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Rotarianos e bolsistas se reuniram em junho no 
Simpósio Rotary pela Paz, em São Paulo. Com o 
generoso apoio de rotarianos, os Centros Rotary 
pela Paz formaram mais de 900 pessoas em 
pouco mais de uma década.

Todas as imagens foram cedidas pelo Rotary 
International, a menos que indicado de outra 
forma.
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AUMENTANDO A NOSSA 
CAPACIDADE DE FAZER O BEM

QUEM SOMOS

1.209.491 ROTARIANOS

187.864 

8.520 

535 DISTRITOS

35.114 ROTARY CLUBS 

8.168 ROTARACT CLUBS

ONDE ESTAMOS

América do Norte  
e Caribe  

359.667

América do Sul 
e Central  

95.997

Norte da Ásia 
(inclui Japão e 
Coreia do Sul)  

147.886
Austrália, Filipinas  
e Pacífico    

61.190

Sul e Sudeste da Ásia 
(inclui Índia)        

197.390

Europa 

310.916

África e  
Sudoeste da Ásia   

36.445

Saiba como os Rotary Clubs estão 
inovando, para desenvolver seu quadro 
associativo e melhor servir suas 
comunidades, na seção “Transformando 
Rotary Clubs” deste relatório e no 
Espaço do Associado, em rotary.org/pt.

Somos 1,2 milhão de vizinhos, amigos e líderes 
comunitários unidos para causar mudanças positivas 
e duradouras em nossas comunidades e pelo mundo 
afora.

O Plano Estratégico que seguimos nos orienta a 
colocar em prática os valores do Rotary, fornecendo 
uma estrutura para o futuro e garantindo que 
continuemos causando impacto positivo nas 
comunidades. Veja o progresso que tivemos em nossas 
três prioridades estratégicas.

Fortalecer e apoiar os clubes
Temos 1.200.000 associados, um 

aumento em relação ao início de 
2014, quando este número era 

1.180.000.

Dados de 1° de julho de 2015

ROTARACTIANOS (JOVENS  
ENTRE 18 E 30 ANOS DE IDADE)

NÚCLEOS ROTARY DE  
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
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Saiba mais sobre nossos subsídios em 
rotary.org/pt.  

Dar mais enfoque e expansão aos 
serviços humanitários
Nossa principal prioridade organizacional continua 
sendo a erradicação da pólio. O número de casos 
diminuiu em 99,9% desde que lançamos o programa 
Pólio Plus, em 1985, com o intuito de acabar com a 
doença. Saiba mais na seção “Erradicando a pólio” 
deste relatório e no site endpolio.org/pt.

Estamos aumentando os serviços sustentáveis 
prestados às comunidades, local e globalmente, 
através de programas e atividades que apoiam a 
juventude e jovens com potencial de liderança. Saiba 
mais na seção “Engajando jovens profissionais e 
capacitando a juventude” deste relatório e no site 
rotary.org/pt.

Mais rotarianos estão usando subsídios do Rotary 
para realizar projetos, aumentando a nossa 
capacidade de servir comunidades do mundo todo 
através do apoio às nossas seis áreas de enfoque.

487 SUBSÍDIOS DISTRITAIS 
$25,2 

24% 
1.078 SUBSÍDIOS GLOBAIS   
$68,7

Número de subsídios: 329 $19,8
PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS

302 $20,0
RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO  

$11,2168
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E COMUNITÁRIO

$8,0133
EDUCAÇÃO BÁSICA E ALFABETIZAÇÃO

$5,778
SAÚDE MATERNO-INFANTIL

$4,068

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

SUBSÍDIOS DO ROTARY  
(em milhões de US$)

Aumentar a projeção da imagem pública 
da organização
O reconhecimento pelas contribuições do Rotary à 
erradicação da pólio continua aumentando, com a 
cobertura da mídia global em centenas de veículos 
de comunicação, como Time, New York Times, BBC, 
Reuters, Associated Press, Agence France-Presse, 
NPR, Guardian, Globe and Mail, Al Jazeera, Forbes, 
Huffington Post, etc. A interação on-line envolvendo 
o Rotary e no site da campanha End Polio Now 
aumentou 33% em comparação ao ano passado.

O Rotary participa de reuniões globais de alto nível, 
tais como o Fórum Econômico Mundial (África, 
Oriente Médio e América Latina), o Encontro Mundial 
da Água e a Sétima Cúpula das Américas. Além disso, 
mantém o mais elevado status consultivo (oferecido 
para organizações não governamentais) no Conselho 
Econômico e Social das Nações Unidas e na Unesco, 
e tem representantes na União Europeia, União 
Africana, Organização dos Estados Americanos, Liga 
dos Estados Árabes, Commonwealth e Banco Mundial.

a mais do que no 
ano passado   
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Mensagem do presidente do RI e do chair do Conselho de Curadores

Robert Louis Stevenson escreveu que não devemos julgar o dia pelos frutos colhidos, 
mas sim pelas sementes plantadas. Ao refletirmos sobre o ano rotário de 2014-15, 
constatamos que tivemos um ano frutífero: colhemos os resultados de muitos anos de 
serviço e plantamos sementes para muitos anos de trabalho eficaz que ainda estão por vir.

