOS NÚCLEOS 
ROTARY DE DESENVOLVIMENTO  
COMUNITÁRIO 

NÚCLEOS ROTARY DE 
DESENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO



Quadro associativo em 2011-12

América do Norte e Caribe

379.425

7

Rotarianos por região

Norte Asiático  
(incluindo Japão e Coreia)

151.670

Sul e Sudeste Asiático  
(incluindo Índia)

172.006

África e Sudoeste 
Asiático

35.511

Austrália, Filipinas e  
Região do Pacífico

63.395

América Central e do Sul

101.365

Europa

323.817
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Novas Gerações
A cada ano, o Rotary conecta milhares de jovens em uma rede 
global de amizade e serviços humanitários. Rotaractianos e 
interacitanos fazem a diferença em comunidades no mundo todo. 
Através do Intercâmbio de Jovens do Rotary, os jovens vivenciam 
novas culturas. Os participantes do RYLA aprendem aptidões que os 
ajudarão a alcançar o sucesso futuro.

RotaRact 
9.388 clubes 
215.924 rotaractianos (de 18 a 30 anos)

INtERcÂMBIo DE JoVENS Do RotaRY
8.000 alunos de 80 países (de 14 a 19 anos)

PRÊMIoS RotÁRIoS DE LIDERaNÇa JUVENIS (RYLa)
25.000 alunos e jovens

INtERact 
14.734 clubes
338.836 interactianos (de 12 a 18 anos)

a cada ano, 500.000 jovens
participam de programas das NoVaS GERaÇÕES
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Andrea Tirone do Rotaract Club da 
Universidade de Toronto, Canadá, ajuda 
a pintar uma escola danificada por uma 
enchente, durante um projeto humanitário 
pré-convenção próximo a Bangcoc, Tailândia.

Novas Gerações
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A vantagem Rotary
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Os rotarianos têm determinação, experiência e o 
know-how profissional para enfrentar alguns dos 
maiores desafios mundiais.

Em Kasamu-Kyali, Uganda, rotarianos do 
Rotary Club de Muyenga fizeram parceria com 
rotarianos da Bélgica em um projeto financiado 
por subsídio da Fundação para sanar problemas 
em três áreas de enfoque: recursos hídricos e 
saneamento, prevenção e tratamento de doenças, 
e desenvolvimento econômico e comunitário. 

O projeto estabeleceu um sistema de água 
limpa, uma padaria, um programa de procriação 
de cabras, um centro professional onde as 
mulheres fabricam mosquiteiros e vestidos 
e uniformes para órfãos, e uma câmara-fria 
mantida por energia solar para guardar vacinas.

Em 2012, membros de uma equipe de 
formação professional foram até lá e ajudaram 
no tratamento de pacientes em um posto de 
saúde financiado pelo clube de Muyenga. “Foi 
revelador ver um projeto abrangir tantas áreas 
e proporcionar tantas melhorias à população”, 
disse o ex-governador Matthias Oladeinde 
Shoga, que liderou a equipe. 

A abordagem única do Rotary permite que 
profissionais viagem para outros países e 
aprendam mais sobre suas profissões e/ou 
ensinem profissionais locais. Esta equipe, que 
visitou o campus da Aga Khan University 
em Kampala, Uganda, incluiu três professors 
de enfermagem da Nigéria, que forneceram 
treinamento sobre métodos pedagógicos que 
promovem o aprendizado e melhoram a eficácia 
da educação. 

11
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ERRADIcANDO A póLIO

Rotariana do Distrito 3700 (Coreia) ministra 
a vacina oral antipólio a uma criança durante 
campanha em Meerut, Uttar Pradesh, Índia.

A Índia não é mais um país 
endêmico, mas a vacinação 
contra a doença deve continuar 
em todos os países, até que a 
erradicação da paralisia infantil 
seja certificada em todo o mundo.
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ERRADIcANDO A póLIO

Marcos importantes: A Índia 
deixa de ser país endêmico
O Rotary teve um papel fundamental no 
progresso alcançado pela Iniciativa Global 
de Erradicação da Pólio. Em fevereiro, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
declarou que a Índia seria retirada da lista 
de países endêmicos da pólio, restando 
assim, apenas três países nessas condições: 
Afeganistão, Nigéria e Paquistão.

“Com o apoio de seus irmãos e irmãs em 
Rotary de todo o mundo, os rotarianos 
indianos trabalharam arduamente, mês após 
mês, ano após ano, para ajudar a organizar e 
conduzir os Dias Nacionais de Imunização 
que levam a vacina oral antipólio a milhões 
de crianças”, diz o Presidente do RI, Kalyan 
Banerjee.

“A Índia está prestes a erradicar a paralisia 
infantil, e o Rotary International se 
comprometeu a liderar esta batalha até 
que o país e o mundo estejam livres dessa 
doença”, mencionou o ex-presidente de 
RI Rajendra K. Saboo. A erradicação da 
poliomielite é certificada regionalmente, ou 
seja, a certificação ocorre quando todos os 
países de uma região demonstram ausência 
da transmissão do vírus selvagem da pólio 
por pelo menos três anos consecutivos.

Rotarianos superam o desafio 
Rotarianos venceram o Desafio 200 Milhões 
de Dólares do Rotary, em resposta aos  
$355 milhões contribuídos pela Fundação 
Bill e Melinda Gates à Fundação Rotária. 
Até 30 de junho, os rotarianos angariaram 
mais de $228 milhões.

“Em reconhecimento ao grande trabalho do 
Rotary, e a fim de inspirar os rotarianos no 
futuro, a Fundação Gates se compromete a 
doar mais $50 milhões, estendendo nossa 
parceria”, anunciou Jeff Raikes, CEO da 
Fundação Gates, em seu discurso durante a 
Assembleia Internacional do RI em janeiro.

Ele disse ainda: “O Rotary começou a 
primeira batalha contra a pólio, e continua a 
liderar iniciativas de arrecadação de fundos 
do setor privado, engajar os envolvidos no 
trabalho de erradicação, e a manter a pólio 
como prioridade na agenda dos principais 
tomadores de decisões”.

A Fundação Rotária está distribuindo esses 
$50 milhões, que não são um desafio de 
equiparação, entre os países mais atingidos 
pela pólio, principalmente por meio de 
subsídios à OMS e ao Unicef, em apoio 
direto às atividades de imunização.

Fo
to

: n
ic

k
i s

c
o

tt

Famílias em Delhi, Índia, levam seus filhos 
para serem vacinados contra a paralisia infantil 
durante um Dia Nacional de Imunização.

