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Como parte de projeto de Subsídio Global, rotarianos 
ensinam mulheres de Santa Catarina, em Honduras, 
sobre o programa de microcrédito da Fundação Adelante. 
Graças aos empréstimos, as mulheres conseguiram abrir 
seus pequenos negócios.

ROTARIANOS POR REGIÃO

América do Norte  
e Caribe   

363.563

América do Sul 
e Central  

98.127

Norte da Ásia 
(inclui Japão e 
Coreia do Sul)  

147.603

Austrália, Filipinas  
e Pacífico  

61.646

Sul e Sudeste da Ásia 
(inclui Índia)      

185.771

Europa 

314.489

África e  
Sudoeste da Ásia   

35.903

QUEM SOMOS E ONDE ESTAMOS

1.207.102  
ROTARIANOS

8.028   
NÚCLEOS ROTARY DE 
DESENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO

537 
DISTRITOS ROTÁRIOS

34.823  
ROTARY CLUBS

18 SUBSÍDIOS PREDEFINIDOS  
$0,5 

488 SUBSÍDIOS DISTRITAIS  
$23,5
868 SUBSÍDIOS GLOBAIS   
$47,3

$14,2Número de subsídios: 265
PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS

$11,2198
RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO 

$7,8148

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
E COMUNITÁRIO

$6,5121
EDUCAÇÃO BÁSICA E ALFABETIZAÇÃO

$5,169
SAÚDE MATERNO INFANTIL

$2,567

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

Os totais representam só os Subsídios Globais.

Veja em rotary.org/pt o que os Rotary Clubs estão fazendo 
para aumentar o número de associados e melhor servir a 
suas comunidades.

O NOVO MODELO DE SUBSÍDIOS DO ROTARY COMPLETA UM ANO DE 
APOIO ÀS NOSSAS ÁREAS DE ENFOQUE (EM MILHÕES DE US$)



AUMENTANDO NOSSA 
HABILIDADE DE CAUSAR 
MUDANÇAS DURADOURAS
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Mensagem do presidente do RI e do chair do Conselho de 
Curadores

Para nós, que somos do Rotary, não importa o que alcançamos individualmente, mas 
sim, juntos. Em 2013-14 trabalhamos de forma estratégica e abrimos caminho para 
continuarmos eficazes no futuro, com mais associados, mais clubes dinâmicos e uma 
Fundação Rotária mais robusta.

O crescimento do número de associados foi uma grande prioridade no último 
ano rotário, quando implementamos os Planos Regionais para Desenvolvimento 
do Quadro Associativo, que permitem a clubes e distritos crescer da forma mais 
adequada a eles. Ficamos mais próximos dos jovens da nossa família rotária com 
eventos em vários países, e o talento e dedicação que vimos nestas ocasiões nos 
lembraram da importância de trazer a juventude para nossos clubes.

A Fundação teve um ano auspicioso. Apesar da apatia econômica mundial, o Fundo 
Anual registrou o recorde de $116,6 milhões, aproximando-nos mais do que nunca do 
alcance da meta Todos os Rotarianos, Todos os Anos.

Concluímos com êxito o primeiro ano da campanha Elimine a Pólio Agora: Entre 
para a História Hoje, destinando $35 milhões à erradicação da pólio, quantia 
equiparada pela Fundação Bill e Melinda Gates na proporção de 2 para 1, que resultou 
em $105 milhões. O seu apoio permitiu que o Sudeste da Ásia, que inclui a Índia, 
fosse certificado como livre da pólio este ano. Os fundos da nossa campanha com 
a Fundação Gates darão o empuxo necessário nesta reta final da erradicação da 
paralisia infantil, prevista para ocorrer até 2018.

Cada rotariano é um elo na nossa corrente de 109 anos, desde os tempos de Paul 
Harris. Todos nós sabemos que quanto mais doamos dos nossos recursos e tempo ao 
Rotary, mais recebemos em troca na forma de amizades e boas experiências. Neste 
relatório você verá as diversas maneiras que você e seus companheiros estão Vivendo 
Rotary e Transformando Vidas.

Ron D. Burton 
Presidente de 2013-14  
Rotary International

Dong Kurn (D.K.) Lee 
Chair do Conselho de Curadores de 2013-14  
Fundação Rotária
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ERRADICANDO A 
PÓLIO

“A erradicação da doença na Índia 
exigiu um trabalho monumental 
de todos os níveis do governo e 
parceiros. Os mais de 100.000 
rotarianos do subcontinente 
indiano foram essenciais nesta 
conquista, atuando ao lado de 
companheiros de outros países em 
Dias Nacionais de Imunização e 
operações de reforço.”

— Deepak Kapur, presidente da  
Comissão Pólio Plus da Índia
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Em todos níveis, inclusive na resposta imediata a 
surtos da poliomielite, nós ajudamos a Iniciativa 
Global de Erradicação da Pólio (GPEI) a ganhar a 
batalha deste ano na guerra contra a doença. Além 
de nós, a Iniciativa é integrada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef ), Centro Norte-Americano 
de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e 
Fundação Bill e Melinda Gates.

Rotarianos e trabalhadores da saúde mudaram 
a opinião de líderes comunitários e pais que se 
opunham à imunização de seus filhos. Nossa defesa 
de causa perante a representantes do governo e 
empresários, somada às generosas contribuições de 
tantos rotarianos, deram uma alavancada no Plano 
Estratégico e Reta Final, que visa a obtenção do 
certificado global de erradicação até 2018.
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Sudeste da Ásia sem pólio
Esta região, que compreende 11 países e 25% 
da população mundial, recebeu o certificado de 
erradicação da pólio em março de 2014. A Índia 
pertence a este grupo, que até cinco anos atrás possuia 
praticamente metade dos casos registrados da doença.

(Pág. da esquerda) Rotariano imuniza criança em Uttar Pradesh, Índia.

Nigéria prestes a se livrar da pólio
Ao lado dos nossos parceiros na GPEI, até julho 
havíamos reduzido o número de casos de paralisia 
infantil na nação africana em quase 90% com relação 
ao mesmo período do ano anterior. A Comissão Pólio 
Plus da Nigéria deu suporte às clínicas de saúde que 
forneciam checkups gratuitos, remédios e vacinação 
contra a poliomielite e outras doenças.