Este ano, o forte crescimento do nosso quadro associativo e de doações à Fundação nos 
ajudou a definir o rumo para um futuro mais sólido. Conseguimos milhares de novos 
associados, registrando um crescimento líquido de 41.000 pessoas (dados de 31 de 
maio, veja pág. 2). Com o enorme sucesso de centenas de Rotary Days, de contribuições 
ao Fundo Anual e do alcance do marco de US$1 bilhão no Fundo de Dotação, a nossa 
capacidade de fazer projetos sociais inovadores, essenciais e ambiciosos ficou maior do 
que nunca.

Há 30 anos, ao prometer erradicar a pólio, o Rotary plantou uma semente. Desde então, 
esta causa uniu rotarianos de todos os continentes e gerações, trazendo-nos parceiros, 
abrindo caminhos e oportunidades em um ambiente de amizade e cooperação. Ano após 
ano, de criança a criança e de gota em gota, estamos vencendo a guerra contra a paralisia 
infantil.

O ano de 2015 ficará na história. Registramos apenas algumas dezenas de casos da doença 
causados pelo vírus selvagem nos dois países onde a pólio ainda é endêmica. Há mais de 
um ano nenhum caso é registrado na Nigéria e a África inteira está prestes a se tornar 
livre da pólio. Em breve, poderemos alcançar a meta que cobiçamos há tantos anos: 
erradicar a poliomielite globalmente. Quando este dia chegar, saberemos que um mundo 
sem pólio só foi possível porque os rotarianos decidiram enfrentar este grande desafio.

Nosso lema este ano foi baseado em uma ideia de Confúcio: é melhor acender uma 
única vela do que reclamar da escuridão. Os rotarianos iluminaram a vida das pessoas 
de muitas maneiras este ano: em seus clubes, em suas comunidades e através da nossa 
Fundação. Obrigado, rotarianos! Este foi um ano em que realmente Fizemos o Rotary 
Brilhar.

UM ANO DE PLANTIO 
E COLHEITA

Gary Huang e Corinna 
Presidente de 2014-15 
Rotary International

John Kenny e June 
Chair do Conselho de Curadores de 2014-15 
Fundação Rotária
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O presidente do Rotary Internacional, Gary Huang (à direita), e o 
chair do Conselho de Curadores da Fundação Rotária, John Kenny, 
na cerimônia da tocha do Rotary na nossa Sede Mundial, em 
Evanston, EUA. A tocha foi acesa pela primeira vez em Chennai, 
na Índia, em dezembro de 2014, para celebrar a erradicação da 
pólio no país. Em seguida, viajou por vários continentes até chegar 
à Convenção de 2015, em São Paulo, em junho.
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organização, o que pode ser melhorado e maneiras de 
levar as experiências positivas proporcionadas por nós 
a mais jovens profissionais de outras partes do mundo. 

Dentre as várias ideias discutidas, os participantes 
falaram sobre convidar jovens profissionais, 
inclusive rotaractianos, para participar de projetos 
de Rotary Clubs, e formar parceria com organizações 
comunitárias, associações de profissionais e 
comerciantes para servir a comunidade e conhecer 
associados em potencial.

Rotary Clubs e distritos são incentivados a realizar 
eventos semelhantes para engajar jovens profissionais 
e fortalecer nosso quadro associativo.

“Falamos sobre ideias práticas que podemos 
facilmente implementar em nossos clubes 
e mudar o curso da nossa organização para 
melhor.”

— Kathryn Fahy, governadora  
do distrito americano 5970  

(Abaixo) Rotarianos assistem a uma sessão durante o Encontro de Jovens 
Profissionais, em Chicago.

Clube de São Francisco motiva 
crescimento do quadro associativo e de 
ações sociais
O Rotary Club de San Francisco Evening, formado em 
2013 nos EUA, conquistou muitas coisas em apenas 
dois anos de existência. Em parceria com cinco outros 
clubes e a organização sem fins lucrativos Hug It 
Forward, o clube americano construiu uma escola 
de primeiro grau na Guatemala. Com seu primeiro 
Subsídio Distrital, o clube conseguiu fornecer 
treinamento em programação de computadores 
gratuitamente em São Francisco. Não bastasse tudo 
isso, ele ainda encontrou tempo para colaborar com 
interactianos na construção de casas por meio da 
ONG Habitat for Humanity.

A abordagem informal do clube é a grande razão de 
seu sucesso. Após o expediente, os associados se 
encontram em um bar para tomar vinho, promovem 
todas as suas atividades pelas redes sociais e saem 
juntos para se divertir. Isso ajudou o clube a crescer 
em 30%, passando de 30 para mais de 40 rotarianos.

A maioria dos associados está na casa dos 30 a 40 
anos, e praticamente metade é de outro país que não 
os Estados Unidos. Os dirigentes usam o Skype ou 
teleconferências para participar das reuniões do 
conselho diretor quando não podem comparecer 
pessoalmente. O sucesso do clube levou à formação de 
um novo Rotary Club e de dois clubes provisórios na 
área.

(Página à direita) Associados do Rotary Club de San Francisco Evening e de 
outros clubes ajudam a construir uma escola na Guatemala.