Rotariano dos Estados Unidos e uma 
criança em uma passeata para promover a 
erradicação da pólio em Bhavanagar, Índia.
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ERRADIcANDO A póLIO

Plano de Ação de Emergência
Apesar da queda drástica de casos de paralisia 
infantil no mundo, especialmente em países 
não endêmicos, a ameaça de transmissão 
devido a déficits de verbas e vacinações fez 
com que um Plano de Ação de Emergência 
Global fosse lançado para 2012-13.

O plano se baseia no sucesso atingido na 
Índia  e tem como objetivo fortalecer a 
cobertura de imunização para que os países 
endêmicos eliminem a pólio. Em apoio ao 
plano, a OMS aprovou uma resolução em 
maio que declarou “o término da iniciativa 
de erradicação da poliomielite como uma 
emergência programática para a saúde 
pública global”.

Da mesma forma, o Conselho de Curadores 
da Fundação Rotária reafirmou que a 
erradicação da pólio é uma prioridade 
urgente da Fundação e que o apoio 
contínuo ao Pólio Plus é essencial.

Defesa da causa
O Rotary e seus parceiros na Iniciativa 
Global de Erradicação da Pólio (OMS, 
Unicef e o Centro Norte-Americano 
de Controle e Prevenção de Doenças) e 
a Fundação Bill e Melinda Gates estão 
enfatizando a importância de defender a 
causa para que governos nacionais financiem 
totalmente o empenho mundial.

Uma petição realizada por rotarianos 
australianos e o Projeto Global Contra a 
Pobreza, e o Concerto pelo Fim da Pólio em 

outubro, incentivaram líderes governamentais 
a incluir a erradicação da pólio na agenda 
da reunião dos Chefes de Governo da 
Commonwealth, em Perth, Austrália. Após 
a reunião, os governos da Austrália, Canadá 
e Nigéria, juntamente com a Fundação 
Gates, anunciaram uma promessa conjunta 
de mais de $100 milhões a serem destinados 
a atividades de erradicação da paralisia 
infantil. Rotarianos canadenses também 
tiveram um papel importante ao incentivar 
seu governo a defender a causa.

“Os líderes rotários continuam a se reunir 
com chefes de Estado de países doadores e 
outros afetados pela pólio, a fim de garantir 
que a erradicação da doença permaneça 
uma prioridade em todos os países e que 
os compromissos de financiamento ao 
programa sejam mantidos”, diz Robert S. 
Scott, presidente da Comissão Internacional 
Pólio Plus do Rotary.

Rotary no  
cenário mundial
O presidente eleito do RI, Sakuji 
Tanaka, ouve palavras promissoras do 
primeiro-ministro Yoshihiko Noda a respeito 
do contínuo apoio do Japão à erradicação 
da paralisia infantil, prioridade do Rotary.  Fo
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O cineasta Zorro Gamarnik, Robert Pennicott, 
do Rotary Club de Kingston, Austrália, e Mick 
Souter celebram após completarem a primeira 
circum-navegação da Austrália em barcos com 
motor de popa. Eles arrecadaram $250.000 para 
o Desafio 200 Milhões de Dólares do Rotary.



15

ERRADIcANDO A póLIO

Interrompendo o vírus da pólio 
na Índia
O Show All India End Polio Now, 
organizado pelo Distrito 3201 (partes 
de Kerala e Tamil Nadu), ampliou a 
conscientização sobre a poliomielite na 
Índia, no Nepal e no Butão. No dia 11 de 

dezembro, uma equipe de seis rotarianos 
partiu de Koshi, Kerala, e visitou cidades e 
vilarejos em 24 estados, se reunindo com 
oficiais governamentais da saúde durante 
o trajeto. A viagem foi de cerca de 18.500 
km e terminou no dia 14 de fevereiro, em 
Coimbatore, Tamil Nadu.

VOZES 
DO ROTARY 

“Como rotariano e sobrevivente da pólio, comemoro aonde 
chegamos, e reconheço o trabalho que ainda temos pela frente para 
garantir que nenhuma criança sofra dessa doença novamente.”

Urs Herzog, Defensor Nacional Pólio Plus, Suíça; ex-governador do  
Distrito 1980.

Casos de pólio no mundo
1985 2012

Desde que o Rotary iniciou o programa Pólio Plus, o número de casos de paralisia infantil no 
mundo foi reduzido em mais de 99%, e o número de países endêmicos caiu para três, o mais 
baixo da história: Afeganistão, Nigéria e Paquistão.

350.000 casos

125 países

<1.000 casos

3 países
➡



ÁgUA E sANEAmENTO || pREvENÇÃO E TRATAmENTO DE DOENÇAs 

Fo
to

: A
ll

is
o

n
 k

w
es

el
l

Moradores de Makoor, Kerala, Índia, 
demonstram os efeitos de anos bebendo e 
cozinhando com água altamente fluoretada.

Estima-se que dois milhões de pessoas 
morram anualmente de doenças 
transmitidas pela água, e mais de um 
bilhão não tenham acesso à água potável.

16
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ÁgUA E sANEAmENTO || pREvENÇÃO E TRATAmENTO DE DOENÇAs 

Água limpa leva melhor saúde
Os moradores de Patari, um vilarejo 
em Uttar Pradesh, estão entre as 25 
milhões de pessoas na Índia que sofrem 
das consequências da fluorose, condição 
irreversível causada por níveis elevados 
de fluoreto na água. A fluorose pode 
causar deformidades no ossos, calcificação 
de ligamentos e tendões, e osteoclerose 
(densidade óssea anormal). Os efeitos nos 
dentes incluem manchamento e erosão dos 
dentes.

“O fluoreto, devido à sua força, apodrece os 
dentes e destroi os ossos”, afirma Maurice 
Halliday, ex-governador do Distrito 1020 
(Escócia), que trabalhou com o Distrito 
3110 (partes de Madhya Pradesh e Uttar 
Pradesh, Índia) para fornecer filtros de 
fluoreto a 60 famílias em Patari, em  
um projeto financiado por subsídio da 
Fundação Rotária.

O projeto de $40.000 também construiu 
banheiros e levou água potável e educação 
sobre higiene em oito escolas que atendem 
cerca de 2.300 alunos. A OMS estima que 
quase um décimo das doenças no mundo 
podem ser prevenidas se houver melhoria 
em relação aos hábitos de higiene e aos 
sistemas hídricos e de saneamento. Como 
demonstrado pelos vilarejos indianos, a 
solução requer uma abordagem objetiva, 
que inclui avaliação das necessidades de cada 
comunidade.