(Abaixo) Coordenador do Rotary monitora a eficácia dos trabalhos de 
imunização em Kano durante Dias Nacionais de Imunização.

PAQUISTÃO

NIGÉRIA

AFEGANISTÃO

1%
são os mais desafiadores, já que o vírus persiste em 
lugares de difícil acesso.

OS ÚLTIMOS 
CASOS DA DOENÇA 

O vírus só é endêmico em três países
Desde o lançamento da GPEI, o número de casos de 
pólio caiu em mais de 99%, de 350.000 em 1988 para 
pouco mais de 400 em 2013.  

“Para chegarmos até as crianças, 
usamos todos os meios possíveis: carro, 
canoa, moto e vamos até mesmo a pé.”

— Tunji Funsho, presidente da  
Comissão Pólio Plus da Nigéria
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DEFESA DE CAUSA
Uma das maiores responsabilidades da GPEI é defender 
a causa. Além de contribuir mais de US$1,3 bilhão à 
iniciativa, o Rotary foi pivô na conquista de mais de US$10 
bilhões de governos desde 1988. Alguns destaques do ano 
rotário:

Junho de 2014 — Na nossa Convenção em Sidney, o 
primeiro-ministro australiano Tony Abbott anunciou 
que seu governo doará AU$100 milhões pelo período 
de cinco anos para financiar atividades de imunização 
no Afeganistão, Paquistão e Nigéria, lugares onde a 
transmissão do vírus jamais deixou de ocorrer; e também 
em países do Norte da África e do Oriente Médio, que 
tiveram surtos de pólio. “Não é o governo australiano que 
merece esta salva de palmas; ela vai para vocês!”

Mais de 100.000 pessoas de 171 países participaram 
do Maior Comercial do Mundo, e nós entramos para o 
Guinness com a maior campanha de conscientização feita 
com fotos.

Maio — Uma campanha dos distritos canadenses 5360 e 
5370 angariou CA$350.000, quantia que foi equiparada pelo 
governo de Alberta, totalizando CA$700.000.

Janeiro — O presidente americano Barack Obama assinou 
um projeto de lei que prevê $205 milhões para trabalhos 
de erradicação da pólio em 2014, por meio do CDC e da 
Agência Norte-Americana de Desenvolvimento (Usaid). 
Nossa força-tarefa de defesa da causa nos Estados Unidos 
é quem informa o governo do país e outros patrocinadores 
sobre a necessidade e os benefícios de apoiar a GPEI.

Novembro de 2013 — Junto com o Governo do Brasil 
e a Organização Pan-Americana de Saúde, assinamos a 
Declaração de Compromisso e Colaboração direcionada 
à Meta de um Mundo Livre da Pólio durante um simpósio 
sobre estratégias de erradicação da doença, em São Paulo.

Outubro — O evento Dia Mundial de Combate à Pólio: 
Entrando para a História, em Chicago, destacou o progresso 
da GPEI. Os anfitriões do evento foram o Rotary e o Centro 
de Saúde Mundial da Universidade Northwestern, que 
teve entre os presentes representantes de corporações, 
fundações, estabelecimentos de ensino e governo.

FINANCIANDO A LUTA
Destaques:

A empresária indiana Rajashree Birla, doou $1 milhão 
ao Rotary para ajudar na erradicação da paralisia infantil. 
Seu filho, Kumar Mangalam Birla, transformou o grupo 

Aditya Birla no conglomerado global que aparece na lista 
da Fortune 500. A filantropa, que é associada honorária dos 
Rotary Clubs de Bombay e de Mulund, já contribuiu mais de 
$7,2 milhões ao Pólio Plus.

O nigeriano Sir Emeka Offor anunciou a doação de $1 
milhão contra a pólio durante nossa Convenção em Sidney. 
Ele é o vice-presidente executivo do conglomerado de 
petróleo e gás Chrome Group. Associado do Rotary Club 
de Awka G.R.A. e embaixador do Pólio Plus na Nigéria, já 
contribui $2,25 milhões ao programa.

Terry e Barbara Caster doaram $1,1 milhão ao Pólio Plus. 
Fundador do A-1 Self Storage, Terry é do Rotary Club de  
La Mesa, EUA.

Um bicycle rally organizado por rotarianos da Alemanha 
arrecadou mais de $1 milhão.

Rotarianos e amigos levantaram mais de $730.000 com 
o El Tour de Tucson, no Estado do Arizona, EUA. Setenta 
ciclistas do Rotary participaram, inclusive o secretário-
geral John Hewko.

O Maior Comercial do Mundo para eliminar a pólio 
arrecadou mais de $210.000, com a participação de 10.000 
rotarianos de 30 países.
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A atriz Archie Panjabi (à direita), ganhadora do Emmy e nossa embaixadora 
contra a paralisia infantil, com Jennifer Jones.
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SUA DOAÇÃO

$35
MILHÕES 

NO PRIMEIRO ANO 

FUNDAÇÃO   
BILL E MELINDA GATES 

$70
MILHÕES

TOTAL

 
$105

MILHÕES

Neutralização de surtos
Para evitar perdas no progresso já feito e prevenir o 
alastramento da doença, em maio, a OMS declarou 
que a eliminação do vírus selvagem da pólio é 
uma “emergência de saúde pública da mais alta 
importância para o mundo todo”. Para suprimir 
os surtos no Chifre da África e no Oriente Médio, 
nós aumentamos a conscientização pública sobre 
a paralisia infantil e fornecemos $500.000 para a 
Somália e $500.000 para o Oriente Médio, para cobrir 
custos operacionais da OMS nestas regiões.

O surto no Chifre da África perdeu força, mas a 
ameaça continuará pairando até que todas as crianças, 
mesmos as das áreas de difícil acesso, sejam vacinadas 
contra a doença. Somente um caso de pólio foi 
registrado na Síria no primeiro semestre de 2014.

(À direita) Rotariano Michel Jazzar vacina criança no Líbano.

Campanha Elimine a Pólio Agora:  
Entre para a História Hoje
De 2013 a 2018, cada $1 que o Rotary direcionar à 
imunização da paralisia infantil será equiparado em 
$2 (até $35 milhões por ano) pela Fundação Bill e 
Melinda Gates. Se conseguirmos chegar nesta quantia 
máxima anualmente, no final serão $525 milhões para 
o combate da doença.