Jovens profissionais juntos para moldar 
o Rotary
Mais de 30 líderes rotários contaram suas experiências 
e ideias durante o Encontro de Jovens Profissionais, 
realizado em Chicago em setembro de 2014. 
Rotarianos, rotaractianos e alumni de programas do 
Rotary conversaram sobre o que funciona bem na 

PAÍSES COM MAIOR AUMENTO NO QUADRO ASSOCIATIVO,  
2005-15

+5.005 
BRASIL +10%

  

+47,404 
ÍNDIA +56%

  

COREIA 
+13.297 +28%

  

+16.386 
TAIWAN  +101%

  

ALEMANHA   
+9.657 +22%

  

TRANSFORMANDO ROTARY CLUBS
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No Espaço do Associado, no site rotary.org/pt, você se inteira sobre diversos aspectos do quadro associativo, 
entre eles: como se associar a um Rotary Club, fazer contato com a nossa rede global de voluntários e indicar 
candidatos à associação. 

TRANSFORMANDO ROTARY CLUBS

“Nossa reunião à noite caiu no 
gosto de todos. Acredito que 
clubes de qualquer lugar podem 
fazer o mesmo.”

— Danielle Lallemont,  
Rotary Club de San Francisco 

Evening, EUA    
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ERRADICANDO A 
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“Com a ajuda do Rotary, fizemos um tremendo 
progresso no ano passado. Se o comprometimento 
mundial com a erradicação da doença 
permanecer forte, em breve viveremos em um 
mundo livre da paralisia infantil.”

— Hamid Jafari, diretor de erradicação  
global da pólio e pesquisas,  

Organização Mundial da Saúde
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No limiar de um mundo sem pólio 
Segundo os líderes da Iniciativa Global de Erradicação 
da Pólio (GPEI), a incidência de paralisia infantil 
continua caindo mundialmente e estamos prestes 
a erradicar a doença. Há mais de um ano a África, 
incluindo a Nigéria, não registra sequer um único caso 
de pólio causado pelo vírus selvagem. Outros motivos 
para comemorarmos: os casos no Paquistão caíram 
em cerca de 70% em relação a um ano atrás e já faz 
mais de dois anos e meio que nenhum caso provocado 
pelo vírus selvagem tipo 3 é registrado globalmente. 
Depois que for confirmada a eliminação do vírus tipo 
3, teremos que enfrentar somente o vírus tipo 1.

Os rotarianos continuam doando generosamente 
seu tempo e seus recursos. Eles imunizam crianças, 
contribuem do próprio bolso, fazem campanhas 
de arrecadação, mobilizam o apoio público para 
atividades de vacinação e engajam governos na causa. 
Para terminarmos o trabalho e vivermos em um 
mundo sem pólio, precisamos de recursos financeiros, 
comprometimento político, cobertura ampla e 
sustentável de imunizações, e atividades de vigilância 
da doença. 

O Rotary é um dos principais parceiros da GPEI, ao 
lado da Organização Mundial da Saúde, do Unicef,  
do Centro Norte-americano de Controle e Prevenção 
de Doenças e da Fundação Bill e Melinda Gates.  
Ao colaborarmos na reta final de erradicação da pólio, 
garantiremos que as gerações futuras não sofram  
deste mal.

(Página à esquerda) Criança é vacinada contra a pólio na Nigéria durante um 
Dia Nacional de Imunização

África quase livre da pólio
A Nigéria conseguiu cessar a transmissão do vírus 
selvagem da pólio, abrindo as portas para a erradicação 
da doença no continente. A África registrou seu último 
caso em 11 de agosto de 2014, na Somália. 

Para proteger suas crianças contra a paralisia infantil, 
os mais de 50 países africanos superaram grandes 
desafios. Eles venceram obstáculos que ameaçavam 
a segurança das equipes de vacinação e conseguiram 
chegar a áreas de difícil acesso para vacinar as 
crianças.

AFEGANISTÃO

OS CASOS RESTANTES 

(APENAS1%)
são os mais difíceis de prevenir, pois o vírus persiste em 
áreas de difícil acesso.

O Rotary doou mais de US$688 milhões para o 
combate à pólio na África, incluindo mais de  
US$207 milhões somente para a Nigéria.  
Os rotarianos mostraram o caminho ao contribuir 
seu tempo, energia e recursos pessoais para livrar o 
continente africano da paralisia infantil.

(Abaixo) Marie-Irène Richmond- Ahoua, presidente da Comissão Pólio Plus 
da Costa do Marfim, imuniza uma criança contra a pólio. O país registrou 
seu último caso em 2011.

Só faltam dois!
A poliomielite é endêmica em somente dois países. 
Mundialmente, o número de novos casos despencou 
99,9% desde o lançamento da Iniciativa Global de 
Erradicação da Pólio, caindo de 350.000 em 1988 para 
menos de 40 em junho de 2015.

PAQUISTÃO
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DEFESA DA CAUSA E SUBSÍDIOS
Como um dos líderes da Iniciativa Global de Erradicação 
da Pólio (GPEI), fazemos a defesa da causa a governos e 
outorgamos subsídios. Veja alguns destaques do ano que 
passou:

Junho de 2015 — Liberamos US$40,3 milhões para a 
Organização Mundial da Saúde e o Unicef utilizarem em 
atividades de imunização da pólio, vigilância e pesquisa em 
dez países, e também para financiar assistência técnica a 
nações africanas.

