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Na batalha para erradicar a pólio, 
os rotarianos estão trabalhando 
para que a Costa do Marfim, 
onde não há registro de nenhum 
caso de poliomielite desde 2011, 
permaneça livre da doença.



MENSAGEM DO PRESIDENTE DO RI E  
DO CHAIR DO CONSELHO DE CURADORES
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UM ANO DE  
RESULTADOS  
Um ditado japonês diz que “Há poder na continuidade”. Durante 2012-13, constatamos 
este poder quando vimos os resultados do nosso planejamento cuidadoso, pensamento 
inovador e compromisso imutável. 

Nós nos preparamos para o lançamento global do Visão de Futuro, um modelo de 
subsídios mais simples e eficaz que desafia os rotarianos a estabelecerem alvos mais 
altos para seus serviços humanitários. Chegamos mais próximos do que nunca da meta 
“Todos os Rotarianos, Todos os Anos”, com mais de US$115,1 milhões em contribuições 
ao Fundo Anual. Após décadas de esforços, vimos o retorno do nosso investimento com o 
progresso histórico em direção à erradicação da poliomielite.

Em 2012, a Índia foi retirada da lista de países onde a pólio é endêmica, e chegamos ao 
final do ano com apenas 223 casos da doença nos últimos três países ainda endêmicos. 
Este resultado incrível não teria sido possível se não fosse pela generosidade dos 
rotarianos que há tanto tempo têm apoiado esta luta. 

Embora tenhamos mais parceiros na iniciativa de erradicação da pólio do que antes, 
ainda não temos os fundos necessários para vacinar todas as crianças. Para ajudar a 
preencher esta lacuna financeira, nós nos comprometemos a contribuir anualmente 
US$35 milhões durante os próximos cinco anos, quantia que será equiparada em 2:1 pela 
Fundação Bill e Melinda Gates. Realmente “Falta Só Isto” para eliminarmos a pólio e 
atingirmos o alvo de erradicar a pólio até 2018.

Há inúmeras maneiras de construir a Paz Através do Servir. Nos três Fóruns Rotary pela 
Paz Global realizados este ano em Berlim, Honolulu e Hiroshima, fomos inspirados ao 
descobrirmos o bem que fazemos simplesmente por sermos rotarianos. Ao deixarmos as 
coroas de flores no Parque do Memorial da Paz de Hiroshima (à esquerda), lembramos 
mais uma vez da importância da paz e de tudo o que fazemos no Rotary para alcançá-la.

Cada rotariano escolhe seu próprio caminho no Rotary e encontra uma maneira própria 
de servir. Você conhecerá apenas alguns destes rotarianos nas páginas deste relatório 
anual. Juntos, estamos construindo comunidades mais saudáveis e felizes — e um 
mundo mais pacífico.

Sakuji Tanaka 
Presidente em 2012-13  
Rotary International

Wilfrid J. Wilkinson 
Chair do Conselho de Curadores em 2012-13  
Fundação Rotária  
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ERRADICANDO A  
PÓLIO
No que se refere a livrar o Paquistão da paralisia infantil, Aziz 
Memon vê muitos outros benefícios para a humanidade. 

Como presidente da Comissão Nacional Pólio Plus do Paquistão, 
ele liderou rotarianos no estabelecimento de sete centros de 
recursos para o combate à poliomielite, treze postos de vacinação 
permanentes e sete postos de imunização em áreas de alto 
risco. Os postos estão possibilitando que a imunização chegue 
a crianças em áreas de difícil acesso e está ajudando a mudar a 
opinião dos pais que recusavam levar seus filhos para vacinar.

Alguns centros e postos, junto com clínicas médicas 
patrocinadas por rotarianos, fornecem outros tipos de 
atendimento médico gratuito, como imunização contra sarampo 
e outras doenças; testes para diagnóstico de hepatite, tuberculose 
e diabete; e distribuição de medicamentos e óculos. 

Em 2012, Memon e outros rotarianos conseguiram coletar a 
assinatura de 150 membros do parlamento paquistanês em apoio 
à erradicação da pólio. Além disso, ele e Robert Scott, presidente 
da Comissão Internacional Pólio Plus, se reuniram com o 
presidente Asif Ali Zardari para discutir como o Rotary apoiará o 
plano de ação emergencial contra a paralisia infantil do país.

Memon também liderou o trabalho do Rotary com a Comissão 
Pólio Plus Ulema do Paquistão, a qual é formada por bolsistas 
islâmicos e tem apoiado os esforços para livrar o país da poliomielite.

Graças ao trabalho de Memon e sua comissão, a empresa Coca-
Cola do Paquistão divulgou os Dias Nacionais de Imunização em 
seus outdoors, imprimirá mensagens sobre a pólio em mais de  
70 milhões de garrafas e colocará os ringtones End Polio Now em 
suas centrais de atendimento de todo o país. A empresa também 
patrocinou a criação de plantas de purificação de água em um dos 
postos de imunização.

Memon também recrutou celebridades para servirem de 
embaixadores de erradicação da pólio, como o superstar de 
cricket, Shahid Afridi.

Ao mobilizar e manter apoio de tantos setores, Memon diz que 
em breve o Paquistão — e o mundo  — estarão livres da pólio.

A batalha do Rotary contra a pólio depende em grande parte da ação dos rotarianos para 
divulgar a causa junto a governos, corporações e o público em geral. Aziz Memon 
acredita que este tipo de apoio ajudará o Paquistão a erradicar a paralisia infantil, ao 
mesmo tempo em que trará outros benefícios para a saúde pública.

AFEGANISTÃO

NIGÉRIA PAQUISTÃO

SOMENTE TRÊS PAÍSES SÃO   
ENDÊMICOS:

1%
de casos de pólio, pois o vírus persiste 
nas áreas mais remotas.

É mais difícil de combater o 

ÚLTIMO 
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“Trabalhar em prol da 
humanidade é algo universal que 
não impõe fronteiras, culturas 
e religião. É um trabalho que me 
aproxima das pessoas e me dá 
grande satisfação.”

— Aziz Memon

FO
TO

 C
ED

ID
A 

PO
R 

AZ
IZ

 M
EM

O
N

5



DEFESA DE CAUSA
(Acima) Representantes do Rotary, incluindo o presidente 
da Comissão Nacional Pólio Plus da Índia, Deepak Kapur 
(segundo a partir da esquerda), de governos, de organizações 
não governamentais e outros doadores compareceram em abril 
à Cúpula Global de Vacinas em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes 
Unidos. A cúpula se comprometeu a doar US$4 bilhões para o 
Plano Estratégico de Erradicação da Pólio e Reta Final. O Rotary 
teve um papel importante na defesa da causa e concretização 
destes compromissos.

Além de já ter contribuído US$1,2 bilhão, desde 1988 o Rotary 
ajudou a obter mais de US$9 bilhões em doações de governos 
para a Iniciativa Global de Erradicação da Pólio (GPEI). Veja 
alguns destaques do trabalho do Rotary contra a poliomielite no 
ano passado:

Junho de 2013 — O Rotary e a Fundação Bill e Melinda Gates 
ampliam sua parceria pela erradicação da pólio.