APESAR DO PERIGO, VACINADORES 
GANHAM A CONFIANÇA PÚBLICA
Mesmo enfrentando a intimidação imposta por militantes, 
os rotarianos criaram oito centros de recursos contra a 
paralisia infantil no Paquistão para ganhar a confiança dos 
moradores das áreas de maior risco. Os centros, juntamente 
com Rotary Clubs locais, patrocinam vários serviços na 
área da saúde. Os rotarianos procuram vacinar as crianças 
nas escolas e trabalham com líderes islâmicos através da 
Comissão Pólio Plus de Ulemá do Paquistão, que endossa 
toda atividade que vise livrar o país da doença.

(À direita) Vacinador do centro financiado pelo Rotary com crianças de 
Balochistan, no Paquistão. FO
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“Um garotinho de cinco anos me 
perguntou amedrontado: ‘É com 
agulha? Vai doer?’. Quando mostrei 
o frasco com o qual iria ministrar a 
vacina oral, ele sorriu e abriu a boca 
sem medo. Em seguida ele me agradeceu 
e foi embora feliz.”

— Michel Jazzar, Rotary Club de  
Kesrouan, Líbano

Sua doação terá impacto triplicado! Contribua em rotary.org/pt/give.
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Redução da poluição melhora a saúde no 
Nepal
Segundo a OMS, um em cada oito óbitos no mundo 
ocorre pela poluição do ar, que é o maior risco 
ambiental para a saúde. A poluição causada por 
residências contabiliza 4,3 milhões de mortes por ano.

“Mais de 3 bilhões de pessoas cozinham em fogueiras 
e fogões improvisados, que funcionam pela combustão 
de madeira e esterco”, diz Yale Jones, do Rotary 
Club de Taos-Milagro, EUA. Além dos acidentes 
costumeiros causados com este tipo de cozimento, 
este método é devastador para o meio ambiente não 
só pelo desmatamento, como também pela emissão de 
gás carbônico.

Para reverter este quadro no Nepal, o clube mobilizou 
outros rotarianos de vários países para darem suporte 
ao projeto Fogão do Himalaia. Financiado pelo 
rotariano George Basch, a organização instalou mais 

de 3.000 fogões no país com a ajuda do Rotary e de 
outros patrocinadores.

(Página da direita) Nepalesa com seu fogão novo.

Narcotráfico e reveses financeiros não 
impedem clínica mexicana de prestar 
serviços
Desde 1980, a Clínica Guerrero, em Chihuahua, 
México, tem resistido aos estragos da guerra do tráfico 
e à falta de dinheiro da região para tratar as pessoas 
com poucos recursos. 

A clínica depende da ajuda de Rotary Clubs do Texas, 
do norte do México, e de voluntários. Ela oferece 
serviços médicos gratuitos aproximadamente seis 
vezes por ano, como cirurgias da catarata e da fenda 
palatina, exames de câncer e papanicolau para cerca 
de 1.000 pacientes por semana.

(Abaixo) Paciente passa por exame da vista.

COMBATENDO DOENÇAS
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“Uma coisa é escutar falar sobre o que está sendo 
feito. Outra é ver de perto a mudança positiva na 
vida das pessoas, que recuperam a visão ou têm 
seu lábio reconstruído. Isto é maravilhoso.”

— Celso Reyes, Rotary Club de Torreón, México
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“Com o projeto, desde 2010 a poluição nas 
casas caiu em 90% e o uso de combustível 
para a cozinha diminuiu em 75%.”

— Yale Jones, Rotary Club de  
Taos-Milagro, EUA  
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Leia mais sobre os subsídios do Rotary e contribua à prevenção e tratamento de doenças pelo site rotary.org/pt.
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“Nós estamos prestes a quebrar o ciclo 
da pobreza em Burangi.”

— Grupo Rotarianos em  
Ação pela Água e Saneamento
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FORNECENDO ÁGUA
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Sistema hídrico no Quênia
O Rotary Club de Malindi, junto com os Distritos 
7630 e 5400 e mais quatro clubes dos Estados Unidos, 
instalaram um sistema de coleta de água da chuva para 
consumo, irrigação e criação de peixes em Burangi, 
Quênia, com a colaboração da Genesis World Mission. 
O projeto, financiado por Subsídio Global, multiplicou 
a safra para venda e melhorou a saúde na região. 

(Pág. à esquerda) Rotarianos quenianos e americanos em frente a um bueiro 
antes de sua instalação.

Novo clube aumenta acesso à água em 
Uganda
Apesar de três anos de crescimento econômico, 
Entebbe, em Uganda, apresenta altos índices de 
pobreza, atendimento precário de saúde e água 

imprópria para o consumo. Michael Muriithi e o 
Rotary Club de Entebbe elaboraram a criação de um 
clube para atuar em uma das maiores comunidades da 
cidade, Nkumba.

O Rotary Club de Nkumba possui 40 associados, que 
têm em média 35 anos. O clube arrecadou mais de 
$2.000 para a construção de um fosso para esgoto do 
centro de saúde de Kitala. Eles também construíram 
latrinas e reformaram um poço, aumentando a 
disponibilidade de água potável em 40%. O plano é 
abrir mais quatro poços antes do final do ano.

Acesse rotary.org/pt para saber como os Rotary 
Clubs estão inovando para aumentar o número de 
associados e servir a suas comunidades.

(Abaixo) Associados do Rotary Club de Nkumba reformando poço d’água.

Saiba mais sobre os nossos subsídios e contribua para projetos hídricos e sanitários em rotary.org/pt.

“Nosso sucesso será medido pelo 
trabalho que fizermos. Este clube é 
dedicado a transformar as coisas para 
melhor, bem ao espírito do Rotary.”

— Michael Muriithi, presidente do  
Rotary Club de Nkumba, Uganda
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“Muitas mães e recém-nascidos 
recebem tratamento médico, 
aumentando suas chances de vida.”

— Kerstin Jeska-Thorwart,  
ex-governadora do Distrito 1950 

(Alemanha)

SALVANDO MÃES E FILHOS

COM QUEM TRABALHAMOS
O Rotary faz seu trabalho humanitário junto com muitas 
organizações locais e internacionais, e com instituições 
educacionais. Conheça alguns dos nossos parceiros em 
rotary.org/pt.