A maioria dos membros do Parlamento Europeu assinou a 
declaração de suporte à erradicação da pólio. Os rotarianos 
comunicaram a seus respectivos parlamentares a 
importância da erradicação da poliomielite.

Maio — O Rotary conferiu ao primeiro-ministro japonês, 
Shinzo Abe, o Prêmio Campeão da Erradicação da Pólio 
pelo compromisso do governo do país com o fim da 
doença. Sob a liderança de Abe, a Agência de Cooperação 
Internacional do Japão aprovou um empréstimo de quase 
US$80 milhões para a compra da vacina antipólio para 
a Nigéria, e uma contribuição de US$5,4 milhões para 
financiar atividades de imunização no Paquistão.

O prêmio acima mencionado foi entregue a cinco membros 
do Congresso dos Estados Unidos. Em 2015, o governo 
americano forneceu US$217,8 milhões para custear 
atividades de imunização por meio do Centro Norte-
americano de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e 
a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 
Internacional (Usaid). A força-tarefa do Rotary de difusão 
da erradicação da pólio nos EUA informou o governo 
americano e outras fontes de financiamento sobre a 
necessidade, urgência e os benefícios de apoiar a GPEI.

Janeiro — O Rotary liberou US$34,8 milhões em subsídios 
para atividades de imunização da poliomielite em dez 
países, incluindo Nigéria, Afeganistão e Paquistão. O país 
africano está há mais de um ano sem registrar casos do 
vírus selvagem. Já o Paquistão e o Afeganistão jamais 
conseguiram interromper a transmissão do vírus.

Outubro de 2014 — O Rotary conferiu ao primeiro- 
ministro canadense, Stephen Harper, o Prêmio Campeão da 
Erradicação da Pólio pela sua atuação em prol de um mundo 
sem paralisia infantil. O Canadá tem sido um parceiro 
importante para o Rotary na cruzada contra a poliomielite 
e líder de um grupo central de nações doadoras. O país 
colocou a erradicação da pólio no Afeganistão e na Nigéria 
no topo da sua lista de prioridades e, desde 2013, continua 
firme no seu compromisso de doar C$250 milhões, no 
período de cinco anos, à Iniciativa Global de Erradicação 
da Pólio e à iniciativa Maternal Newborn and Child Health 
Initiative, compromisso que teve início em 2014.  

No evento Elimine a Pólio Agora: Entre para a História 
Hoje, realizado em Chicago, líderes do Rotary estiveram 
com especialistas mundiais da área de saúde e diversas 
celebridades para comemorar o progresso da Iniciativa 
Global de Erradicação da Pólio. Copatrocinado pelo Rotary 
e pela Sanofi Pasteur, o encontro reuniu um grande público 
e foi transmitido ao vivo mundialmente.

Julho — O Rotary liberou US$43,6 milhões em subsídios 
para atividades de imunização da pólio, vigilância e 
pesquisa.

AJUDANDO A FINANCIAR A LUTA
Destaques:

Rotarianos e amigos levantaram mais de US$3 milhões 
com o El Tour de Tucson no Estado do Arizona, EUA. Cem 
ciclistas representaram o Rotary, incluindo o secretário-
geral, John Hewko, e seis funcionários da nossa Sede 
Mundial.

Um rali ciclístico em Taiwan, organizado por Rotary 
Clubs, arrecadou quase US$2 milhões. Mais de 400 
rotarianos participaram da atividade, levando nove dias 
para percorrer 1.000 km.

Rotarianos do Brasil doaram US$1 milhão de Fundo 
Distrital de Utilização Controlada, graças à liderança de 
governadores brasileiros.

Rotary Charities de Traverse City, fundação pública 
criada pelo Rotary Club de Traverse City, nos EUA, 
contribuiu US$250.000.

O Rotary Club de Reading Matins, na Inglaterra, 
levantou US$210.000 participando de uma campanha de 
Natal organizada pela Yogscast, uma produtora de vídeo 
games, e pela Humble Bumble, loja on-line de games.

O Rotary Club de Pays de Vitré, na França, e o  
Le Conservateur Group, uma firma de gerenciamento de 
bens sediada em Paris, arrecadaram mais de US$230.000 
nos últimos dois anos colocando o emblema da campanha 
End Polio Now no veleiro Le Conservateur, que competiu 
em uma corrida transatlântica.

O editor de ciências e tecnologia da revista Time, Jeffery Kluger (à esquerda), 
conversa com James Alexander, epidemiologista sênior do Centro Norte-
americano de Controle e Prevenção de Doenças durante o evento Elimine a 
Pólio Agora: Entre para a História Hoje. 
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SUA DOAÇÃO

$35
MILHÕES  

FUNDAÇÃO  
BILL E MELINDA GATES  

$70
MILHÕES

TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO ANUAL

 
$105

MILHÕES

Pólio Plus completa 30 anos 
Em 1985, 30 anos atrás, o Rotary lançou o programa 
Pólio Plus visando acabar com a paralisia infantil. 
Três anos depois, em 1988, quando a Assembleia 
Mundial da Saúde resolveu erradicar a doença, nós 
ganhamos parceiros de peso, como a Organização 
Mundial da Saúde, o Unicef, o Centro Norte-
americano de Controle e Prevenção de Doenças e, 
mais tarde, a Fundação Bill e Melinda Gates. Esta 
aliança é chamada de Iniciativa Global de Erradicação 
da Pólio (GPEI).  