Maio — O governo australiano se compromete a doar  
AU$80 milhões, de 2015 a 2018, em apoio ao Plano Estratégico de 
Erradicação da Pólio e Reta Final, após firmar um compromisso 
de AU$50 milhões, de 2011 a 2014. Os líderes governamentais 
aplaudem a liderança demonstrada pelo Rotary e seus parceiros 
na GPEI.

Março — Bill Gates se junta a rotarianos nas escadas do 
Capitólio dos EUA em Washington, D.C., antes de falar a 
funcionários do congresso americano sobre a importância de os 
EUA continuarem apoiando a erradicação da poliomielite.

Setembro de 2012 — Durante um evento sobre a erradicação  
da pólio realizado paralelo à Assembleia Geral das Nações Unidas,  
o Rotary assume perante GPEI novo compromisso de doar 
US$75 milhões durante o período de três anos.

Agosto — Sob a liderança do chair do Conselho dos Curadores 
da Fundação Rotária, Chair Wilfrid Wilkinson, e do presidente 
da Comissão Internacional Pólio Plus, Robert Scott, rotarianos 
no Canadá lançaram uma campanha para incentivar as pessoas 
a enviarem cartas aos membros do parlamento pedindo suporte 
para a erradicação da poliomielite.

AJUDANDO A FINANCIAR A LUTA
Destaques:

Rotarianos do Canadá, a Agência Canadense para o 
Desenvolvimento Internacional e a Fundação Bill e Melinda 
Gates arrecadaram mais de C$6,8 milhões com uma campanha 
de arrecadação chamada Pennies and More for Polio. Do total, 
mais de C$2,2 milhões foram arrecadados pelos rotarianos, 
quantia que foi equiparada pela Agência Canadense e pela 
Fundação Gates.

Sir Emeka Offor, do Rotary Club de Awka G.R.A., Nigéria, 
anunciou na Convenção do Rotary International de 2013 que 
está fazendo uma nova doação de US$1 milhão ao programa Pólio 
Plus. Offor que é vice-presidente executivo do Offor Group, fez 
uma contribuição de US$250.000 ao programa em outubro de 
2012.

Rotarianos e amigos arrecadaram cerca de US$420.000 
através do El Tour de Tucson, um evento ciclístico realizado 
em novembro no Arizona, EUA. Noventa ciclistas do Rotary 
participaram do evento, incluindo o secretário-geral do RI,  
John Hewko, e sua esposa, Marga.

Com a venda de flores de açafrão feitas de tecido rotarianos 
e amigos no Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Nigéria e 
Austrália arrecadaram US$250.000.

Um evento para comemorar o aniversário do presidente da 
Comissão Internacional Pólio Plus, Robert Scott, em Cobourg, 
Canadá, arrecadou mais de US$200.000 em maio.

Trinta rotarianos do Distrito 7680 (EUA) arrecadaram 
US$100.000 escalando os 5.900 metros do Monte Kilimanjaro, 
na Tanzânia.

A Maratona Global de Natação de 2013  arrecadou mais de 
US$95.000. O evento patrocinado pelo Rotary Club de Grantham, 
Inglaterra, contou com a participação de 6.100 nadadores de  
186 Rotary Clubs em 36 países.
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OU OU

SUA 
DOAÇÃO

US$25
FUNDAÇÃO  
BILL E MELINDA GATES  

US$50
CONTRIBUIÇÃO TOTAL 

 
US$75

A sua doação pode ter impacto triplo! 
Faça sua doação em   
rotary.org/pt/give.

150 
COLETES PARA  
VOLUNTÁRIOS
Os coletes amarelos 
ajudam as pessoas 
a reconhecer os 
trabalhadores da 
área de saúde e 
voluntários durante a 
vacinação.

75 
TRANSPORTA-
DORES 
DE VACINA
A vacina oral 
precisa ser mantida 
em temperatura 
fria para continuar 
potente.

600 
CANETAS ROXAS   
PARA MARCAR 
DEDOS
O dedo mindinho das 
crianças é pintado 
de roxo para indicar 
aquelas que já foram 
imunizadas.

TERMINANDO O 
TRABALHO
Em junho, o Rotary International e a Fundação Bill e Melinda 
Gates iniciaram um novo e emocionante capítulo na sua parceria 
para eliminar a paralisia infantil.

O Rotary, junto com a Organização Mundial da Saúde, Unicef, 
Centro Norte-americano de Controle e Prevenção de Doenças e a 
Fundação Gates, está liderando parceiros da Iniciativa Global de 
Erradicação da Pólio (GPEI).

De 2013 a 2018, a Fundação Gates irá equiparar em 2 cada dólar 
que o Rotary alocar para apoiar diretamente os esforços de 
imunização contra a poliomielite, até no máximo US$35 milhões 
por ano. Chamada de “Elimine a Pólio Agora — Entre para  
a História Hoje”, a iniciativa tem potencial de reverter  
US$525 milhões para a erradicação da pólio, caso o Rotary 
consiga alcançar o valor máximo anual.

Esta é uma fase crítica para a GPEI. Os custos do Plano Estratégico 
de Erradicação da Pólio e Reta Final de 2013-18 estão estimados 
em US$5,5 bilhões. Os compromissos de doação anunciados em 
abril na Cúpula Global de Vacinas totalizam US$4 bilhões.

É importantíssimo conseguir fechar esta diferença de  
US$1,5 bilhão para garantir que os níveis de imunização sejam 
mantidos em países afetados pela pólio. Se o vírus voltar a 
circular, mais de 200.000 crianças em todo o mundo poderão 
ficar paralisadas anualmente dentro de uma década.

O compromisso imutável dos rotarianos com a erradicação 
da paralisia infantil tem sido vital para o incrível progresso 
alcançado pela GPEI. O suporte de governos, ONGs, corporações 
e público em geral é essencial para financiar o plano e reta final. 
Saiba mais em endpolionow.org/pt.

PROTEGENDO UMA GERAÇÃO    
O último caso de pólio na Costa do Marfim foi em 2011. No entanto, 
nenhuma criança em lugar algum estará salva da paralisia infantil 
até que todas elas estejam imunizadas. É por isso que os rotarianos se 
juntaram a milhares de trabalhadores da área da saúde e voluntários 
durante os Dias Nacionais de Imunização (DNIs) realizados em abril 
para mobilizar apoio público, assegurar que a vacina oral seja entregue 
com segurança e ministrar as gotas da vacina a mais de 3 milhões de 
crianças. Durante os DNIs também são distribuídos suplementos de 
vitamina A e vermífugos a fim de ampliar os benefícios à saúde pública, 
que é outro objetivo do plano estratégico e reta final. 

(À direita) Rotariano marca a porta de uma casa em Azuretti, Costa 
do Marfim, para indicar que as crianças daquela família já foram 
imunizadas contra a pólio. FO
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“Começamos com a água, pois sem água 
não há paz. Quando suas necessidades 
básicas não são atendidas, há potencial 
para conflitos.”