Rotary no cenário mundial
Ghulam Nabi Azad (à direita), o ministro 
da saúde e do bem-estar da família da 
Índia visitou a Sede Mundial do Rotary em 
Evanston, EUA, para discutir o progresso 
da Índia na erradicação da pólio com 
líderes e funcionários do Rotary, incluindo 
o presidente da Comissão Internacional 
Pólio Plus, Robert S. Scott, o presidente do 
RI, Kalyan Banerjee, e o chair do Conselho 
de Curadores, William Boyd. “Meu país 
foi muito beneficiado com seu apoio, e eu 
agradeço a todos vocês”, afirmou Azad.    

“Pessoas de todo o vilarejo vêm ao poço com seus baldes 
e canecas. Todos ficam em silêncio quando uma delas 
bombeia a água. Todos pulam de alegria quando a água 
sai. Os sorrisos de homens, mulheres e crianças fazem com 
que todos os esforços valham a pena.”

Walter Hughes, do Rotary Club de Rocky Mount, EUA, e participante 
de uma iniciativa de 80 clubes que está levando água para moradores 
de vilarejos em Gana.
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VOZES 
DO ROTARY 



pREvENÇÃO E TRATAmENTO DE DOENÇAs || sAúDE mATERNO-INFANTIL
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O Ukrainian Children’s Cardiac Center, criado 
por rotarianos da Ucrânia, Austrália, Canadá e 
Estados Unidos, oferece cirurgias para crianças 
com doenças cardíacas congênitas.

Cerca de 29.000 crianças com menos de cinco anos,  
21 por minuto, morrem todos os dias devido a doenças 
preveníveis.
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pREvENÇÃO E TRATAmENTO DE DOENÇAs || sAúDE mATERNO-INFANTIL

“Nosso trabalho é acompanhar médicos locais e ensinar 
outros médicos e enfermeiros como melhorar a qualidade 
dos cuidados prestados, e com isso, esperamos obter 
impacto sustentável.”

Dra. Alexandra Vinograd, pediatra em um hospital em Butaro, Ruanda, 
que atende 400.000 pessoas. Alexandra é americana e foi bolsista 
educacional do Rotary em 2000-01 no Peru, e participante do 
Intercâmbio de Jovens do Rotary na Alemanha.

Aumentando as probabilidades 
Um complexo de saúde materno-infantil 
está salvando vidas de crianças próximo a 
Dar es Salaam, na Tanzânia. Inspirados pela 
ênfase do presidente de RI de 2008-09 RI, 
Dong Kurn Lee, de reduzir a mortalidade 
infantil, rotarianos na Coreia e Tanzânia 
trabalharam juntos para construir uma ala 
com 55 leitos no Hospital Tumbi, em 2011, 
com centro cirúrgico totalmente equipado, 
salas de parto e salas de raios X.

O hospital atende uma área com mais de 
um milhão de moradores. Antes do projeto 
começar, não havia uma ala de maternidade 
bem equipada e as mães muitas vezes davam 
à luz seus filhos em leitos sujos.

O projeto recebeu verbas de várias fontes, 
incluindo cerca de $500.000 de rotarianos 
coreanos, $150.000 de rotarianos japoneses, 
dois subsídios da Fundação Rotária que 
totalizaram $190.000, e equiparações da 

Community Chest da Coreia e da Agência 
Coreana de Cooperação Internacional. 
Rotarianos da Tanzânia, liderados pelo ex-
curador da Fundação Jayantilal Chande e 
Bill Bali, do Rotary Club de Dar-es-Salaam 
North, monitoraram o projeto.

Rotary no cenário mundial
Bill Gates, copresidente da Fundação Bill 
e Melinda Gates, com vários rotarianos 
no Capitólio em Washington, D.C., EUA, 
no Dia Mundial de Combate à Pólio, 24 de 
outubro, para afirmar o compromisso da 
Fundação Gates e do Rotary de erradicar 
essa doença. O trabalho do Rotary como 
um dos líderes na parceria da Iniciativa 
Global de Erradicação da Pólio está criando 
um modelo para tratar outros problemas 
mundiais de saúde, como a malária, o 
sarampo e a falta de água potável. Fo
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Rotarianos da Coreia com uma mãe e seu filho 
na nova ala do hospital, em Dar es Salaam, 
Tanzânia. Rotary Clubs na Coreia ajudaram a 
arrecadar mais de $2 milhões para o projeto. 
O ex-presidente do RI Dong Kurn Lee  
(à direita) ficou inspirado pela iniciativa.

VOZES 
DO ROTARY 



DEsENvOLvImENTO EcONômIcO E cOmUNITÁRIO || EDUcAÇÃO bÁsIcA E ALFAbETIzAÇÃO
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Associados do Rotary Club de Cayes, Haiti, possibilitaram 
a construção de um laboratório de informática na escola 
secundária Lycee Philippe Guerrier. Após o terremoto de 
2010 matar 220.000 pessoas e devastar a infraestrutura do 
Haiti, rotarianos de mais de 20 países contribuíram mais de 
$2 milhões para o Fundo de Assistência ao Terremoto no 
Haiti, estabelecido pela Fundação Rotária.

A alfabetização e a pobreza 
estão ligadas, e pelo menos 
1,2 bilhão de pessoas pobres 
não sabem ler ou escrever.
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DEsENvOLvImENTO EcONômIcO E cOmUNITÁRIO || EDUcAÇÃO bÁsIcA E ALFAbETIzAÇÃO

Investindo em pessoas
Nijad K. Al Atassi, ex-governador do 
Distrito 2450 (partes da África, Oriente 
Médio, Chipre e Geórgia) se interessa tanto 
pelos serviços profissionais, que fez deles 
uma prioridade distrital.

“Os serviços profissionais são importantes 
porque enfatizam valores e a fé na ética”, afirma 
Al Atassi, do Rotary Club de Adliya, Barein.

O Rotary Club de Alexandria Sporting, Egito, 
apoiou a ideia dando enfoque a empréstimos 
de microcrédito, aulas de alfabetização 
e workshops de costura para pessoas de 
baixa renda, especialmente mulheres, para 
que adquirissem habilidades de trabalho e 
começassem seus próprios negócios.

Cada rotariano do clube emprestou $85 a 
20 empreendedores para iniciar um pequeno 
negócio. Os empréstimos foram pagos em 
parcelas durante um ano, e o dinheiro foi 
emprestado novamente, fazendo com que o 
investimento inicial do clube de $1.700 se 
transformasse em um programa sustentável 
de microcrédito.