Parceiros na erradicação da paralisia infantil

Nós fazemos parte da Iniciativa Global de Erradicação da 
Pólio junto com:

• Organização Mundial da Saúde (OMS) 
• Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef )
• Centro Norte-Americano de Controle e Prevenção de 

Doenças (CDC)
• Fundação Bill e Melinda Gates
• Governos doadores

Nações Unidas  

Mantemos representantes trabalhando com várias agências 
da ONU e organizações internacionais.

Parceiros estratégicos

Temos parcerias estratégicas com as seguintes 
organizações:

• Universidade Aga Khan  
• Instituto Unesco-IHE

Parceiro em projeto

A ShelterBox é nossa parceira especificamente para 
assistência em casos de desastres naturais.
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Saúde no Sri Lanka
Levou anos para o Sri Lanka reconstruir seus 
hospitais, escolas e outras instalações destruídas pelo 
maremoto de 2004. O país contou com muita ajuda, 
inclusive dos rotarianos da Alemanha e da Fundação 
Helmut Kohl, para conseguir reconstruir o hospital e 
maternidade Mohamodara, em Galle. Depois de sua 
reforma, em 2012, rotarianos de Colombo e do distrito 
alemão 1950 forneceram equipamentos médicos, 
comprado com um subsídio de $450.000. Desde então, 
mais de 140.000 bebês e 2 milhões de mães foram 
tratados com estes equipamentos.

(Pág. à esquerda) Mãe e filho no hospital e maternidade Mohamodara, que 
graças ao Rotary agora conta com um equipamento de primeira necessidade.

Saiba mais sobre os nossos subsídios e como apoiamos a saúde de mães e filhos em rotary.org/pt.
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“Na zona rural do Quênia, ter uma 
enfermeira ou parteira por perto 
significa a diferença entre vida e 
morte. Esta turma de enfermeiros 
garantirá que mães e filhos recebam 
tratamento de qualidade.”

— Geeta Manek, Rotary Club de  
Muthaiga, Quênia 

Treinamento em saúde no leste da África
As taxas de mortalidade de mães e filhos são altas no 
Leste Africano, devido principalmente à assistência 
médica inadequada, crise de HIV/aids e pobreza. Em 
resposta, a Fundação Rotária e a Universidade Aga 
Khan deram bolsas em enfermagem e obstetrícia 
para alunos de seus campi em Nairóbi, Quênia; Dar es 
Salaam, Tanzânia; e Campala, Uganda.

Após dois anos, a primeira turma de 24 alunos, cujas 
bolsas foram financiadas por subsídios rotários, se 
formou em fevereiro em enfermagem. Os alunos 
compareceram a reuniões de Rotary Clubs, fizeram 
trabalho voluntário em projetos e aprenderam 
técnicas de liderança.

(Acima) Annet King’wa (extrema direita) examina criança em Kibera, Nairóbi, 
durante seu estágio.

Parceiros no servir

As organizações abaixo oferecem oportunidades de 
colaboração em vários de nossos projetos:  

• Biblioteca da Imaginação da Fundação de Dolly Parton
• Global FoodBanking Network
• International Reading Association
• Peace Corps (Corpos da Paz), organização com a 

qual estamos realizando um programa piloto de um 
ano nas Filipinas, Tailândia e Togo para promover o 
desenvolvimento global e voluntariado

• YSA (Youth Service America)

Governos

A Colaboração Internacional H20 é uma aliança que temos 
com a Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento 
Internacional para apoiar projetos hídricos e sanitários.

Centros Rotary pela Paz  

A Fundação Rotária mantém parceria com as seguintes 
universidades no oferecimento de programas em paz e 
resolução de conflitos: 

• Chulalongkorn University, Tailândia (aperfeiçoamento 
profissional)

• Duke University e University of North Carolina, EUA
• International Christian University, Japão
• University de Bradford, Inglaterra
• University de Queensland, Austrália
• Uppsala University, Suécia
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“Este projeto se concentra no que 
as pessoas precisam para criarem 
mudanças positivas.”

— Kelsi Cox, bolsista do Rotary

FO
TO

 D
E 

M
O

N
IK

A 
LO

ZI
N

SK
A

APOIANDO A EDUCAÇÃO
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Leitura no Brasil
Quando os rotarianos do Distrito 4420 (parte de São 
Paulo) souberam que a taxa de alfabetização na área 
tinha caído para 50% (quatro anos antes o índice 
era de 55%), eles decidiram fazer algo a respeito. 
Doze clubes do distrito se juntaram no lançamento 
do projeto LER, construindo 13 salas de leitura 
em hospitais, centros comunitários e outros locais 
públicos de comunidades sem recursos.

Com a ajuda de um Subsídio Distrital, o projeto 
distribui livros e brinquedos em cada centro para 
atender crianças entre 5 e 12 anos. Um monitor 
supervisiona cada sala e ajuda os pequenos com a 
leitura.

(Abaixo) O rotariano Marcos Franco ensina crianças carentes em sala de 
leitura em São Paulo, Brasil.

Tablets para estudantes de Fiji
Rotarianos arquitetaram, com a Universidade de 
Tecnologia de Auckland, da Nova Zelândia, a doação 
de 70 tablets para duas escolas de Fiji. O subsídio que 
financiou o projeto foi copatrocinado pelos Rotary Clubs 
de Taveuni Island, Fiji, e Newmarket, Nova Zelândia.

Kelsi Cox, bolsista na Universidade de Auckland, ajudou 
na entrega dos tablets e no treinamento dos alunos 
sobre o uso da ferramenta para suas aulas de ciências e 
matemática, e também para tirar fotos e gravar vídeos.

“Poderíamos montar uma biblioteca na escola ou 
ajudá-los a ter acesso a uma infinidade de informações 
por meio dos tablets”, diz Cox, que é coordenadora do 
programa Digital Learning Room, que avança o uso da 
tecnologia no Pacífico Sul. 

(Pág. à esquerda) Alunos de Fiji com seus tablets.

“Acreditamos que o investimento na leitura 
causará um grande impacto na vida das 
crianças, bem como na de suas famílias.”

— Marcos Franco, 
ex-governador do Distrito 4420

Saiba mais como nossos subsídios estão propiciando educação e alfabetização em rotary.org/pt.
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DESENVOLVENDO ECONOMIAS 

Empreendedorismo feminino em 
Honduras
Nas aldeias de Lenca Corridor de Honduras, a 
Fundação Adelante está ajudando mulheres a se 
tornarem empreendedoras para saírem da pobreza.