Desde então, o Rotary e seus parceiros contribuíram 
para a redução do número mundial de casos de 
poliomielite, que de 350.000 por ano no passado 
caiu para menos de 40 em junho de 2015. Ajudamos 
a imunizar mais de 2,5 bilhões de crianças contra 
a pólio, doamos mais de US$1,4 bilhão à GPEI e 
desempenhamos um papel vital na arrecadação de 
aproximadamente US$7,2 bilhões de governos de 
diferentes países.

Rotarianos e rotaractianos na Nigéria recebem mosquiteiros impregnados 
com inseticida para distribuição na comunidade. O Pólio Plus tem a 
importante função de livrar o mundo da doença, abrindo o caminho 
para outras intervenções de saúde, como a vacinação contra o sarampo, 
distribuição de mosquiteiros para prevenção da malária e fornecimento de 
água potável.

Campanha Elimine a Pólio Agora:  
Entre para a História Hoje
De 2013 a 2018, cada US$1 destinado pelo Rotary ao 
apoio direto a atividades de erradicação da paralisia 
infantil está sendo equiparado na proporção 2:1 pela 
Fundação Bill e Melinda Gates (até US$35 milhões 
por ano). Ao fim da campanha, teremos doado mais de 
US$525 milhões à causa.

PAQUISTÃO ESTÁ GANHANDO A LUTA  
Em 2014, de cada dez casos de pólio ocorridos no mundo, 
mais de oito foram registrados no Paquistão. Mas o país 
está de parabéns, pois os números desde então caíram em 
cerca de 70%, principalmente devido ao compromisso 
renovado do governo, ao trabalho do Rotary e de seus 
parceiros, e ao suporte dos líderes religiosos.
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“Graças à dedicação dos rotarianos, estamos 
cada vez mais próximos do dia em que não 
haverá mais paralisia infantil. Esse trabalho 
não apenas acabou com a pólio em 122 
países, mas também deixa como legado a 
experiência e os conhecimentos necessários 
para tratarmos outras prioridades da área 
da saúde. Não faltam motivos para que 
todos os rotarianos sintam orgulho do que 
conquistamos.”

— Michael McGovern, presidente da  
Comissão Internacional Pólio Plus

Sua doação tem impacto triplo! Doe hoje mesmo pelo site rotary.org/pt/give.

11

https://www.rotary.org/myrotary/pt/news-media/news-features/historic-moments-polioplus-turns-30
https://www.rotary.org/myrotary/pt/take-action/end-polio
http://www.polioeradication.org/
http://www.polioeradication.org/
https://www.rotary.org/myrotary/en/news-media/pakistans-progress-snapshots-polio-campaign
http://www.rotary.org/pt/give
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ENGAJANDO E 
CAPACITANDO OS 
JOVENS  

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

“Queríamos enfatizar o grande 
impacto que podemos causar em nossa 
comunidade e dizer ao mundo rotário 
que os interactianos querem fazer a 
diferença.”

— Kyle Gomes, Interact Club de  
Hugh Boyd Secondary School, Canadá

12

https://www.rotary.org/pt/get-involved/join-leaders/rotaract-interact-and-ryla


Ajudando mulheres a encontrar 
dignidade e ganhar seu sustento    
Um projeto do Rotaract em Uttar Pradesh, na Índia, 
está liberando as mulheres da desagradável tarefa de 
limpar latrinas, ensinando-lhes habilidades para que 
ganhem o sustento de suas famílias de outra maneira.

Embora a remoção manual de fezes humanas tenha 
sido banida na Índia em 1993, esta prática continua 
em várias partes do país. As mulheres não ganham 
quase nada para fazer este trabalho. O mais triste é 
que muitas vezes esta é a única renda que elas têm 
para sustentar suas famílias.

Através do Project Azmat, associados do Rotaract 
Club de SRCC Panchshila Park fizeram parceria 
com a Enactus, uma organização internacional sem 
fins lucrativos, para formar uma cooperativa para 
estas mulheres e treiná-las para produzir e vender 
detergente. O projeto também está substituindo as 
latrinas por sanitários de duas fossas, os quais não 
precisam de manutenção e usam apenas uma pequena 
quantidade de água para transformar excrementos 
humanos em esterco. A prática melhora o saneamento 
e evita o alastramento de doenças. Foram instalados 
mais de 120 sanitários e a boa notícia é que cerca 
de 24 mulheres estão sustentando suas famílias 
através da fabricação e venda de detergente. O projeto 
foi selecionado como vencedor internacional do 
Reconhecimento do RI a Projetos Excepcionais do 
Rotaract.

(Página à esquerda) Mulher mede ingredientes para fazer detergente.  
O Projeto Asma está libertando as mulheres da tarefa de limpar 
manualmente as latrinas, ensinando-lhes outras formas de sustento.

Destacando o escopo dos serviços à 
juventude no Rotary
Desde 2003, os associados do Interact Club de Hugh 
Boyd Secondary School em Richmond, no Canadá, 
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se emparceiram a cada dois anos com o Rotary Club 
patrocinador, professores e bombeiros para ajudar 
o orfanato Refilwe, na África do Sul. Em 2013, eles 
reconstruíram o orfanato e uma pré-escola.