Paineis solares levam luz à escola
O diretor da Canumay National High School 
em Valenzuela City, nas Filipinas (abaixo), 
usava um gongo e uma pedra para anunciar 
o começo e o fim das aulas. Agora, graças 
a um projeto financiado por um subsídio 
da Fundação Rotária, 10 paineis solares 
estão gerando eletricidade, e as aulas agora 
começam com o toque de um sino. Mark 
Kendziorek, do Rotary Club de South 
Everett/Mukilteo, Washington, EUA, que 
tirou essa foto, ajudou a escrever a proposta 
para o subsídio, em parceria com o Rotary 
Club de Rizal Centro, 
Filipinas. Antes 
dos paineis serem 
instalados, os alunos 
tinham que estudar à 
luz de lampiões. Esta 
imagem da última 
vez em que o gongo 
foi tocado, afirma 
Kendziorek, representa 
“uma transição do 
velho para o novo”.

Rotary no  
cenário mundial
Michel P. Jazzar, representante do RI na 
Comissão Econômica e Social das Nações 
Unidas para o Oeste Asiático, e Richard S. 
Carson, representante do RI na Organização dos 
Estados Americanos, durante o Dia Rotary/ONU, 
em Nova York. 

“Se você cria uma conexão moderna e sustentável entre os 
pequenos produtores e os mercados, encontrando um bom 
equilíbrio entre oferta e demanda de produtos agrícolas, os 
governos ficarão mais inclinados a construir rodovias e fornecer 
energia e infraestrutura.”

Australiano Alex Dalley, Bolsista de Subsídio Global, MBA na Escola de 
Rotterdam de Gestão, na Holanda, e ex-conselheiro de programas de 
desenvolvimendo do setor privado na República Democrática do Timor-Leste. 
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Ou Phana e seu marido, Peach Saveum, foram 
feridos em explosões de minas no Camboja, um dos 
países mais afetados por minas terrestres. O Centro 
de Reabilitação Kien Khleang, que ajudou em sua 
recuperação, recebeu verbas do Rotary Club de 
Salisbury, Connecticut, EUA, através de um subsídio 
da Fundação Rotária, e de fundos distritais.

Estima-se que mais de 1 bilhão de crianças com menos de 
18 anos vivam em áreas afetadas por conflitos. 
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“A experiência dos Bolsistas Rotary pela Paz é muito forte. 
O Rotary conta com 10 anos de bolsistas treinados para 
promover a resolução de conflitos.”

Al Jubitz, do Rotary Club de Portland, Oregon, EUA, membro da 
Sociedade Arch C. Klumph, e doador aos Centros Rotary pela Paz.

Defensora de crianças 
A paz mundial significa mais do que acabar 
com as guerras, significa também segurança 
para todos, incluindo os mais vulneráveis 
da sociedade. Atualmente, todos os dias 
pelo menos 22.000 crianças são dadas 
como desaparecidas no mundo, e 5.000 
são vítimas de exploração sexual, segundo 
o Centro Internacional para Crianças 
Desaparecidas e Exploradas.

No escritório da organização no Brasil, a 
ex-bolsista Rotary pela Paz Katia de Mello 
Dantas está ajudando a interromper o abuso 
sexual de crianças, incluindo rapto, tráfico 
humano e pornografia infantil. Como 
diretora para a América Latina e Caribe, ela 
viaja elaborando leis e treinando oficiais em 
como coletar evidências e abrir processos de 
forma eficaz. No último ano, ela trabalhou 
especialmente com a proteção de crianças 
contra predadores sexuais na internet. 

Anteriormente, ela trabalhou para a USAID 
no Brasil, e durante seus estudos como 
Bolsista Rotary pela Paz (2007-09), atuou 
junto à Organização Internacional para 
Migração, onde pesquisou o impacto que 
o tráfego nas fronteiras tem na transmissão do 
HIV e em outros problemas de saúde pública. 

Com a Bolsa pela Paz do Rotary proveniente 
da dotação de Paul F. e Carolyn C. Rizza, 
Katia estudou no Centro pela Paz da Duke 
University e Universidade da Carolina do 
Norte, nos EUA. Ela também foi membro 
da equipe de Intercâmbio de Grupo de 
Estudos do Brasil para os Estados Unidos.

“Acredito que podemos chegar ao ponto no 
qual todas as crianças do mundo poderão 
ser apenas crianças, não brinquedos nas 
mãos de adultos, não trabalhadores mirins, 
não vítimas, apenas crianças, com todos seus 
direitos garantidos”, afirma Katia.

A ganhadora do Prêmio Nobel da Paz Leymah 
Gbowee, da Libéria, discursa durante a plenária de 
encerramento do Simpósio Rotary pela Paz em Bangcoc, 
Tailândia. Em 2003, Gbowee mobilizou mulheres de 
diferentes etnias e crenças para por um fim à longa e 
sangrenta guerra civil de seu país.
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Ex-bolsista Rotary pela Paz Katia de Mello 
Dantas participa de um painel durante encontro 
sobre proteção contra exploração sexual 
infantil. Em 2011, ela foi nomeada entre os 99 
maiores líderes de política externa com menos 
de 33 anos.

Rotary no cenário mundial
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Através de generosas contribuições, o Rotary 
financia projetos sustentáveis que ajudam a 
atender às maiores necessidades mundiais.

Rajashree Birla, membro da Sociedade Arch C. 
Klumph da Fundação Rotária, discursa na Convenção 
do Rotary de 2012 em Bangcoc, Tailândia.
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Rajashree Birla doa mais  
$1 milhão para a erradicação  
da pólio 
Rajashree Birla, da Índia, é uma apoiadora 
fiel das iniciativas do Rotary para chegar a 
um mundo livre da paralisia infantil.  
Na Convenção do RI de 2012, ela  
anunciou uma contribuição de mais  
$1 milhão à Fundação Rotária em benefício 
da erradicação da pólio. Com essa doação, 
suas contribuições à Fundação totalizam 
mais de $6,2 milhões.

O saudoso marido de Birla, Aditya, fez do 
Grupo Aditya Birla uma das empresas da 
lista Fortune 500 e uma das maiores da 
Índia. Hoje, seu filho Kumar Mangalam é 
o presidente do conselho e ela diretora da 
empresa.

“A presença da Sra. Birla na Convenção 
mostrou o respeito que ela tem pelo Rotary. 
Ela é uma pessoa que tem dignidade, 
compaixão, humildade e tranquilidade”, 
disse o presidente do RI Kalyan Banerjee. 
“Não é apenas por sua doação adicional 
à erradicação da pólio pela qual somos 
imensamente gratos, mas também à graça e 
ao compromisso absoluto que ela reflete.” 