Graças a um Subsídio Global entre o Rotary Club de 
Real de Minas-Tegucigalpa (Honduras) e o Rotary 
Club de Poway-Scripps (EUA), e com a ajuda de outros 
clubes do distrito americano 5340, a Adelante oferece 
empréstimos coletivos, pelos quais o grupo arca com a 
quitação da dívida no caso de uma das tomadoras não 
conseguir pagar sua parte.

“A ajuda da Adelante e do Rotary são tremendas”, 
afirma Maria Ninfa Lopez Vasquez, dona de uma 
barraca de legumes e hortaliças. “Os empréstimos nos 
permitiram comprar o que precisávamos para ganhar 
dinheiro e expandir nossos pequenos negócios.”

(Página da direita, sentido anti-horário, a partir do topo) A loja de conveniência 
de Higinia Reyes vende tortilhas. Remigia Dominguez é administradora de 
uma cooperativa de tecelagem que emprega 12 mulheres. Marta Lopez assa 
até 100 pãezinhos por dia. Rosa Dilia Flores tem uma sapataria.

Combate à pobreza no Peru
Pachamama Raymi significa “Festa da Mãe Terra” 
em quechua, a língua falada pelos povos indígenas do 
Peru. Também significa uma metodologia inovadora 
que o Rotary Club de Inka Cusco está implementando 
para melhorar as condições de vida dos moradores de 
Ccarhuayo, a região mais carente de Cusco.

O clube e o município estão combatendo a pobreza e 
problemas ambientais ensinando famílias indígenas 
em 13 vilarejos rurais sobre métodos de cultivo da 
terra, reflorestamento e saúde.

O projeto envolveu a identificação de famílias que 
melhoraram seu nível de vida para se tornarem 
exemplos para outras. Os lavradores ensinam outros 
membros da comunidade a também terem sucesso.

Famílias de Ccarhuayo estão consumindo alimentos 
mais nutritivos, visitam mais o consultório médico 
e aumentaram sua renda com a criação de alpacas, 
preás e trutas. Elas estão estancando o desmatamento 
e erosão do solo ao ajudarem no plantio de mais de um 
milhão de árvores.

(Abaixo) Moradores de Cusco, Peru, aumentaram sua renda trabalhando na 
lavoura e na criação de animais de maneira mais eficaz.

Saiba mais sobre os nossos subsídios e como estamos ajudando no crescimento econômico das comunidades 
em rotary.org/pt.

“Ao usar o método Pachamama, nós 
impactamos as vidas de 40.000 pessoas 
no Peru.”  

— Willem van Immerzeel,  
fundador da metodologia e associado do 

Rotary Club de Inka Cusco, Peru
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“Com a quitação dos empréstimos, 
temos mais dinheiro para financiar mais 
negócios. O Rotary está fazendo um 
grande bem nas vidas destas mulheres.”

— Win Cox, Rotary Club de  
Poway-Scripps, EUA
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“Este é o emprego dos meus 
sonhos. Estou na posição 
única de enfrentar conflitos e 
desafios de frente.”

— Justin Peele,  
ex-Bolsista Rotary pela Paz  

e agente do Serviço de  
Segurança Diplomática  

dos Estados Unidos
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PROMOVENDO A PAZ

Ex-bolsista defende a diplomacia
Como agente do Serviço de Segurança Diplomática 
dos EUA, Justin Peele usa o que aprendeu no Centro 
Rotary para lidar com as situações arriscadas 
e imprevisíveis de seu trabalho. Ele serviu na 
Embaixada Americana de Mali em 2013 durante o 
conflito entre o governo e insurgentes.

Certo dia, um funcionário americano e quatro 
colegas malineses ficaram presos no Instituto 
Nacional de Saúde, no centro de Bamako, devido a 
confrontos violentos entre estudantes e a polícia. 
Quando a situação saiu do controle, oficiais da 
embaixada pediram a Peele que retirasse os 
funcionários do local em segurança, o que ele fez 
muito bem.

Justin recebeu o Prêmio de Honra ao Mérito do 
Departamento de Estado.

Justin Peele saindo de um avião quando trabalhou na proteção do secretário 
de estado John Kerry.
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PEACE CORPS (CORPO DA PAZ) E ROTARY 
EM COLABORAÇÃO HISTÓRICA
O Rotary e o Peace Corps estão em um projeto piloto de 
um ano nas Filipinas, Tailândia e Togo para promover 
o desenvolvimento global e voluntariado. Com este 
acordo, Rotary Clubs e voluntários do Peace Corps são 
incentivados a compartilhar recursos e conhecimento 
para aumentar o impacto de projetos nos três países.

As oportunidades para colaboração incluem projetos 
comunitários, treinamento, networking e educação.  
Por meio do programa de parcerias do Peace Corps, os 
Rotary Clubs podem continuar fornecendo pequenos 
subsídios em apoio a voluntários e comunidades.  
As duas organizações também concordaram expandir 
a colaboração a mais países com base nos resultados do 
piloto.

SEU SUPORTE TORNA A PAZ POSSÍVEL
Os Centros Rotary pela Paz capacitam futuros líderes 
comunitários e mundiais por meio de mestrado ou 
aperfeiçoamento profissional nas áreas de paz, resolução 
e prevenção de conflitos ou campos correlatos.

Saiba mais e contribua aos Centos Rotary pelo site rotary.org/pt.

Redução da violência em áreas 
degradadas da Inglaterra
Quando Erinma Bell quis organizar um programa 
de anistia de armas para combater o crime nas ruas 
de Manchester, na Inglaterra, ela foi solicitada a 
coletar os nomes dos donos das armas. No entanto, 
ela convenceu o departamento para o qual trabalha 
que o mais importante era tirar as armas das mãos das 
pessoas, e ressaltou que a exigência dos nomes inibiria 
muitos donos a se desfazerem destes itens. A melhor 
alternativa foi colocar caixas do lado de fora das 
delegacias para que as pessoas pudessem se desfazer 
de suas armas.

“Eu falei com pais e avós que sabiam que um 
membro de suas famílias mantinha um revólver 
embaixo da cama, mas o amor por este filho ou neto 
não os deixavam falar com a polícia sobre isto”, diz 
Bell, cofundadora e chefe do programa CARISMA 
(Community Alliance for Renewal Inner South 
Manchester Area), que foi Bolsista Rotary pela Paz.