— Jorge Aufranc
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De 2010 a 2013, 100 distritos rotários testaram o Plano Visão de Futuro, o novo modelo 
de subsídios da Fundação Rotária. Dos 705 Subsídios Globais aprovados, 81 foram do 
Distrito 4250. O líder do distrito, Jorge Aufranc, do Rotary Club de Guatemala 
Sur, esteve envolvido diretamente em cinco dos subsídios.

IMPLEMENTANDO 
O MODELO DE 
SUBSÍDIOS DO 
ROTARY
Se você quiser que seu projeto tenha grandes resultados, 
encontre bons parceiros — este é o conselho de Jorge Aufranc. 
Quando se se trata de colaboração, ele segue esta dica à risca.

Para realizar seu projeto de Subsídio Global, o Rotary Club de 
Jorge trabalhou com mais de 20 clubes através de uma parceria 
com o Distrito 6440 (EUA). Juntos, os associados do clube 
visitaram comunidades, ouviram quais eram suas preocupações 
e ideias, e envolveram líderes comunitários no processo de 
planejamento e implementação.

Segundo o Jorge, quando a comunidade se envolve no projeto 
desde a fase inicial ela se sente parte dele, o que ajuda a garantir 
a sustentabilidade. Portanto, os rotarianos patrocinadores não 
devem pensar no projeto como sendo seu, mas sim da comunidade.

O projeto atendeu à área de recursos hídricos, saneamento e 
higiene, construindo novas latrinas e pias para lavar as mãos 
em nove escolas de regiões rurais em Sumpango, Guatemala. Os 
moradores das comunidades beneficiadas ajudaram no trabalho 
e aprenderam novas habilidades, como produção de sabão.

Não é à toa que o Jorge, ex-governador de distrito, acredita no novo 
sistema de subsídios do Rotary: o seu foi o distrito que recebeu o 
segundo maior número de Subsídios Globais durante a fase piloto 
do Visão de Futuro — num total de US$5,5 milhões em fundos. 

20 SUBSÍDIOS PREDEFINIDOS  
US$1,7M 

705 SUBSÍDIOS 
GLOBAIS    
US$40,4M

286 SUBSÍDIOS 
DISTRITAIS    
US$17,0M

FORTALECENDO A EDUCAÇÃO   
Crianças da Guatemala ostentam com orgulho os livros que receberam 
através do patrocínio de um Subsídio Global do Rotary. A iniciativa é 
parte do Projeto de Alfabetização de Guatemala, implementado através 
da parceria entre Rotary Clubs dos EUA e da Guatemala e a organização 
Cooperative for Education. O projeto beneficia 10% das escolas de 
ensino secundário mais carentes do país, fornecendo livros didáticos, 
materiais para biblioteca e computadores aos alunos. Saiba mais sobre os 
subsídios do Rotary em rotary.org/pt. FO
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US$14,0M215
RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO

US$9,7M168
PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS

US$5,9M117
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E COMUNITÁRIO

US$6,0M107
EDUCAÇÃO BÁSICA E ALFABETIZAÇÃO

US$3,4M59
SAÚDE MATERNO-INFANTIL

US$1,4M39

PAZ E PREVENÇÃO/RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
(excluindo os Centros Rotary pela Paz)

100 DISTRITOS EM 73 PAÍSES

NA ESTEIRA DO SUCESSO DA FASE 
PILOTO DE 2010-13

Obs.: Os totais representam apenas Subsídios Globais.
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COMBATENDO 
DOENÇAS
Em maio, mais de 275.000 pessoas na Nigéria, África do Sul e 
Uganda receberam atendimento médico gratuito em 350 postos. 
O evento foi organizado pelo Grupo Rotarianos em Ação pela 
Saúde da Família e Combate à Aids em colaboração com 5.500 
rotarianos de 362 Rotary Clubs e parceiros como a Coca-Cola, o 
Centro Norte-americano de Prevenção de Controle de Doenças, 
Usaid, Delta Airlines e o ministério da saúde de cada país. 

Uma mulher está por traz deste poderoso grupo de rotarianos — 
Marion Bunch. Associada do Rotary Club de Dunwoody, EUA, 
Marion começou o grupo em 2004 como uma forma de se manter 
ligada a Jerry, seu filho que havia morrido vítima da aids 10 anos 
antes. 

Marion, que trabalha com vendas e não tem dificuldade alguma 
em falar de suas ideias, conseguiu recrutar parceiros de peso 
para seus esforços, incluindo a Coca-Cola e o governo americano. 
Na opinião dela, o estabelecimento de parcerias é a forma mais 
eficaz de fornecer atendimento médico a crianças e suas famílias.

O trabalho da Marion para aumentar a conscientização sobre 
HIV/aids entre jovens de alto risco acabou levando-a para a 
África. Com a realização dos Rotary Family Health Days (dias 
Rotary pela saúde da família), o trabalho foi além de oferecer 
testes de aids e aconselhamento, e passou a incluir vacinação 
contra a pólio e sarampo, testes de malária e tuberculose, e 
diagnósticos de diabete, hipertensão e câncer cervical, além de 
outros serviços médicos.

GRUPOS ROTARIANOS EM AÇÃO FAZEM UMA 
DIFERENÇA SUSTENTÁVEL
Os Grupos Rotarianos em Ação são formados por líderes que usam seus 
conhecimentos para ajudar outras pessoas a desenvolver soluções de 
longo prazo para necessidades humanas. Mais de 26.000 rotarianos, 
rotaractianos e amigos atuam em 19 Grupos Rotarianos em Ação em  
12 países.

(À esquerda) O Rotary ajuda a fornecer água limpa e saneamento para 
mais de 25 órfãos em Mianmar através de um subsídio que conta com 
o apoio do Grupo Rotarianos em Ação pela Água e Saneamento. Saiba 
mais sobre este e outros grupos em rotary.org/pt. 

NÚMERO DE POSTOS DE ROTARY 
FAMILY HEALTH DAYS

Nigéria 70
Uganda 120

África do Sul 160

Depois que seu filho morreu de aids em 1994, Marion Bunch 
começou o Grupo Rotarianos em Ação no Combate à Aids. O grupo 
hoje se chama Rotarianos pela Saúde da Família e Combate à Aids, 
tendo se expandido para combater e prevenir outras doenças.
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“Eu me lembro de todos os desafios que meu filho 
enfrentou quando ainda estava vivo. É isso que 
me motiva. . . Grandes resultados estão sendo 
alcançados por causa do compromisso que os 
rotarianos assumem com Dar de Si Antes de Pensar 
em Si, e do reconhecimento e respeito que a Marca 
do Rotary recebe em todos os lugares.”

— Marion Bunch
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“As pessoas que achavam 
que a úlcera de Buruli 
era causada por bebidas 
alcoólicas agora entenderão 
que precisam ir ao hospital 
para fazer o teste.”

— Samuel Obour
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Rotarianos estão trabalhando em todo o mundo para assegurar que as 
comunidades tenham acesso sustentável a água limpa, saneamento e higiene. 
Samuel Obour está liderando diversos projetos de recursos hídricos 
que visam fornecer água limpa em Gana. 