Birla disse: “Com base no sucesso de 
iniciativas do Rotary International na 
Índia, juntamente com o apoio admirável 
de departamentos de saúde dos governos 
e instituições como a OMS, o Unicef, o 
Centro Norte-americano de Controle de 
Prevenção de Doenças (CDC) e a Fundação 
Gates, não estamos longe de eliminar a 
poliomielite nos outros três países”.  

Houve 72 novos membros admitidos 
na Sociedade Arch C. Klumph da 
Fundação Rotária em 2011-12, com 
cerimônias especiais que marcaram o 
Dia de Taiwan, o Dia da Índia, e o Dia 
da Coreia (à esquerda). A sociedade 
homenageia aqueles que contribuírem 
pelo menos $250.000 à Fundação. 

“A Fundação aceita a
 responsabilidade de usar essas 

doações para fazer o bem no 
mundo.”

William B. Boyd, Chair do Conselho 
de Curadores da Fundação.
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Rotary no cenário mundial
O ranking do Rotary  Em 2012, a Fundação Rotária recebeu a nota A+ do Instituto 
Americano de Filantropia, o nível máximo de quatro estrelas da Charity Navigator, e 
acreditação plena da Wise Giving Alliance of the Better Business Bureau, com base nos 
resultados do ano anterior. No ano fiscal de 2012, apenas 2% das despesas da Fundação 
foram relativas a gastos administrativos e 8% para arrecadação de fundos. A Fundação 
direcionou 90% de suas despesas para programas, excedendo o benchmark de 65% 
utilizado por órgãos independentes que determinam o nível de eficiência de organizações 
assistenciais.

As verbas da Fundação Rotária vão para...

Benchmark da Wise Giving Allianc

Programas

Programas

Despesas administivas e de arrecadação   10%

90% A+

65%

Apoio das bases 
Em Lima, Peru, mais de 70% da água vem 
do Rio Rimac, poluído com altos níveis de 
cádmio, cobre, chumbo, zinco e arsênico. 

Para ajudar a resolver o problema, 
a Fundação Rotária e seus parceiros 
forneceram filtros de água a 5.000 famílias 
que vivem nas margens do rio. Mulheres 
locais treinam outras famílias a usar os 
filtors. “Eles não estão dando apenas filtros, 
mas sim saúde e uma vida melhor para os 
nossos filhos”, diz Maria Moron, uma das 
moradoras.

O Fundo Anual é a principal fonte de 
recursos para as atividades da Fundação 
Rotária. O ciclo de investimento de três 
anos dá aos clubes tempo para planejar 
atividades sustentáveis e de alto impacto, 
e à Fundação, tempo para investir as 
contribuições. Esses ganhos de investimento 
ajudam a cobrir despesas adminitrativas e de 
arrecadação de fundos que a Fundação tem.

Em Lima, Peru, onde cerca de 8 milhões de 
pessoas não têm acesso a água potável, os 
rotarianos trabalharam juntos para melhorar 
o sistema hídrico, com o apoio de um subsídio 
da Fundação Rotária. Todos rotarianos 
deveriam participar de um projeto da 
Fundação e contribuir ao Fundo Anual todos 
os anos. Essas doações ajudam os rotarianos a 
fazer o bem no mundo, através de uma vasta 
gama de projetos locais e internacionais.
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10 países e regiões geográficas que mais contribuíram

2. JAPÃO
$17.783 $129

3. ÍNDIA
$14.237 $65

10. BRASIL
$5.382 $64

4. COREIA
$10.874 $164

5. CANADÁ
$7.713 $163

7. ALEMANHA
$6.179 $77

9. REINO UNIDO
$5.392 $59

1. ESTADOS UNIDOS
$73.503* $111

6. TAIWAN
$6.502 $179

 total de contribuições (em milhares) em 2011-12 (inclui contribuições flow-through)
 contribuição anual por rotariano em 2011-12

* exclui $10 milhões em prol do combate à pólio, recebidos da Fundação Bill e Melinda gates.

Albert e Virginia Alley  Sudhansu e Mina Bhattacharyya  Al e Ruth Braswell Jr.+  Patrick W. e Janet R. Carlton  
Henry Hsi-Shih Chang e Jolly Li-Yueh Ku  Rubber Ying-Chuan Chang e Kiko Pi-Yun Lin  Paul Chung-Ho Chen e 
Yun-Li Wang  Matt Ming-Hung Chen e Susan Hu  Computer Chiu-Lin e Jasmine Chiu  Byong Seol Choi e A Jong Lee  
Deviprasad Gangabux Goenka e Hivdevi Deviprasad Goenka  Seung Ryong Han e Hee Jong You  R. Lee e Judith 
A. Harman  James R. e Janice E. Heinrich  Lawrence W. e Linda R. Jubie  J.B. e Marlene Kamdar  Habil F. e Nafisa 
Khorakiwala  Steven e Iris Laine  Angela Ming-Chu Lu Lee e Steve Chen Tai Lee  Dong Kurn Lee e Young Ja Chung  
May Chin-Mei Lu   John H. e A. Rose Moon Sr.  Dato’ Ng Kim-Poh Amko e Lucille Huang  Allen D. e Patsy M. Orr  
Young Koo Park e Eun Hwa Chang  Terry N. e Anne P. Phillips  Chuck e Yolanda+ Reinhart  Frank H. e Judith H. 
Rothermel  Hiroshi e Suma Shimuta  Rajju e Sandra Shroff  Surya+ e Foram Varsani  Hong-Joo Yoon e Kyung Hee 
Lee  Kyun Kim e Hye Suk Jeong  Eung Jong Yoo e Hee Sook Chung  In Chul Park e Hai Soon Bae  Sang Koo Yun e Eun 
Sun Yang  Yong Keuk Shin 

Se tornaram membros da Sociedade Arch C. Klumph

A lista inclui aqueles que entraram para a sociedade Arch c. klumph entre 1º de julho de 2011 e 30 de junho de 2012.   
+ Falecido(a)

NOssOs DOADOREs

Os doadores de 2011-12 
incluem

Dados de 30 de junho de 2012.

Major Donors

Benefeitores e Sociedade  

de Doadores Testamentários

Sociedade  Arch C.  Klumph 

Companheiros Paul Harris

55

2.199

2.794

47.218

Doações de   
$250.000 ou mais

Doações de  
$10.000 ou mais

Doações em 
testamento

 Doações de  
$1.000 ou mais

8. AUSTRÁLIA
$6.022 $115
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Nossas finanças
Rotarianos e amigos do Rotary apoiam a Fundação Rotária, que em 
troca possibilita que rotarianos façam ainda mais o bem no mundo.
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Selina Konrad na Marienplatz em Munique, Alemanha, 
ajudando a arrecadar fundos para a erradicação da 
pólio. Ela é sobrinha de um rotariano da região.