O CARISMA visa afastar os jovens das armas e das 
gangues através de workshops e projetos com enfoque 
em paz, aumento da conscientização e geração de 
capital social para enfrentamento de problemas 
comunitários. O grupo desenvolveu um kit pró-paz, 
ajudou a criar a PeaceFM, organizou Semanas da 
Paz e promoveu o diálogo entre os jovens e a polícia. 
Em apenas quatro anos, o trabalho do CARISMA, 
em colaboração com parceiros, ajudou na redução da 
violência com armas de fogo em Manchester em mais 
de 90%.

Sob a liderança de Bell, o CARISMA compartilhou 
experiência com a polícia e grupos comunitários da 
Austrália, Paquistão, Estados Unidos e outros países.

(À direita) Erinma Bell, cofundadora e chefe do programa CARISMA

“Defender as pessoas não significa 
apenas ser uma voz para elas, mas sim 
lhes dar os meios para que possam 
falar por si mesmas.”

— Erinma Bell, cofundadora e  
chefe do programa CARISMA que foi 
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Conferências das Novas Gerações
Para descobrir um pouco mais como engajar os jovens, 
o presidente do Rotary International, Ron Burton, 
presidiu estas conferências, que foram parcialmente 
organizadas por rotaractianos e incluíram um 
componente de voluntariado.

Em Chennai, na Índia, os participantes coletaram 
milhares de livros para criar bibliotecas em áreas 

CAPACITANDO JOVENS

“Eu aprendi sobre tomadas de decisão, 
técnicas de comunicação, trabalho 
em equipe e tratamento de situações 
cruciais, além, é claro, da força do 
Rotary.”

 — Ramkumar Raju, Rotaract Club de  
Madras Central, Índia

rurais, fizeram uma campanha de conscientização 
da rubéola e ofereceram vacinações gratuitas. Eles 
também quebraram um recorde do Guinness, com 
7.084 pessoas formando a maior mão humana já vista.

Em Campala, na Uganda, rotaractianos organizaram 
campanha de lavagem das mãos e de doação de sangue, 
distribuíram mosquiteiros e ofereceram exames para 
detectar câncer no colo do útero. O evento de Rosario, 
Argentina, teve 1.600 pessoas de 29 países. A última 
conferência ocorreu em Sidney, por ocasião da nossa 
Convenção.

(À esquerda) Participantes na Conferência de Novas Gerações em Campala, 
na Uganda.

Rotaractianos fornecem água no Burundi
Cerca de 100 rotaractianos do Quênia, Uganda, 
Ruanda e Burundi ensinaram moradores de Buterere a 
purificar a água e lavar as mãos adequadamente, além 
de distribuírem água, sabão e materiais informativos 
sobre higiene e saneamento. O projeto foi empreendido 
pelos Rotaract Clubs de Inyenyeri e de Bujumbura 
com o apoio do Unicef, Cruz Vermelha, Alchem 
International, Merck Pharmaceuticals, Rotary Clubs 
do Burundi e Rotary Club de Kisumu, no Quênia.

O projeto fez parte da colaboração Rotaract East 
Africa Impact (REACT), que envolve Rotaract Clubs 
destes quatro países e da Tanzânia no combate a 
doenças, fornecimento de alimentos e água potável, 
melhoria do saneamento e das comunidades. 

(Pág. à direita) Rotaractianos distribuem água em Buterere, no Burundi.

ROTARACT
7.170 clubes

164.910 rotaractianos  
(18 a 30 anos de idade)

INTERACT
17.059 clubes 

392.357 interactianos  
(12 a 18 anos de idade)

INTERCÂMBIO DE JOVENS
Mais 8.000 estudantes 

de 71 países  
(14 a 19 anos de idade)
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Saiba mais sobre nossos programas para a juventude em rotary.org/pt.

“Foi demais! O REACT reúne 
os jovens no serviço a suas 
comunidades.”
— Sarah Maingi, Rotaract Club de 

Milimani, Quênia
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“Não há um sonho impossível para o rotariano.”
— Rosemary Hullinger, doadora extraordinária do 

Rotary Club de Tooele Valley, EUA
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APOIANDO O NOSSO TRABALHO

22



Liderando pelo exemplo
Determinados a ajudar quem precisa, Herbert e 
Andrea Ederer viram as transformações positivas 
que acontecem quando pessoas idealistas e bem 
intencionadas entram para o Rotary.

Desde que ajudou a fundar o Rotary Club de Weiz, na 
Áustria, em 2007, o casal tem participado com dinheiro 
e trabalho em vários projetos da Fundação Rotária.

Herbert e Andrea pertencem à Sociedade de Doadores 
Testamentários, integrada por quem se compromete a 
deixar no mínimo $10.000 em testamento à Fundação 
Rotária. Sendo os primeiros do distrito a entrar para 
esta sociedade, o casal inspirou outras pessoas a 
serem mais atuantes em termos de Fundação Rotária.

(Acima) Herbert e Andrea Ederer

FOUNDATION CIRCLE 
(contribuições de no mínimo $1 milhão)
Richard Barton e Jane Hopson
Elizabeth e Herbert Hezlep III
Sir Emeka Offor

CHAIR’S CIRCLE  
(contribuições de $500.000 a $999.999)
Duk-Sam Lee e Hyun Suk Jang
Greg E. e Pam K. Podd
Mitsuhiko e Ritsuko Sakamoto

TRUSTEES CIRCLE   
(contribuições de $250.000 a $499.999)
Atiku Abubakar
Thomas A. e Marian Bickerstaff
Judy e Jeff Chang
Pulo Wen-Yen Chang
Amy Su-Mei Chang Chen e Chiu-Ching Chang
Fashion Shih-Yuan e Eunice C. Chou

Jack e Jenny Chu
Adebisi Clementi e Winnie Adegoke
Charles E. e Barbara R. Clemmons
Bob C. e Sylvia Danner
Charles G. e Nancy K. Frazier
Isako Funaki
Kenneth Gbagi
Kenneth W. e Ruth E. Grabeau
Nobuo e Ayako Ito
Ann Henderson Johnson† e Lamar Johnson
Makoto e Misuzu Kanasugi
John W. e Brenda B. Kessler
Kwang Sup Kil e Eun Sook Choi
Baek-Ho Kim e Keum Soon Oh
Yong Chae Kim e Sae Bon Chae
Jong-Duk Lee e Soo Jeng An
Jimmy Thaw Chay Lim e Brenda Lai Cheng Loh
Mould Yu-Sen Lin e Su-Chu Chen Lin