FORNECENDO  
ÁGUA LIMPA
Nada motiva tanto Samuel Obour em sua missão de melhorar a 
vida das pessoas de Gana do que fornecer água limpa e combater 
doenças. Governador assistente do Distrito 9102 e associado do 
Rotary Club de Sunyani Central, Samuel e seu clube trabalharam 
com rotarianos canadenses em um projeto financiado por 
Subsídio Global para instalar latrinas em uma escola de ensino 
primário em Sunyani, e construir sanitários e pias para lavar 
as mãos em um mercado rural. Iniciativas como essa ajudam a 
combater diarreia e outras doenças causadas por bactéria.

Samuel também está ajudando a combater a úlcera de Buruli, uma 
doença necrotizante da pele e tecidos cutâneos causada por uma 
bactéria que muitas vezes exige a amputação das áreas afetadas. 
Embora ainda não esteja certo como a bactéria é transmitida, 
se a doença for detectada em seus estágios iniciais ela pode ser 
tratada com antibióticos antes de causar danos irreparáveis aos 
tecidos. Samuel e companheiros rotarianos trabalharam com 
agências do setor da saúde em Gana para ensinar aos moradores 
de vilarejos a importância de detectarem a doença nos estágios 
inicias e fornecer aos hospitais as ferramentas necessárias para o 
tratamento. 

Saiba mais sobre os subsídios do Rotary ou contribua ao fundo 
para recursos hídricos e saneamento em rotary.org/pt.
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TRABALHANDO COM PARCEIROS 
Visando maximizar seus recursos, o Rotary se juntou 
a outras organizações para melhorar o suprimento de 
água e saneamento em todo o mundo.

A Colaboração Internacional H2O entre o Rotary 
International e a Usaid implementou projetos 
sustentáveis de recursos hídricos, saneamento e 
higiene em Gana, Filipinas e República Dominicana.

“Nenhuma organização consegue alcançar sozinha os 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações 
Unidas — nem mesmo o Rotary com seus 34.000 
clubes e mais de 1,2 milhão de associados”, diz Ron 
Denham, membro da comissão consultiva da Usaid. 
“Para termos sucesso, precisamos aumentar nosso 
impacto e isso só é possível quando colaboramos com 
outros que compartilham dos nossos objetivos.”

Através de sua parceria estratégica com o Instituto 
Unesco-IHE para Educação em Água, o Rotary 
está patrocinando anualmente o mestrado de 16 
estudantes em qualquer um dos três programas 
oferecidos no Instituto em Delft, Holanda. O Unesco-
IHE é o único no mundo que oferece programa de 
mestrado em gerenciamento internacional de água.

(Abaixo) Uma mulher de um vilarejo próximo de 
Bonao, República Dominicana, despeja água filtrada 
em uma panela de cozinha. A instalação dos filtros 
foi apenas um dos diversos projetos que os rotarianos 
realizaram através da Colaboração Internacional 
H2O, que envolve o Rotary International e a Usaid.

ERRADICANDO UMA DOENÇA  
Sob a liderança de três Rotary Clubs em 
Gana — Sunyani Central; Tamale, Northern 
Region; e Bolgatanga Goodwill — mais de 80 
clubes dos Estados Unidos, Canadá e Suíça 
se juntaram para abrir poços artesianos, e 
consertar e instalar sistemas de suprimento 
de água em vilarejos de Gana. Como 
resultado, os rotarianos desempenharam 
um papel importantíssimo na erradicação 
da infecção causada pelo verme da guiné no 
país.
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“Quando você serve de 
mediador em um conflito 
internacional, tem que assumir 
diferentes papéis. Além 
de mediador, você se torna 
defensor e motivador. Precisa 
fazer contato com as pessoas 
certas e trazê-las para a mesa de 
negociações.”  

— Brigitta von Messling
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Os três Fóruns Rotary pela Paz Global realizados em Berlim, Honolulu e Hiroshima 
motivaram mais de 6.300 pessoas a trabalharem pela paz em suas comunidades. 
Brigitta von Messling, instrutora do Centro de Missões Internacionais 
de Paz e ex-bolsista Rotary pela Paz, participou de um dos painéis do fórum em Berlim.

PROMOVENDO A 
PAZ
Como você monitora mensagens negativas no Facebook e 
YouTube? A quem você denuncia um crime em zona de conflito?

A ex-bolsista Rotary pela Paz, Brigitta von Messling, responde 
a estas perguntas regularmente como instrutora do Centro de 
Missões Internacionais de Paz em Berlim, o qual foi fundado pelo 
governo alemão. Ela ajuda a preparar pessoas encarregadas de 
construir e manter a paz em zonas de conflito a desempenharem 
missões de um a três anos pelas Nações Unidas, União Europeia 
ou Organização para a Segurança e Cooperação na Europa.

Especializada em mediação e diálogo entre diferentes etnias, 
Brigitta já ensinou de tudo, até mesmo técnicas para gerenciar 
locais de crimes, e agora está desenvolvendo um novo currículo 
que inclui o uso de mídias sociais. 

Brigitta estudou no Centro Rotary pela Paz na University of 
Bradford, Inglaterra, em 2004-06, período em que também 
trabalhou no processo de democratização da Guatemala. 
Segundo ela, uma das melhores coisas sobre sua bolsa de estudos 
foi a oportunidade de fazer contatos e conhecer pessoas que 
estavam trabalhando pela paz em diferente níveis.

Ela continua seu envolvimento com o Rotary fazendo palestras, 
tendo participado como oradora no Fórum Rotary pela Paz 
Global de 2012 em Berlim, Alemanha; e da Convenção do Rotary 
International de 2007 em Salt Lake City, EUA. Ela incentiva os 
clubes a aproveitarem a experiência de ex-bolsistas, usando-os  
como recursos rotários para promoção da paz e compreensão 
mundial.

‘A PAZ COMEÇA COM VOCÊ’
Quem foi aos três Fóruns Rotary pela Paz Global se 
comprometeu com a causa adotando a Declaração da 
Paz na Convenção de 2013 do RI em Lisboa, que é uma 
compilação de declarações menores. “A Paz Começa 
com Você” é o chamado à ação da Declaração que 
exorta as pessoas a atuarem como promotoras da paz 
em seu dia a dia, demonstrando por palavras e atos 
que, sim, a paz é possível.

“Cada projeto do Rotary, cada serviço prestado por 
nós é um ato de gentileza e amor”, disse o presidente 
do RI Sakuji Tanaka, do Rotary Club de Yashio, 
Saitama, Japão. “A paz não é só alcançada por meio de 
tratados governamentais ou lutas heroicas. É algo que 
criamos e nutrimos, que podemos ter sempre, todo 
dia, das maneiras mais simples.”