29todos os valores deste relatório aparecem em dólares americanos.
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FINANÇAs DO ROTARY INTERNATIONAL

Recebido pelo Rotary International

Despesas
$ (em milhões)

Serviços e outras atividades

Operações

0 50 100

2011  Real

Orçado

Real
2012

80,1

95,5

96,3

20,3 59,8

24,5 71,0

70,1

Receitas
$ (em milhões)

-6,3

Serviços e outras atividades

Cotas per capita

Rendimentos líquidos de investimentos

0 50 100

105,9

92,5

82,7

21,7 23,9 60,3

27,6

25,6 61,1

61,4

5,8

2011  Real

Orçado

Real
2012

Comunicações e 
relações públicas 

Serviços de informações

Escritórios internacionais

Diretores, administradores 
e comissões

Administração da 
Sede Mundial 

Assembleia Internacional

Programas e reuniões

Convenção Internacional

Seguro (clubes dos EUA)

Taxas de licenciamento, 
royalties, e outras receitas

Fundação contribuições 
e miscelânea

Serviços e outras atividades
$ (em milhões)

Operações
$ (em milhões)

Receitas Despesas

Despesas

14,2

8,8

7,1

6,4

5,8

5,3

3,2

10,7

3,1

10,7

1,1

0,8

1,1

Mais informações financeiras do Ri referentes ao ano fiscal de 2012, incluindo despesas presidenciais e de diretoria, e relatórios financeiros auditados  
estão em www.rotary.org/pt/annualreport.

26,2

O total de receitas do RI foi de $82,7 
milhões, provenientes de cotas per capita, 
serviços do RI, e investimentos. As receitas 
foram $9,8 milhões abaixo do orçamento, 
e $23,2 milhões a menos do que no ano 
anterior.

Explicação das variações

O montante recebido de cotas per capita foi 
$61,4 milhões, o que estava planejado no 
orçamento. As perdas de investimentos do RI 
foram de $6,3 milhões, ou seja, $12,1 milhões 
desfavoráveis em relação ao orçamento. A 
carteira do Fundo Geral caiu em 4% para o 
ano fiscal, devido principalmente às perdas não 
realizadas. As receitas provenientes de serviços 
e outras atividades foram de $27,6 milhões, 
$2 milhões acima do orçado. As receitas 
foram menores, devido a uma flutuação de 
$28 milhões em retornos de investimentos. 
Também, serviços e outras atividades 
aumentaram em $3,7 milhões, principalmente 
como resultado do incentivo financeiro 
relacionado à Convenção Internacional em 
Bangcoc, Tailândia. As receitas de cotas per 
capita aumentaram em $1,1 milhão, com o 
aumento de $1 nas cotas per capita.

Desembolsado pelo  
Rotary International 
O total de despesas do RI foi de $96,3 
milhões, ou seja, $0,8 milhão a mais do que 
o orçado e $16,2 milhões a mais do que no 
ano anterior. 

As despesas operacionais foram gastas 
conforme planejado para 2012, incluindo 
gastos do Fundo Geral com iniciativas 
estratégicas relacionadas à imagem 
pública e ao fortalecimento da Marca 
Rotary. Despesas com serviços e outras 
atividades foram de $26,2 milhões, ou 
seja, $1,7 milhão a mais do que o orçado. 
A Convenção de Bangcoc teve 33.104 
participantes, comparado ao orçamento 
de 25.000 participantes, logo, as receitas e 
despesas aumentaram proporcionalmente. 

Revista

One Rotary Center

6,6 5,3

7,05,2

Publicações e materiais0,9 1,3

Governadores de distrito 9,7

Serviços financeiros 5,4

Serviços ao quadro 
associativo 4,2
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Despesas do presidente

O RI cobriu despesas de $794.000, 
$473.000, e $135.000 para e em nome do 
presidente, presidente eleito, e presidente 
indicado do RI, respectivamente.  
Esses valores incluíram gastos de viagem 
(passagem aérea, hotel e refeições), Lema do 
RI, relações públicas, moradia e mudança. O 
RI teve $583.000 em gastos administrativos 
com os escritórios presidenciais.

Ativos  
$ (em milhões)

Passivo e ativo líquido
$ (em milhões)

Despesas do Conselho Diretor

O RI cobriu despesas de $686.000 em 
nome do Conselho Diretor, e essa quantia 
inclui gastos de viagem para reuniões do 
Conselho, Convenção do RI, Assembleia 
Internacional, visitas a clubes, conferências 
presidenciais e Institutos Rotary.

Posição financeira do Rotary 
International
O ativo líquido do RI diminui em $24,1 
milhões, resultado de despesas excedentes a 
receitas em $13,6 milhões e uma alteração 
de $10,5 milhões com o aumento para o 
plano de pensão obrigatório, comparado ao 
ano anterior.

Tendências recentes

No ano fiscal de 2003, as despesas do RI 
excederam as receitas, devido principalmente 
ao difícil clima para investimentos.  
Do anos fiscais de 2004 a 2007, as receitas 
excederam as despesas e os ativos líquidos 
cresceram, resultado de melhores retornos 
de investimentos, aumento nas cotas per 
capita, e controle de gastos. Do ano fiscal 
de 2008 a 2009, as despesas excederam as 
receitas, devido a um clima de investimentos 
volátil e difícil. Do ano fiscal de 2010 a 
2011, as receitas excederam as despesas, 
graças a melhores ganhos de investimentos, 
quadro associativo estável e várias iniciativas 
de economia de gastos.