O Interact Club produziu um vídeo sobre a reforma 
do orfanato e fez outros projetos, como a construção 
de um rinque de patinação no gelo, arrecadação de 
fundos para a erradicação da pólio, coleta de enlatados 
para um banco de alimentos local e participação em 
uma simulação de reunião da ONU em San Diego, 
EUA. O vídeo, chamado “Our Best Day in Interact” 
(Nosso melhor dia no Interact), foi selecionado  
como vencedor do concurso de vídeos do Interact de 
2014-15, do qual participaram 88 clubes de 33 países.

(Abaixo, à esquerda) O Interact Club de Hugh Boyd Secondary School em 
Richmond, no Canadá, criou a tradição de causar mudanças positivas em 
comunidades locais e em todo o mundo.

NOSSOS PROGRAMAS PRÓ-JUVENTUDE

INTERCÂMBIO DE 
JOVENS

IDADE: 14-19 ANOS

Aproximadamente 7.600 estudantes

de 80 países

INTERACT
IDADE: 12-18 ANOS

18.413 clubes

423.499 interactianos

PRÊMIOS ROTÁRIOS DE 
LIDERANÇA JUVENIL 

(RYLA)
Um programa de liderança para estudantes  

do ensino médio e superior, e jovens profissionais.
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https://www.rotary.org/pt/news-media/news-features/rotaract-clubs-receive-awards-their-innovative-initiatives
https://www.rotary.org/pt/news-media/news-features/rotaract-clubs-receive-awards-their-innovative-initiatives
https://www.rotary.org/myrotary/pt/news-media/news-features/interact-clubs-winning-video-highlights-scope-youth-service-rotary
https://www.rotary.org/pt/get-involved/exchange-ideas/youth-exchanges
https://www.rotary.org/pt/get-involved/exchange-ideas/youth-exchanges
https://www.rotary.org/pt/get-involved/join-leaders/rotaract-interact-and-ryla
https://www.rotary.org/pt/get-involved/join-leaders/rotaract-interact-and-ryla
https://www.rotary.org/pt/get-involved/join-leaders/rotaract-interact-and-ryla
https://www.rotary.org/pt/get-involved/join-leaders/rotaract-interact-and-ryla


COMBATENDO DOENÇAS, 
SALVANDO MÃES E FILHOS

Reduzindo a mortalidade maternal e 
infantil 
De cada 100.000 mulheres do Malaui, 
aproximadamente 670 morrem no trabalho de parto 
anualmente. Os Rotary Clubs de Limbe, no Malaui, e 
Currie Balerno, na Escócia, formaram parceria para 
reduzir o índice de mortes maternas no país africano 
e, através de um Subsídio Global, estão ajudando 
a Freedom from Fistula Foundation a treinar 150 
parteiras da zona rural do país.

Os Rotary Clubs de Los Altos, nos EUA, e Sinkor, 
na Libéria, se uniram em um projeto financiado 
por Subsídio Global que está ajudando gestantes 
na Libéria a fazerem o exame do HIV e a 
receberem atendimento pré e pós-natal. O risco 
da mãe transmitir HIV para seu bebê durante 
a gestação é baixo se ela fizer o teste e receber 
tratamento. Trabalhando com 23 clínicas na Libéria 
administradas pela organização Save the Children, a 
meta dos rotarianos é, em dois anos, reduzir em 95% o 
índice de contágio do HIV em recém-nascidos.

Para diminuir o número de mortes e problemas 
de saúde entre bebês prematuros, os Rotary Clubs 
de Pune Pride, na Índia, e de Bethlehem, nos EUA, 
lançaram um programa para coletar, armazenar e 

distribuir leite materno em um hospital de Pune.  
A expectativa é que o programa, iniciado com a 
ajuda de um Subsídio Global, cresça e, em sete anos, 
beneficie diariamente 100 bebês.

“Somos gratos aos Rotary Clubs de toda 
a Escócia por seu apoio contínuo ao 
treinamento de parteiras em Malaui.”

— Freedom from Fistula Foundation

Combate ao ebola 
A infraestrutura criada pelo Rotary para erradicação 
da pólio ajudou o governo da Nigéria a interromper o 
surto de ebola no país. Os associados do Rotary Club 
de Abuja-Gwarinpa usaram sua experiência com a 
imunização contra a pólio e conscientização sobre 
a doença para informar os moradores e falar sobre 
medidas preventivas através da emissora de rádio 
local.

Mais de 340 voluntários, mobilizados pela Academia 
Africana dos Sonhos, entregaram alimentos e artigos 
de primeira necessidade na Libéria e ensinaram a 
população a se prevenir contra o vírus do ebola.  
A Academia, fundada por Samuel Enders, do Rotary 
Club de Yonkers-East Yonkers, nos EUA, formou um 
time de 600 assistentes para dar dicas e fornecer água 
tratada com cloro, baldes, alimentos, camisetas e água 
sanitária na região.

“O sucesso que alcançamos não teria sido 
possível sem a ajuda dos rotarianos. Somos 
muito gratos pelo apoio e orientação que 
recebemos.”