PERSEVERANÇA PELA PAZ  
Em janeiro, a Nobel da Paz Aung San Suu Kyi (abaixo) 
recebeu o prêmio Hawaii Peace do presidente do 
RI Sakuji Tanaka durante o Fórum Rotary pela 
Paz Global em Honolulu, EUA. Suu Kyi mereceu a 
honraria pelo longo histórico de defesa da democracia 
por meios pacíficos. Depois de 20 anos em prisão 
domiciliar no Mianmar, ela ganhou a liberdade em 
2010 e, em 2012, foi eleita para integrar o partido de 
oposição pró-democrático do parlamento de seu país.
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SEU SUPORTE POSSIBILITA A PAZ
Os Centros Rotary pela Paz oferecem aos próximos líderes 
comunitários e globais bolsas de estudos para programa de mestrado 
ou de certificação em campos ligados a estudos da paz, prevenção e 
resolução de conflitos. Dependendo da contribuição, é possível ter o 
nome do doador ou de outra pessoa atrelado à doação. Aprenda mais 
sobre o assunto e contribua através do site rotary.org/pt.
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“Quando tomei conhecimento da gravidade 
das necessidades de comunidades africanas, 
especialmente a carência de atendimento 
médico, eu fiquei muito comovido. Eu queria 
ajudar aquelas pessoas e quando tive a 
oportunidade de fazer isto eu não hesitei. 
Agradeço ao Rotary por esta oportunidade.”

— Dr. Arun Chaudhari  

COM QUEM NÓS TRABALHAMOS
O Rotary trabalha com várias organizações locais e 
internacionais, inclusive instituições de ensino. Saiba mais  
sobre nossas parcerias em rotary.org/pt.

Parceiros na erradicação da pólio  
O Rotary International é um dos líderes da Iniciativa Global de 
Erradicação da Pólio, junto com:

• Organização Mundial da Saúde 
• Unicef
• Centro Norte Americano de Controle e Prevenção de 

Doenças
• Fundação Bill e Melinda Gates
• Governos doadores

Organização das Nações Unidas  
O Rotary International tem representantes trabalhando com 
várias agências das Nações Unidas e outras organizações globais. 

Parceiros Estratégicos  
O Rotary formou parcerias estratégicas com as organizações 
abaixo para oferecer aos rotarianos uma forma de participar de 
projetos já delineados, por meio de Subsídios Predefinidos:

• Aga Khan University 
• Mercy Ships 
• Instituto Unesco-IHE para Educação em Água

Parceiro em projeto  
A ShelterBox é uma organização afiliada de clube e distrito rotários 
que oferece oportunidades de voluntariado a rotarianos do mundo 
todo.
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PARCERIA PARA UM  
MUNDO MELHOR
Segundo ele próprio, uma das grandes recompensas para um 
oftalmologista como o Dr. Arun Chaudhari é oferecer cirurgias 
gratuitas a pessoas carentes de Mumbai, na Índia. A outra é 
passar o que sabe para outras pessoas. De ambas as formas, 
este ímpeto de fazer o bem vem do compromisso da pessoa com 
sua comunidade, país e, de uma maneira mais ampla, com a 
humanidade.

Associado do Rotary Club de Mumbai West Coast, Chaudhari teve 
a chance de prestar serviços fora de seu país quando, em 2013, 
liderou uma equipe de aperfeiçoamento profissional da Índia para 
Conakry, na Guiné, país da África Ocidental. A equipe era parte 
de um projeto de Subsídio Predefinido em parceria com a Mercy 
Ships. Durante a estadia de 12 dias, os quatro médicos atenderam 
mais de 500 pacientes e fizeram 65 cirurgias. Em mais de dois 
terços dos casos, os membros da equipe ensinaram novas técnicas 
operatórias aos médicos locais durante os procedimentos.

Segundo Chaudhari, o ensino das técnicas cirúrgicas aos médicos 
da Guiné reduzirá a incidência da morbidade associada a doenças 
dos olhos, e fará com que os pacientes tenham um período menor 
de recuperação.

A colaboração com outras organizações líderes faz com que o Rotary consiga 
multiplicar seu impacto. A parceria com a Mercy Ships, por exemplo, 
possibilitou ao Dr. Arun Chaudhari, que é da Índia, liderar uma 
equipe de aperfeiçoamento profissional de cirurgiões oftalmológicos para 
treinar colegas na Guiné, resultando em melhor atendimento aos pacientes. 

“Um dos principais propósitos da parceria 
entre o Rotary e a Mercy Ships é aprimorar 
as habilidades de profissionais da área da 
saúde de forma que os serviços prestados às 
comunidades da África Ocidental sejam de 
melhor qualidade.”

—  Wilfrid J. Wilkinson  
Chair do Conselho de Curadores da 
Fundação Rotária

“O escopo do serviço prestado pelo Rotary é 
colossal, e a sinergia de trabalho entre nossas 
organizações é perfeita para melhorar o 
sistema de saúde na África.”

—  Donald K. Stephens  
Presidente e fundador da  
Mercy Ships

Parceiros no servir 
Estas organizações apoiam atividades de clubes e oferecem 
oportunidades de colaboração em projetos rotários locais:

• Dolly Parton’s Imagination Library (Biblioteca da 
Imaginação)

• Global FoodBanking Network (Rede Global de Bancos de 
Alimentos)

• Goodwill Industries International 
• International Reading Association (Associação Internacional 

de Leitura)
• YSA (Youth Service America) 

Parceiros governamentais
A Colaboração Internacional H2O entre o RI e a Usaid (Agência 
Norte-Americana para Desenvolvimento Internacional) é 

uma aliança que dá suporte e viabiliza projetos hídricos e de 
saneamento.

Centros Rotary pela Paz 
A Fundação Rotária mantém parceria com as seguintes 
universidades no oferecimento de bolsas de estudos para 
programa de mestrado e de certificação em áreas relacionadas à 
paz e prevenção e resolução de conflitos:

• Chulalongkorn University, Bangcoc, Tailândia  
(centro de desenvolvimento profissional)

• Duke University e University of North Carolina,  
Chapel Hill, EUA

• International Christian University, Tóquio, Japão 
• University of Bradford, West Yorkshire, Inglaterra 
• University of Queensland, Brisbane, Austrália
• Uppsala University, Uppsala, Suécia
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“Espero ter um papel de destaque 
na revigoração do movimento 
rotário, ajudando a organização 
a aumentar sua relevância e 
engajar as gerações mais novas.”

— Holly Ransom
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Associados jovens trazem energia e vários talentos aos Rotary Clubs.  
Holly Ransom tinha só 22 anos de idade quando se tornou presidente 
de seu clube. Seu mandato teve enfoque na diversidade do quadro associativo 
e em mais oportunidades de voluntariado.

TRANSFORMAÇÃO 
DE ROTARY CLUBS
A rotariana Holly Ransom tem mais de 10.000 seguidores no 
Twitter. Para dar uma ideia de sua rede de contatos, o perfil dela 
no Facebook tem uma foto em que ela aparece com a Hillary 
Clinton. Ela já discursou por toda a Austrália e em diversos 
países sobre engajamento entre as gerações e inovação social, 
e foi indicada recentemente pelo Australian Financial Review 
como uma das “100 mulheres de maior influência”.