Histórico de tendências de receitas, despesas e ativo líquido
$ (em milhões)

60 _

40 _

20 _

0 _

80 _ 

100 _ 

120 _ 

140 _   Ativo líquido
  Receitas
  Despesas 

125,3   Caixa e investimentos 

 3,5  Clubes e outras contas 
a receber (líquido)

 36,1  Propriedade e 
equipamentos (líquido)

 3,0  A pagar pela 
Fundação Rotária 

 3,7   Alterações diferidas, 
despesas pré-pagas 
e outros 

Total

171,6

Mais informações financeiras do Ri referentes ao ano fiscal de 2012, incluindo despesas presidenciais e de diretoria, e relatórios financeiros auditados  
estão em www.rotary.org/pt/annualreport.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Passivo

 5,5 Contas a pagar

 20,6 Despesas acumuladas

 3,6 Receita diferida

 17,0  Plano de pensão 
obrigatório

46,7

124,9 Ativo líquido não vinculado

Total

171,6
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Investimentos
Os mercados financeiros foram voláteis no 
ano fiscal de 2012, com ações dos EUA 
fechando em 4%, ações fora dos EUA em 
baixa de 14,6%, e bonds em alta de 7,5%. A 
perda líquida de investimentos da Fundação 
Rotária foi de $15,1 milhões, dos quais, 
$8 milhões se devem a perdas relacionadas 
à conversão de saldos de bancos globais de 
moedas locais para dólares americanos. A 
perda líquida de investimento do Rotary 
International no mesmo período foi de $6,3 
milhões, dos quais, $2,3 milhões foram 
atribuídos a perdas de conversão de moedas. 
As perdas de conversão representam perdas 
não realizadas para a organização, já que os 
fundos em contas bancárias mundiais são 
mantidos para cobrir despesas de programas 
e outras despesas na moeda daqueles países. 

Durante os anos fiscais de 2010 e 2011, 
a Fundação conseguiu formar um fundo 
de reserva operacional de $50 milhões, 
utilizando ganhos de investimento que 
excederam o exigido para pagar as despesas 
da entidade. Devido a um déficit em 
ganhos de investimento no ano fiscal de 
2012, $20,9 milhões desta reserva foram 
utilizados para cobrir despesas operacionais 
da Fundação. A reserva operacional da 
Fundação no final do ano fiscal foi  
$29,1 milhões.

O RI orçou $5,6 milhões em ganhos de 
investimento para o ano fiscal de 2012. 
A perda de $4,3 milhões do fundo de 
investimentos resultou em um ajuste 
desfavorável de $10 milhões. Para cobrir 
este déficit, $10 milhões foram utilizados 
da reserva do RI de $12 milhões em 
ganhos de investimentos. As normas de 
gestão das reservas do RI permitiram que 
tanto a Fundação quanto o RI operassem 
normalmente durante o ano fiscal; evitando, 
assim, reduções em custeio de programas.

De acordo com práticas de gestão de 
investimento prudentes, ambas as 
organizações investem em portfólios 
diversificados, que incluem ações dentro e 
fora dos EUA, papéis de renda fixa global, 
e hedge funds. A Fundação também alterna 
investimentos em bens como propriedades 
imobiliárias e fundos de ações privadas. 
Os programas de investimento do Rotary 
são supervisionados pela Comissão de 
Investimentos da Fundação, composta por 
três curadores e seis rotarianos da área de 
investimentos; e pela Comissão Financeira 
do RI. O Rotary conta com serviços 
de consultoria externa para aconselhar 
ambas as organizações e monitorar seus 
investimentos, sendo que todos os fundos 
do Rotary são administrados por gerentes de 
investimentos profissionais e experientes.

 Fundo Anual
 Fundo Permanente
 Fundo Pólio Plus
 Fundo Geral do RI

Retornos de investimentos anualizados
(%)

0

10% 

5% 
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Mais informações sobre os investimentos do Rotary, incluindo performance e normas de investimentos,  
estão em www.rotary.org/pt/annualreport. 
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Recebido pela Fundação Rotária 
Contribuições

O Fundo Anual para Programas recebeu 
doações de $110,1 milhões em mais um 
ano de forte apoio ao Desafio 200 Milhões 
de Dólares do Rotary. Trinta e seis países 
e regiões geográficas excederam a meta 
per capita de $100 da iniciativa Todos os 
Rotarianos, Todos os Anos. As contribuições 
de $18,1 milhões ao Fundo Permanente 
aumentaram em 11%, comparadas aos 
$16,3 milhões recebidos no ano fiscal de 
2011. O Pólio Plus recebeu $45 milhões  
em prol da Iniciativa Global de Erradicação 
da Pólio, incluindo $10 milhões da 
Fundação Gates.

Desembolsado pela  
Fundação Rotária
Custeio de programas

Essas despesas aumentaram em 
$35,4 milhões no último ano, devido 
principalmente a um aumento em 
financiamento do Programa Pólio Plus de 
$27,2 milhões. O desembolso em Subsídios 
Distritais e Globais totalizou $19,5 milhões 
no segundo ano da fase piloto do Visão de 
Futuro. O valor total para custear programas 
em 2012 foi de $204 milhões, que inclui 
$105 milhões para o Pólio Plus, $19,5 
milhões para Subsídios Distritais e Globais, 
$55,2 milhões para programas humanitários, 
$22,2 milhões para programas educacionais, 
e $2,1 milhões para outros programas. 

As despesas com captação de fundos ficaram 
em $18,3 milhões no ano fiscal de 2012, as 
quais incluem pagamento de funcionários, 
serviços, comunicações, publicações, relações 
públicas, materiais, informática, consultoria 
jurídica e reconhecimento a doadores. 

As despesas administrativas somaram $5,1 
milhões em 2012, incluindo pagamento 
de funcionários, serviços, comunicações, 
informática, materiais, consultoria 
jurídica, auditoria e serviços aos curadores 
(suporte administrativo, reuniões e 
viagens), necessários ao gerenciamento do 
patrimônio da Fundação. As despesas gerais 
administrativas consideram gastos com 
viagens (passagem aérea, hotel e refeições) de 
$1 milhão para os curadores. Essas despesas 
são necessárias para que eles promovam os 
programas da Fundação Rotária, divulguem 
o trabalho da entidade e a importância de 
apoiá-la financeiramente, e também para que 
compareçam à Assembleia Internacional, 
Convenção Anual, reuniões do Conselho de 
Curadores e Institutos Rotary. 

Nos últimos 10 anos, 88% dos desembolsos 
da Fundação foram com programas, o que 
está acima da média de 65% de outras 
organizações do gênero. 

Ativo líquido da Fundação

O ativo líquido da Fundação diminuiu 
em $61,1 milhões, devido principalmente 
a retornos de investimentos negativos e 
utilização planejada de ativo líquido em 
programas e projetos.