— Samuel Enders, rotariano que fundou a  
Academia Africana dos Sonhos

(À esquerda) Rotaractiano de Monróvia, na Libéria, coloca flyers para alertar 
a população sobre o vírus do ebola.FO
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http://blog.rotary.org/2014/12/04/an-update-on-fighting-ebola-in-liberia/


PREVENÇÃO DO CÂNCER NO SRI LANKA 
Formado pelo Rotary Club de Colombo, o Centro de Detecção Precoce e Prevenção do Câncer, no Sri Lanka, examinou mais 
de 35.000 pessoas. Muitas mulheres passaram pelo teste de câncer cervical e de mama, sendo que 7.500 casos necessitam de 
prosseguimento.

Saiba mais sobre como os Subsídios do Rotary estão salvando mães e filhos. Contribua, pelo nosso site 
rotary.org/pt, ao fundo que financia atividades na área de enfoque prevenção e tratamento de doenças.
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http://blog.rotary.org/2014/12/04/an-update-on-fighting-ebola-in-liberia/
https://www.rotary.org/myrotary/pt/take-action/apply-grants
https://www.rotary.org/myrotary/pt/learning-reference/about-rotary/maternal-and-child-health
https://www.rotary.org/myrotary/pt/take-action/give


FORNECENDO ÁGUA

COM QUEM TRABALHAMOS
Para empreender nossas ações sociais, trabalhamos com 
várias organizações locais e internacionais, e também com 
instituições educacionais. Leia mais sobre nossos parceiros 
no site rotary.org/pt.

Parceiros na erradicação da paralisia infantil

Somos 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

Nações Unidas  

Temos representantes em várias agências da ONU e em 
organizações globais.

Parceiros estratégicos

Para oferecer mais oportunidades de voluntariado aos 
rotarianos, temos parcerias estratégicas com:

• Aga Khan University 
• Unesco-IHE — Instituto de Educação para as Águas

Parceiro de projetos

Temos parceria com a ShelterBox para prover assistência em 
casos de desastres naturais.

“Quando fornecemos água limpa, não 
demora para que a saúde das pessoas 
da comunidade melhore.”

— Ako Odotie, Rotary Club  
de Tema, Gana
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https://www.rotary.org/myrotary/pt/learning-reference/about-rotary/partners
https://www.rotary.org/myrotary/pt/learning-reference/about-rotary/partners


Colaboração Internacional H20 impacta 
positivamente o saneamento em Gana
O Rotary tem trabalhado com a Agência dos Estados 
Unidos para o Desenvolvimento Internacional 
(Usaid), órgãos governamentais e outros parceiros 
no fornecimento de água limpa a mais de 80% da 
população de Gana, e também no combate ao verme 
da Guiné. Somente 14% dos ganenses têm instalações 
sanitárias adequadas. 

Para resolver o problema, a Colaboração 
Internacional H20 já fez 57 perfurações no solo 
para a extração de água, abriu 20 poços e construiu 
várias latrinas em mais de 40 escolas públicas. 
Além disso, construiu três sanitários públicos, 
banheiros, sistemas mecanizados de abastecimento 
e distribuição de água e também aumentou a 
conscientização local sobre a importância da higiene.

Com a iniciativa em sua segunda fase, os parceiros 
destinarão US$4 milhões cada um para projetos em 
Gana, República Dominicana, Filipinas e Uganda.

(À esquerda) Menina toma banho sem desperdiçar água.

Água no barril
Água limpa, saindo de uma torneira, não é algo fácil de 
se encontrar na zona rural da África do Sul. Em média, 
as mulheres gastam entre quatro e seis horas do dia 
carregando água para atender às necessidades de suas 
famílias.

Moradores de vilarejo sul-africano transportam água para suas casas usando 
os Hippo Water Rollers. 

O Rotary Club de Gibsons, no Canadá, deu 50 barris 
feitos para rolar (chamados de Hippo Water Rollers) 
a um vilarejo sul-africano. O artefato tem capacidade 
para 95 litros, quantidade suficiente de água para 
atender diariamente uma família de cinco pessoas, e 
pode ser movido para a frente e para trás.

O barril evita a necessidade das mulheres terem que 
carregar as pesadas latas d’água na cabeça, prática que 
pode causar danos ao corpo. Além disso, por terem 
uma capacidade maior de armazenamento, os barris 
reduzem o número de viagens que elas têm que fazer 
para buscar água, dando-lhes mais tempo para estudar 
e melhorar suas condições.

“É algo tão simples, mas que ajuda as 
mulheres desta área a não terem que gastar 
tanto tempo buscando água.”

— Luke Vostermans,  
Rotary Club de Gibsons, Canadá

Parceiros em serviços

As organizações a seguir apoiam atividades de clubes e 
projetos rotários:

• Corpo da Paz, que está atualmente participando conosco 
em um programa para promover o desenvolvimento 
global e o trabalho voluntário 

• Biblioteca da Imaginação (The Dollywood Foundation)
• Rede Global de Bancos de Alimentos
• Associação Internacional de Leitura
• YSA (Youth Service America)

Parceiros governamentais

A Colaboração Internacional H20 é uma aliança entre o 
Rotary International e a Agência dos Estados Unidos para o 

Desenvolvimento Internacional (Usaid) para dar suporte e 
facilitar o acesso das pessoas a água e saneamento.