O que é mais impressionante com relação a esta lista de 
conquistas é que Holly só tem 23 anos de idade! Ela cursa o último 
ano do ensino superior na Universidade de Western Australia, 
onde se formará em direito e economia, e trabalha como analista 
em mineração e metais na multinacional Rio Tinto. 

Em 2012, quando assumiu a presidência do Rotary Club de 
Crawley, Western Australia, Holly entrou para o pequeno rol das 
pessoas a assumirem a presidência de um Rotary Club em idade 
tão jovem. Ela se associou em 2011, um ano após o clube ter sido 
fundado com 20 associados, e agora, pouco tempo depois, o clube 
está com mais de 100 associados, todos adeptos do conceito de 
“um Rotary diferente”. Este conceito é usado para caracterizar 
o clube que não segue certas formalidades tradicionais, que 
recruta associados sem distinção de idade e é focado na 
prestação de serviços humanitários. 

Holly acredita que o Rotary tem chamarizes poderosos para 
atrair a juventude, como aprimoramento de habilidades de líder, 
papel de mentor e enorme rede de contatos. Ela diz que os jovens 
profissionais precisam se sentir à vontade no clube e, para este 
fim, é imperativo abandonar formalidade e tradição para dar 
lugar a uma cultura que prime pela inclusão.

ENCONTROS ÚTEIS  
Os associados do Rotary Club de Duluth Superior Eco, EUA, se 
encontram regularmente para limpar rios, acostamento de estradas e 
matas. O compromisso de rotarianos com seu clube e a sua realização 
pessoal aumentam na proporção em que eles se envolvem em serviços 
humanitários.

Saiba mais como os Rotary Clubs estão inovando para aumentar o 
número de associados e melhor servir suas comunidades em  
rotary.org/pt.

QUEM SOMOS E ONDE ESTAMOS

ROTARIANOS POR REGIÃO

América do Norte e 
Caribe 

369.270

América do Sul 
e Central 

98.550

Norte da Ásia 
(inclui Japão e 
Coreia)    

147.998

Austrália,  
Filipinas e 
Pacífico    

62.191

Sul e Sudeste Asiático  
(inclui Índia) 

176.474

Europa 

318.416

África e Sudoeste 
Asiático    

35.761
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1.208.660 ROTARIANOS

7.589  
NÚCLEOS ROTARY DE  
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

532 DISTRITOS ROTÁRIOS

34.644 ROTARY CLUBS
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CAPACITAÇÃO DE  
JOVENS
Pankaj Jethwani foi apresentado ao Rotaract Club de Caduceus, 
na Índia, por seus colegas da faculdade de medicina, os quais, 
junto com médicos, compõem a maioria do quadro associativo do 
clube. Ele acabou se associando por querer dar de volta um pouco 
do bem que recebeu. O Rotaract foi uma escolha natural, pois 
ele viu que lá poderia usar seu conhecimento médico em prol do 
semelhante.

Jethwani, que agora é presidente do clube, diz que hoje seu foco 
é fornecer atendimento médico de baixo custo e alto impacto às 
populações mais pobres. O clube criou programas sustentáveis, 
como clínicas médicas, as quais revelaram aos associados que de 
cada 100 crianças, 15 têm problemas de visão não diagnosticados.

Somente em Mumbai, 75.000 crianças têm problemas de visão 
para os quais suas famílias não sabem que há tratamento. 
Jethwani disse que estas crianças com deficiência visual criam 
aversão à escola por não enxergarem bem.

A necessidade para tratamento ocular de baixo custo levou 
à criação do Vision Six by Six, que em 2013 foi o ganhador 
mundial do Projeto Excepcional do Rotaract. Depois de 
levantar US$15.500, o clube comprou os materiais necessários 
e trabalhou com três hospitais sem fins lucrativos para fornecer 
exames de visão e cirurgias oftalmológicas para mais de 10.000 
crianças.

Saiba mais sobre os programas do Rotary para estudantes e 
jovens em rotary.org/pt.

Com os programas do Rotary, mais de 500 mil estudantes e jovens fazem de 
suas comunidades lugares melhores de se viver. Pankaj Jethwani, 
da Índia, liderou seu Rotaract Club no oferecimento de exames e tratamento 
oftalmológico para milhares de crianças de áreas carentes.

ROTARACT
5.820 clubs

133.860 rotaractianos   
(18 a 30 anos de idade)

INTERACT
15.875 clubs

365.125 interactianos   
(12 a 18 anos de idade)

INTERCÂMBIO DE 
JOVENS
Mais de 8.000 estudantes

de 67 países  
(de 14 a 19 anos de idade)

RYLA
Mais de 25.000  
estudantes e jovens

CONEXÃO DO BEM
Associados do Interact Club de Holy Spirit National High School, nas  
Filipinas, limpam e esterilizam instrumentos médicos e dentários 
usados em projeto de saúde comunitário. Rotarianos e rotaractianos 
também dão suporte a médicos, dentistas e enfermeiros, beneficiando 
400 pacientes carentes.
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“Toda criança tem direito a 
uma educação de qualidade. 
O Vision Six by Six dá  
às crianças uma 
oportunidade de  
igualdade para que  
tenham sucesso  
na escola.”

 — Pankaj Jethwani
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“A parent or a child just hugs 
me, and they don’t want to let 
me go because I’ve been able to 
help. That’s what keeps me going 
back . . . I look at these situations 
and know I can do something to 
better their lives.”

— Cecil “Pancho” Padilla
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“Muitos pais e filhos me dão um abraço bem 
forte para demonstrar sua gratidão. É esta 
demonstração de afeto que me prende . . . é 
saber que eu posso fazer a diferença na vida 
de tanta gente.”

— Cecil “Pancho” Padilla
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Em 2012-13, 55 rotarianos e amigos do Rotary foram admitidos à Sociedade Arch C. 
Klumph, por contribuições de no mínimo US$250.000 à Fundação Rotária. Além da 
generosidade, doadores como Cecil “Pancho” Padilla desempenham papel de 
liderança na execução de projetos.

SEMPRE DISPOSTO
O grande desejo de Cecil “Pancho” Padilla em ajudar os outros 
o levou a mais de 70 países. Associado do Rotary Club de 
Winters, nos EUA, ele já serviu em missões médicas, ajudou a 
construir pontes e estradas, participou da reforma de orfanatos 
e casas, imunizou crianças na África contra a paralisia infantil 
e trabalhou na reconstrução de bairros e cidades no Estado da 
Louisiana, EUA, depois da destruição provocada pelo furacão 
Katrina.

Consultor da Pacific Gas and Electric, Padilla é bastante 
prendado e fala espanhol. Seu primeiro trabalho com o Rotary 
foi no estabelecimento de um consultório dentário em Baja 
California, México. Ele conta que se tornou rotariano de vez 
quando viu o poder que o Rotary tem de ajudar as pessoas.

Embora já tenha servido em várias partes do globo, Padilla ainda 
encontra tempo e motivação para ajudar sua própria comunidade 
— através do Rotary, da Cruz Vermelha Americana e da Habitat 
for Humanity. Além disso tudo, ele já trouxe 23 pessoas ao 
Rotary. 