Judy Yun-Yu Liu e Kuang-Chin Li
Nicolas e Annie Lynn
Emmanuel e Goody Mark
Christopher J. McLucas e Reyna L. Castillo
Arthur C. Mills III e Jane M. Mills
Ronald L. e Andrea C. Morton
Kathleen Stillwell Myers†
Michael Olayiwola e Adebola Olawale-Cole
Mike e Misi Omotosho
Suguru e Kazuyo Omuro
George W. e Kerstin E. Trowbridge
William Chiu-Lien Tseng e Feng-Chu Kao
George C. e Wilma C. Wheeler
Alice Virginia White
Samuel R. e Grace G. Whitfield†
Fred Sheng-Tsai Wu e Yu-Fung Wu-Lee
Young Suk Yoon e Seung Ja Cho

† IN MEMORIAM

DOADORES ADMITIDOS NA SOCIEDADE ARCH KLUMPH EM 2013-14

APOIANDO O NOSSO TRABALHO
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Sociedade Paul Harris
A Sociedade Paul Harris, programa oficial de 
reconhecimento da Fundação Rotária, homenageia 
quem contribui anualmente no mínimo $1.000 ao 
Fundo Anual, Fundo Pólio Plus ou subsídio aprovado. 
Rosemary e Dennis Hullinger, do Rotary Club de 
Tooele Valley, EUA, estão entre os mais de 9.000 
membros da Sociedade. Já tendo servido em projetos 
no Peru e na Guatemala, Rosemary diz que entrou 
no grupo por acreditar no impacto causado pelos 
subsídios da Fundação.

(À esquerda) Rosemary Hullinger com crianças no Nepal.

“A Fundação Rotária é um tesouro 
que devemos compartilhar. A Andrea 
e eu queremos contribuir ao aumento 
deste tesouro!”

— Herbert Ederer,  
doador extraordinário do 

 Rotary Club de Weiz, Áustria

Ajude-nos a fazer o bem no mundo. Contribua hoje mesmo em rotary.org.
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Nossas finanças consolidadas englobam as atividades 
do Rotary International (RI), da Fundação Rotária 
(Fundação) e de suas subsidiárias.

Com as cotas pagas pelos rotarianos (nossa principal 
fonte de apoio financeiro), podemos ajudar o 
próximo e promover integridade, boa vontade, paz e 
compreensão internacionais. Para cumprirmos esta 
Missão, nós conectamos líderes, trocamos ideias e 
entramos em ação.

O trabalho da Fundação, nossa entidade filantrópica, 
é custeado exclusivamente por contribuições de 
associados e amigos do Rotary.

DESTAQUES
O ano fiscal de 2013-14 foi bastante positivo para 
o Rotary. Tanto o Fundo Anual quanto o Fundo 
de Dotação alcançaram um novo recorde de 
contribuições, chegando a $116,6 milhões e  
$23,7 milhões, respectivamente. 

Em 2014, com o tremendo apoio de rotarianos 
e amigos do Rotary, recebemos $70 milhões da 
Fundação Bill e Melinda Gates, referentes à 
equiparação de 2:1 dos $35 milhões que conseguimos 
levantar para o Pólio Plus. 

Concluímos o primeiro ano da utilização dos novos 
subsídios em apoio a projetos nas seis áreas de 
enfoque, sendo que os Subsídios Distritais e Globais 
totalizaram $70,8 milhões.

DESPESAS COM PROGRAMAS POR REGIÃO
O Rotary concede fundos a diversas atividades no 
mundo (veja “Atividades consolidadas”, na página 25). 
A ilustração na página 26 mostra o total de despesas 
relacionadas a tais atividades por região geográfica, 
incluindo nossos subsídios originais e atuais (novo 
modelo).    

NOSSAS FINANÇAS

OS DEZ PAÍSES E ÁREAS GEOGRÁFICAS QUE MAIS DOARAM
Fundos recebidos em 2013-14 (em milhares de dólares americanos)

*  Englobam $70 milhões do primeiro ano da equiparação da 
Fundação Bill e Melinda Gates e $20 milhões de uma doação 
prévia da mesma organização para a erradicação da pólio.

$8.666
TAIWAN

$5.671
AUSTRÁLIA

$15.285
JAPÃO$12.036

COREIA$8.200
ITÁLIA

$6.862
ALEMANHA

$12.556
ÍNDIA

$5.100
BRASIL

$174.308*
ESTADOS UNIDOS

$7.332
CANADÁ
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DOAÇÕES AO 
FUNDO ANUAL POR 
ASSOCIADO
(2013-14, em dólares americanos)

$216
$168$182

$134 $123$124
$83$85 $73 $66

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

ATIVO 2013-14 2012-13

Ativos
Dinheiro e equivalentes $ 90.208 $ 50.512
A receber (líquido) 21.435 44.301
Investimentos 1.019.801 919.581
Propriedade e equipamentos (líquido) 38.030 39.741
Outros ativos 41.502 37.942

TOTAL (ATIVO) $ 1.210.976 $ 1.092.077

PASSIVO E ATIVO LÍQUIDO

Passivo
Despesas com programas $ 64.241 $ 65.831
Contas a pagar, despesas  
acumuladas e outros 50.559 52.740

Receita diferida 3.014 1.843
Plano de pensão 399 10.672

Total (passivo) $  118.213 $  131.086

Ativo líquido  
Não vinculado $ 747.940 $ 654.563
Temporariamente vinculado 83.461 71.715
Permanentemente vinculado 261.362 234.713

Total (ativo líquido) $  1.092.763 $  960.991

TOTAL (PASSIVO E ATIVO LÍQUIDO) $ 1.210.976 $ 1.092.077

ATIVIDADES CONSOLIDADAS  
Dados de 30 de junho (em milhares de dólares americanos)

RECEITAS 2013-14 2012-13

Contribuições $ 254.238 $ 234.196
Cotas per capita 63.301 62.503
Retorno líquido de investimentos 124.214 67.713
Outras atividades 29.603 27.658