Contribuições à Fundação
$ (em milhões)

Custeio de programas
$ (em milhões)
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Mais informações financeiras da Fundação Rotária referentes ao ano fiscal de 2012, incluindo despesas dos curadores e relatórios financeiros auditados, 
estão em www.rotary.org/pt/annualreport.
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Resultados financeiros da Fundação Rotária do Rotary International
$ (em milhões)

2011-12 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08

REcEIta

Contribuições1

Fundo Anual  $ 110,1 $ 107,7 $ 100,4 $ 99,3 $ 114,8

Fundo Permanente 18,1 16,3 10,5 11,6 13,9

Fundo Pólio Plus 45,0 78,9 151,6 109,7 114,1

Doações com prazo definido/recuperação em casos de desastres 5,2 4,1 2,4 1,1 0,5

Fundo de Doações Direcionadas 2,7 1,5 3,6 2,1 2,4

Total das contribuições 181,1 208,5  268,5  223,8  245,7

Renda de investimentos e outras atividades

Fundo Anual (10,8) 74,4  36,9  (106,2)  (30,4)

Fundo Permanente (4,7) 43,1 15,2 (59,3) (18,5) 

Fundo Pólio Plus 0,8 1,2 1,8 2,1 4,7

Outras atividades (0,1) 0,8 0,4 (0,5) (0,1)

Total de renda (perda) de investimentos e outras atividades (14,8) 119,5  54,3  (163,9)  (44,3) 

totaL Da REcEIta $ 166,3 $ 328,0 $ 322,8 $ 59,9 $ 201,4

FINaNcIaMENto DE PRoGRaMaS, oPERaÇÕES E DESPESaS 

Financiamento de programas 

Programas de Subsídios Humanitários $ 48,4 $ 40,5 $ 44,2 $ 38,2 $ 56,7 

Programas Educacionais 16,9 16,6 23,5 22,0 23,4 

Programa Pólio Plus 102,8 75,6 118,1 87,8 126,7

Subsídios Globais 10,6 9,3

Subsídios Distritais 5,1 6,1

Outros programas 1,9 2,1 1,2 1,0 1,2

Total do financiamento de programas  185,7  150,2  187,0  149,0  208,0 

Operações de programas

Programas de Subsídios Humanitários 6,8  6,9  7,5  9,4  10,2 

Programas Educacionais 5,3 5,2 5,9 6,6 7,1

Programa Pólio Plus 2,2 2,3 2,1 2,2 2,1

Subsídios Globais 3,8 3,5

Subsídios Distritais – 0,2

Outros programas 0,2 0,3 2,4 0,4 0,1

Total do custo operacional de programas  18,3  18,4  17,9  18,6  19,5

Total do financiamento e operações de programas  204,0  168,6  204,9  167,6  227,5

Despesas operacionais

Captação de fundos 18,3  17,5  16,5  14,5  13,6

Administração geral 5,1 5,7 5,2 5,7 6,3

Total de despesas operacionais  23,4  23,2  21,7  20,2  19,9 

totaL DE DESPESaS, FINaNcIaMENto E oPERaÇÕES DE PRoGRaMaS $ 227,4 $ 191,8 $ 226,6 $ 187,8 $ 247,4 

Alterações no plano de pensão2  –  1,3  (0,6)  (1,9)  (0,3)

(DIMINUIÇÃo) aUMENto Do atIVo LíqUIDo Da FUNDaÇÃo $ (61,1) $ 137,5 $ 95,6 $ (129,8) $ (46,3)
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Resultados financeiros da Fundação Rotária do Rotary International
$ (em milhões)

2011-12 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08

atIVo Da FUNDaÇÃo RotÁRIa

Caixa, promessas de doação e outros ativos $ 57,5 $ 59,5 $ 59,9 $ 43,2 $ 42,8

Investimentos

Investimentos em dinheiro e a curto prazo 38,7  38,0  16,3  19,7  16,7 

Renda fixa 194,3 285,4 268,6 226,3 234,2

Valor patrimonial 203,8 271,5 283,2 261,2 383,6

Alocação em títulos globais 104,8 15,8

Investimentos alternativos 186,1 153,5 78,9 81,0 124,2

Doações de interesse mútuo (acordos split-interest) 28,5 28,8 24,4 22,8 27,3

Total de investimentos 756,2 793,0  671,4  611,0  786,0 

totaL Do atIVo $ 813,7 $ 852,5 $ 731,3 $ 654,2 $ 828,8 

PaSSIVo E atIVo LíqUIDo Da FUNDaÇÃo RotÁRIa 

Passivo 

Financiamento acumulado de programas $ 57,2 $ 37,3 $ 51,5 $ 72,5 $ 115,7

Contas a pagar e outras despesas acumuladas 22,6 20,2 22,3 19,8 21,4

Total do passivo  79,8  57,5  73,8  92,3  137,1

Ativo líquido3

Fundo Anual  373,1  397,9  329,1  310,1  434,3

Fundo Pólio Plus 99,1 140,5 130,0 77,4 42,7

Fundo Permanente 248,5 241,5 187,2 168,0 207,9

Doações com prazo definido/recuperação em casos de desastres 4,1 6,1 2,1 0,3 0,7

Fundo de Doações Direcionadas 9,1 9,0 9,1 6,1 6,1

Total do ativo líquido  733,9  795,0  657,5  561,9  691,7

totaL Do PaSSIVo E Do atIVo LíqUIDo $ 813,7 $ 852,5 $ 731,3 $ 654,2 $ 828,8 

Fundos recebidos e repassados (flow-trough)

Subsídios Equivalentes $ 11,6 $ 11,2  $ 16,1  $ 15,1  $ 18,5

Subsídios Globais 2,2 1,9

Parceiros Pólio Plus – 4,4

Outros – 0,2 0,5 0,5 0,7

totaL DE FUNDoS REPaSSaDoS (FLow-thRoUGh) $ 13,8 $ 13,3 $ 16,6 $ 15,6 $ 23,6 

1  Fundos recebidos repassados (flow-through) não incluídos. Esses fundos passam pela Fundação para prestação de reconhecimento a doadores, mas não são 
registrados como contribuições nas declarações financeiras, para estar de acordo com as práticas contábeis dos Estados Unidos.

2  Os padrões contábeis dos Estados Unidos exigem que alterações aos fundos de pensão sejam feitas quando o valor justo de ativo do plano de aposentadoria for 
diferente do benefício projetado. O Rotary International aplicou o padrão ASC 715 à Fundação Rotária, com base na parcela proporcional da entidade com folha de 
pagamento. 

3 Ativo líquido é a diferença entre o ativo e o passivo de uma empresa.
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a missão da fundação rotária 
é capacitar os rotarianos para que 
possam promover a boa vontade, paz e 
compreensão mundial por meio de apoio 
a iniciativas de melhoria da saúde, da 
educação e do combate à pobreza.
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Na capa
Crianças após serem vacinadas contra a 
paralisia infantil na Índia.
Foto: Rajesh singh
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