Padilla está altamente comprometido com o trabalho da 
Fundação Rotária e ingressou na Sociedade Arch C. Klumph em 
outubro de 2012.

DOADORES QUE ENTRARAM PARA A  
SOCIEDADE ARCH C. KLUMPH EM 2012-13
FOUNDATION CIRCLE (contribuições de no mínimo US$1 milhão)
Yale e Barbara Jones

TRUSTEES CIRCLE (contribuições de $250.000 a $499.999)
Shoji Akutsu
Badrinarayan Barwale
Henry Shun-Li Chang e Cathy Hsiang-Yueh Lin Chang
Tony Hung-Ming Chang e Julia Tai-Hua Chen Chang
Wayne e Bernice Chesley
Sweetme Shui-May Chou e Chu-Chen Lin
Laverna Dollimore† 
Toyoaki e Naomi Fujibayashi
Ed Futa 
Rafael M. Garcia III e Minda A. Garcia
Jon B. e Linda Grant
Shuhei e Tamaki Hotta
James F. e Susan M. Hunt
Jennifer E. Jones e Nicholas C. Krayacich
Harley e Mary† Jordan
Seiji e Nobuko Kita
Floyd A. e Betty Lou Lancia
Judy Huang e Nellie Lin
John e Jane MacKay
Penny e Chris Offer
Kazuhiko Ozawa
Cecil “Pancho” Padilla
Jim e Donna Philips
Cyrus S. Poonawalla
John E. Stewart
Bryn e Randy Styles
Oswaldo e Hisame Takata
Kenju e Kyoko† Takekoshi
Glen A. e Sharon A. Thomet
Eng-Rung “E.R.” Tsai e Sharon Mei-Shui Tsai Tseng

† IN MEMORIAM

SEU APOIO FAZ A DIFERENÇA
Toda e qualquer contribuição ajuda os rotarianos a empreenderem uma 
variedade de projetos em várias partes do mundo. Doe hoje mesmo, pois 
seu apoio faz uma grande diferença.

(À direita) Subsídios do Rotary ajudam a financiar a organização 
Heart to Heart, fundada por rotarianos da Índia e Coreia para fornecer 
cirurgias a crianças indianas e paquistanesas com problemas cardíacos 
congênitos. Iniciativas sustentáveis como esta são possíveis graças ao 
apoio financeiro dado pelos contribuintes à Fundação Rotária.
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NOSSAS 
FINANÇAS
Nossas finanças consolidadas incluem 
as do Rotary International (RI), da 
Fundação Rotária (Fundação) e as de suas 
subsidiárias.

O RI é custeado principalmente pelo 
pagamento das cotas per capita dos 
rotarianos, que permitem à organização 
ajudar ao próximo e promover integridade, 
boa vontade, paz e compreensão 
internacionais. Isto tudo é possível pela 
conexão, troca de ideias e ação prática entre 
os líderes que compõem o Rotary.

A Fundação Rotária é o braço caritativo do 
Rotary. Seu trabalho é possível graças às 
contribuições de rotarianos e amigos do 
Rotary que ajudam a entidade a alcançar sua 
Missão.

DOAÇÕES — OS 10 PAÍSES QUE MAIS CONTRIBUÍRAM
Total arrecadado em 2012-13 (inclui contribuições transitárias)*  
(em milhares de dólares americanos)  

DOAÇÕES ANUAIS POR ROTARIANO NOS  
10 PAÍSES QUE MAIS CONTRIBUÍRAM
(em dólares americanos, 2012-13)

*  Exclui subsídio de $70 
milhões da Fundação Bill 
e Melinda Gates para a 
erradicação da pólio

CANADÁ

COREIA

JAPÃO

AUSTRÁLIATAIWAN

$205 $170 $168
$137 $122

ESTADOS UNIDOS

BRASILALEMANHA

ÍNDIAITÁLIA

$7.046
TAIWAN

$5.507
AUSTRÁLIA

$15.815
JAPÃO

$11.970
COREIA

$4.638
ITÁLIA

$6.090
ALEMANHA

$11.602
ÍNDIA

$5.110
BRASIL

$70.601*
ESTADOS UNIDOS

$8.229
CANADÁ

POSIÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA
Dados de 30 de junho  
(em milhares de dólares americanos)

ATIVO 2012-13 2011-12

Ativos
Dinheiro e equivalentes $ 50.512 $ 54.891
À receber (líquido) 44.301 8.811
Investimentos 919.581 846.541
Propriedade e equipamentos (líquido) 39.741 36.094
Outros ativos 37.942 35.609

TOTAL DO ATIVO $ 1.092.077 $ 981.946

PASSIVO E ATIVO LÍQUIDO

Passivo 
Desembolso com programas (acumulado) $ 65.831 $ 57.187
Contas a pagar, despesas acumuladas e 
outros 52.740 45.364

Receita diferida 1.843 3.664
Plano de pensão 10.672 16.970

Total do passivo $  131.086 $  123.185

Ativo líquido 
Não vinculado $ 654.563 $ 610.229
Temporariamente vinculado 71.715 34.404
Permanentemente vinculado 234.713 214.128

Total do ativo líquido $  960.991 $  858.761

TOTAL (PASSIVO E ATIVO LÍQUIDO) $ 1.092.077 $ 981.946

$116
$79 $76 $74 $70
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DISTRIBUIÇÃO DA COTA PAGA PELOS ROTARIANOS

CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO PÓLIO PLUS

CRESCIMENTO CONSTANTE 
NO FUNDO DE DOTAÇÃO

$17,82
PROGRAMAS E SERVIÇOS  
AOS ASSOCIADOS  

$9,75
TI, OPERAÇÕES E  
ADMINISTRAÇÃO 

$9,58
COMUNICAÇÕES E 
MENSAGENS  

$4,83
OPERAÇÕES
INTERNACIONAIS

$4,40
GOVERNANÇA E  
EXECUTIVO

$3,36
FINANÇAS

$2,26
RH, JURÍDICO E  
AUDITORIA

COTA ANUAL  
2012-13
US$52,00

$7.046
TAIWAN

DESTAQUES
O ano fiscal 2012-13 foi bastante positivo 
para o Rotary. As contribuições ao Fundo 
Anual bateram recorde, ultrapassando 
US$115,1 milhões. O Fundo de Dotação 
também registrou um novo recorde, 
recebendo US$20,4  milhões no último ano.

O Pólio Plus recebeu US$23,6 milhões de 
rotarianos e simpatizantes da entidade, e 
mais US$69,6 milhões da Fundação Bill e 
Melinda Gates.

No último ano da fase experimental do 
Plano Visão de Futuro, os 100 distritos 
participantes empreenderam projetos com 
Subsídios Distritais e Subsídios Globais que 
totalizaram US$26,4 milhões.

Obs.: As despesas operacionais do RI são custeadas 
principalmente pelas cotas per capita e suplementadas 
pelo retorno líquido de investimentos. Os detalhes do ano 
fiscal 2012-13, incluindo dados auditados e despesas com 
o presidente do RI, diretores e curadores da Fundação, 
encontram-se em www.rotary.org/pt/financials.