TOTAL (RECEITAS) $ 471.356 $ 392.070

DESPESAS

Despesas com programas da Fundação
Pólio Plus $ 131.284 $ 76.059
Subsídios do Rotary 91.850 99.296
Outros programas 8.406 1.154

Total (despesas com programas da 
Fundação) $  231.540 $  176.509

Captação de recursos para a Fundação $ 15.988 $ 17.684
Administração geral da Fundação  5.089  4.651
Despesas operacionais do RI  72.537  71.634
Serviços e outras atividades do RI 25.102 25.660

TOTAL (DESPESAS) $ 350.256 $ 296.138

ALTERAÇÕES NO PLANO DE PENSÃO $ 10.672 $ 6.298

ALTERAÇÕES NO ATIVO LÍQUIDO $ 131.772 $ 102.230

Nossos documentos financeiros auditados podem ser encontrados em  
rotary.org/pt/financials.
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$5,31
OPERAÇÕES  
INTERNACIONAIS

$4,69
GOVERNANÇA E 
EXECUTIVO

$3,63
FINANÇAS

$2,40
RH, JURÍDICO E  
AUDITORIA

$19,78
PROGRAMAS E  
SERVIÇOS A  
ASSOCIADOS  

$7,30
MENSAGENS E  
COMUNICAÇÃO  

$9,89
TI, OPERAÇÕES E  
ADMINISTRAÇÃO

COMO O ROTARY USA AS COTAS

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 de 2013-14, incluindo dados auditados e 
despesas com o presidente do RI, diretores e curadores 
da Fundação, encontram-se em rotary.org/pt/financials. 

COTA ANUAL   
2013-14

$53,00

DESPESAS COM PROGRAMAS POR REGIÃO
(2013-14, em milhares de dólares americanos)

$19.484

$24.144$55.779
$103.573

$5.692

$5.122

$8.530 $265

$8.951
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ORIENTE MÉDIO E 
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CLASSIFICAÇÃO DO ROTARY 
Em 2014, a Fundação Rotária ganhou a classificação 
máxima da Charity Navigator (4 estrelas) com base 
nos resultados do ano anterior. No ano fiscal de 
2013-14, apenas 2% dos gastos da Fundação foram 
relacionados a despesas administrativas e 6% à 
arrecadação de fundos. A Fundação destinou 92% de 
seus gastos para programas, excedendo em muito o 
referencial que empresas independentes usam como 
medida de alta eficiência. 

INVESTIMENTOS 
Os mercados financeiros tiveram desempenho 
altamente positivo no ano fiscal de 2013-14, gerando 
excelentes retornos (16-17%) para o Fundo Anual, 
Fundo de Dotação e Fundo Geral do RI. O retorno 
líquido de investimentos da Fundação foi $108,2 
milhões, enquanto o do Rotary foi de $16 milhões. Estes 
retornos permitiram aos curadores cobrir as despesas 
operacionais e abastecer a nossa reserva operacional 
integralmente, deixando a Fundação muito bem 
posicionada para enfrentar futuras quedas no mercado. 

De acordo com práticas prudentes de gestão de 
investimentos, ambas as organizações mantiveram 
portfólios de investimento diversificados, os quais 
englobam ações de empresas americanas e não 
americanas, títulos de renda fixa global e fundos 
multimercados. A Fundação também investiu em outras 
linhas, tais como bens mobiliários e fundos de ações 
privadas. Os programas de investimento do Rotary 
são supervisionados pela Comissão de Investimento 
da Fundação, composta por três curadores e seis 
rotarianos com experiência profissional em finanças, 
e pela Comissão Financeira. O Rotary também conta 
com serviços de consultoria externa para aconselhar 
ambas as organizações e monitorar seus investimentos. 
Todos os fundos do Rotary são administrados por 
gerentes de investimento profissionais e experientes. 

Mais informações sobre as finanças do Rotary, como 
declaração da política de investimentos e performance, 
podem ser encontradas em rotary.org/pt. 
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Presidente
Ron Burton, EUA

Presidente eleito
Gary Huang, Taiwan

Vice-presidente
Anne Matthews, EUA

CONSELHO DIRETOR DO ROTARY INTERNATIONAL DE 2013-14

Tesoureiro
Andy Smallwood, EUA

Diretores
Ann-Britt Åsebol, Suécia
John Boag, Austrália
Jacques di Costanzo, França

Celia Elena Cruz de Giay, Argentina 
Mary Beth Growney Selene, EUA 
Seiji Kita, Japão
Holger Knaack, Alemanha
Larry Lunsford, EUA
Takeshi Matsumiya, Japão
Gideon Peiper, Israel

P.T. Prabhakar, India
Steven Snyder, EUA
Bryn Styles, Canadá
Michael Webb, Inglaterra
Sangkoo Yun, Coreia do Sul

Secretário-geral
John Hewko, EUA

Na nossa Convenção em Sidney, os rotarianos contribuíram mais de 
$100.000 à erradicação da pólio e quebraram dois recordes: o maior 
número de bandeiras em uma ponte (278 bandeiras) e o maior número 
de pessoas reunidas na Ponte da Baía ao mesmo tempo (340 pessoas).
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A Missão do Rotary International, a associação 
mundial de Rotary Clubs, é servir ao próximo, 
difundir a integridade e promover boa vontade, paz 
e compreensão mundial por meio da consolidação 
de boas relações entre líderes empresariais, 
profissionais e comunitários.

A Missão da Fundação Rotária do Rotary 
International 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.

CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA DE 2013-14  

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

Chair eleito
John Kenny, Escócia

Vice-chair
Michael McGovern, EUA    

Curadores
Monty Audenart, Canadá
Noel Bajat, EUA
Kalyan Banerjee, India
Stephen Brown, EUA
Antonio Hallage, Brasil
Jackson Hsieh, Taiwan

Ray Klinginsmith, EUA
Samuel Owori, Uganda
Kazuhiko Ozawa, Japão
Ian Riseley, Austrália
Julio Sorjús, Espanha
Stephanie Urchick, EUA

Secretário-geral
John Hewko, EUA
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187-PT—(1114)

www.rotary.org/pt

rotary international ®

the rotary foundation

Capa 
Rotarianos reformam uma loja de ferragens em 
Detroit, EUA, como parte do Launch Detroit, 
um programa de microcrédito e orientação 
financeira para comerciantes locais.
FOTO DE ALYCE HENSON