ATIVIDADES CONSOLIDADAS 
Anos findos em 30 de junho  
(em milhares de dólares americanos)

RECEITAS 2012-13 2011-12

Contribuições $ 234.196 $ 180.683
Cotas per capita 62.503 61.387
Retorno líquido de investimentos 67.713 (21.353)
Outras atividades 27.658 27.887

TOTAL DAS RECEITAS $ 392.070 $ 248.604

DESPESAS

Desembolso em programas da Fundação
Programas Educacionais $ 21.956 $ 22.169
Programas Humanitários 50.901 55.187
Programas Pólio Plus 76.059 105.001
Subsídios do Rotary 26.439 19.490
Outros programas 1.154 2.192

Subtotal $  176.509 $  204.039

Captação de recursos para a Fundação $ 17.684 $ 18.254
Administração geral da Fundação  4.651 5.143
Despesas operacionais do RI  71.634 70.066
Serviços e outras atividades do RI 25.660 25.827

TOTAL DAS DESPESAS $ 296.138 $ 323.329

Mudanças no ativo líquido antes das  
alterações no plano de pensão $ 95.932 $ (74.725)

Alterações no plano de pensão 6.298 (10.460)

ALTERAÇÕES NO ATIVO LÍQUIDO $ 102.230 $ (85.185)

Recorde de 
$20M

de rotarianos e 
amigos do Rotary

da Fundação Bill e  
Melinda Gates
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INVESTIMENTOS 
Houve uma margem positiva e ampla no 
comportamento dos mercados no ano fiscal 
2012-13, revertendo em bons rendimentos 
aos fundos do Rotary. O retorno de 
investimento líquido da Fundação Rotária 
foi US$56,0 milhões, ao passo que o  
do Rotary International ficou em  
US$11,7 milhões.

De acordo com práticas de gestão de 
investimento prudentes, ambas as 
organizações investem em portfólios 
diversificados, que incluem ações de 
empresas americanas e estrangeiras, 
papéis de renda fixa global, e hedge funds. 
A Fundação também tem outras linhas de 
investimento, como mercado imobiliário 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.

Mais informações sobre as finanças do 
Rotary, incluindo declaração da política 
de investimentos e performance, estão em 
www.rotary.org/pt, fazendo-se busca pela 
palavra-chave “investimentos”.

DESEMBOLSO COM PROGRAMAS 
POR REGIÃO
O Rotary outorga subsídios para uma gama 
de atividades (veja Atividades Consolidadas, 
no alto da página 25) no mundo todo.  
O infográfico à direita mostra os 
desembolsos para estas atividades por 
região, incluindo os subsídios originais e os 
financiados sob o novo modelo de outorga de 
subsídios.

AMÉRICA DO NORTE  

$5.970

AMÉRICA CENTRAL  
E CARIBE

$9.344

AMÉRICA DO SUL

$19.299

RETORNO ANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE DESEMBOLSO COM PROGRAMAS POR REGIÃO   
(em milhares de dólares americanos)
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CLASSIFICAÇÃO DO ROTARY  
Em 2013, com base nos resultados do ano 
anterior, a Fundação Rotária recebeu a nota 
A+ do Instituto Americano de Filantropia, 
o nível máximo de quatro estrelas da 
Charity Navigator, e a acreditação plena da 
Wise Giving Alliance do Better Business 
Bureau. No ano fiscal 2012-13, apenas 
2% das despesas da Fundação foram 
relativas a gastos administrativos e 9% 
com arrecadação de fundos. A Fundação 
direcionou 89% de suas despesas para 
programas, excedendo com larga margem 
o referencial de 65% utilizado por órgãos 
independentes que determinam o nível de 
eficiência de organizações assistenciais.  

$21.115

SUDESTE ASIÁTICO 
E PACÍFICO

RÚSSIA, GEÓRGIA 
E COMUNIDADE 
DOS ESTADOS  

INDEPENDENTES

$699$9.687

EUROPA

$1.981

ORIENTE  
MÉDIO E 

NORTE DA 
ÁFRICA

$50.340

SUL DA ÁSIAÁFRICA SUBSAARIANA

$58.074

DESEMBOLSO DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA

A+
do Instituto Americano  
de Filantropia

Acreditação plena  
da Wise Giving Alliance  
do Better Business Bureau

da Charity Navigator
««««

Despesas  
administrativas 2%

Arrecadação 
de fundos 9%

Programas

89%
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Presidente
Sakuji Tanaka, Japão

Presidente eleito
Ron D. Burton, EUA

Vice-presidente
Kenneth M. Schuppert Jr., EUA

CONSELHO DIRETOR DO ROTARY INTERNATIONAL DE 2012-13

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.

Missão do Rotary International:  
Nós servimos ao próximo, difundimos a 
integridade e promovemos boa vontade, 
paz e compreensão mundial por meio da 
consolidação de boas relações entre líderes 
profissionais, empresariais e comunitários. 

Tesoureiro
Kenneth R. Boyd, EUA
Elizabeth S. Demaray†, EUA
(†Falecida em 25 de janeiro de 2013)

Diretores
José Antonio F. Antiório, Brasil
Ann-Britt Åsebol, Suécia

John K. Best, EUA
John B. Boag, Austrália
Yash Pal Das, Índia
Jacques di Costanzo, França
Allan O. Jagger, Inglaterra
Paul Knyff, Holanda
Takeshi Matsumiya, Japão
Anne L. Matthews, EUA

Shekhar Mehta, Índia
Juin Park, Coreia do Sul
Gideon Peiper, Israel
Andy Smallwood, EUA
Bryn Styles, Canadá

Secretário-geral
John Hewko, EUA
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CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA, 2012-13 

Chair
Wilfrid J. Wilkinson, Canadá

Chair eleito
Dong Kurn (D.K.) Lee, Coreia do Sul

Vice-chair
Stephen R. Brown, EUA    

Curadores
Antonio Hallage, Brasil
Lynn A. Hammond, EUA
Jackson San-Lien Hsieh, Taiwan
John Kenny, Escócia
Ray Klinginsmith, EUA
Ashok M. Mahajan, Índia

Michael K. McGovern, EUA
Samuel F. Owori, Uganda
Kazuhiko Ozawa, Japão
Ian H.S. Riseley, Austrália
Julio Sorjús, Espanha
Stephanie A. Urchick, EUA

Secretário-geral
John Hewko, EUA

Com a implementação de um 
sistema de fornecimento de água 
potável e saneamento financiado 
por Subsídio Global, os rotarianos 
estão dando esperança de vida 
melhor a mais de 10.000 crianças de 
vilarejos maias da Guatemala.
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One Rotary Center 
1560 Sherman Avenue 
Evanston, IL 60201-3698 EUA 
www.rotary.org/pt

rotary international ®

the rotary foundation

Capa 
Rotary First Harvest, programa do Distrito 5030 
(EUA), une fazendeiros, caminhoneiros, bancos 
de alimentos e voluntários para combater a 
fome em comunidades carentes.
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