Centros Rotary pela Paz 

A Fundação Rotária tem parceria com as universidades 
abaixo no fornecimento de bolsas de mestrado ou certificado 
em áreas relacionadas à paz e prevenção/resolução de 
conflitos:   

• Chulalongkorn University, Tailândia
• Duke University e University of North Carolina, EUA
• International Christian University, Japão
• University of Bradford, Inglaterra
• University of Queensland, Austrália
• Uppsala University, Suécia

Saiba mais sobre os Subsídios do Rotary e contribua, pelo nosso site rotary.org/pt, ao fundo que financia 
atividades na nossa área de enfoque recursos hídricos e saneamento.
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https://www.rotary.org/myrotary/pt/get-involved/take-action/rotary-usaid-international-h2o-collaboration
https://www.rotary.org/myrotary/pt/get-involved/take-action/rotary-usaid-international-h2o-collaboration
https://www.rotary.org/myrotary/pt/get-involved/take-action/rotary-usaid-international-h2o-collaboration
http://www.rotarychula.org/
http://www.rotarypeacecenternc.org/
http://subsite.icu.ac.jp/rotary/index.htm
http://www.brad.ac.uk/acad/peace/rotary/
http://www.polsis.uq.edu.au/rotary/index.html
http://www.pcr.uu.se/education/uppsala_rotary_peace_center/
https://www.rotary.org/myrotary/pt/take-action/apply-grants
https://www.rotary.org/myrotary/pt/take-action/give


APOIANDO O DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E A EDUCAÇÃO 

Projeto de empréstimo sustentável no 
Equador
Os rotarianos formaram parceria com uma organização 
microfinanceira para outorgar empréstimos a 
mulheres carentes da Província de Esmeraldas, no 
Equador, e lhes ensinaram corte e costura e panificação 
para começarem ou expandirem seus pequenos 
negócios. O Rotary Club de Marin Evening, nos EUA, 
contatou 64 clubes nos dois países para arrecadar 
dinheiro e mobilizar os moradores para a realização de 
um projeto financiado por Subsídio Global.

A maior parte do subsídio, incluindo a equiparação 
de US$75.000 da Fundação Rotária, serve de capital 
inicial para a realização dos microempréstimos. Parte 
dos recursos foi utilizada para comprar equipamento 
de corte e costura e de panificação para o centro de 
treinamento aberto pela organização microfinanceira 
e pelo Rotary Club de Quito Occidente, no Equador, a 
fim de ensinar às tomadoras de empréstimo técnicas 
dos ofícios e gerenciamento de pequenos negócios. 
Os associados dos clubes, incluindo educadores dos 
setores público e privado, serviram como instrutores.

(Abaixo, à esquerda) Recebedora de pequeno empréstimo do Equador mostra 
o que fez. (Abaixo, à direita) Dona de padaria consegue produzir e vender 
mais graças ao projeto.

“Fiquei emocionado ao ver o orgulho  
das mulheres por terem construído algo.  
Em vez de serem vítimas da pobreza,  
elas escolheram mudar suas vidas.”

— Keith Axtell, Rotary Club de  
Marin Evening, EUA  

Escolas + água = educação
Adopt a Village, uma entidade sem fins lucrativos 
administrada por rotarianos canadenses, construiu 
seis escolas e expandiu as instalações de outras seis 
no Laos. O programa também distribuiu cerca de 
2.000 filtros d’água, construiu represas e instalou 
encanamento para o fornecimento de água limpa.

As mudanças desencadearam a melhoria de vida no 
povoado Hat Kham. Além de construir uma terceira 
sala de aula na escola, a Adopt a Village montou 
instalações sanitárias para uso comunitário e deu 
filtros d’água para todas as casas, atraindo novos 
residentes.

(Pág. à direita) Crianças de Hat Kham, no Laos, carregam móveis para a 
sala de aula cuja construção foi possível graças à Adopt a Village, criada por 
rotarianos canadenses.
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Saiba mais sobre os Subsídios do Rotary e veja, pelo nosso site rotary.org/pt, como apoiamos o 
crescimento econômico e a educação.
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https://www.rotary.org/myrotary/pt/news-media/news-features/global-grant-partnership-turns-good-idea-bigger-sustainable-project
https://www.rotary.org/myrotary/pt/news-media/news-features/global-grant-partnership-turns-good-idea-bigger-sustainable-project
https://adoptavillageinlaos.wordpress.com/about-us/
https://www.rotary.org/myrotary/pt/take-action/apply-grants
https://www.rotary.org/myrotary/pt/learning-reference/about-rotary/economic-and-community-development
https://www.rotary.org/myrotary/pt/learning-reference/about-rotary/basic-education-and-literacy


“As crianças não frequentavam a 
escola porque tinham que buscar água. 
Havia muitos doentes por causa da 
água contaminada. Isto nos motivou a 
fazer projetos hídricos, de saneamento 
e de distribuição de filtros d’água.”

— Steve Rutledge, Rotary Club de  
Whitby Sunrise, Canadá, fundador da 

entidade Adopt a Village
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“Quando você leva esperança aos 
refugiados, treinando-os em um 
ofício, eles passam a ganhar seu 
próprio sustento e sentem orgulho 
de si.”

— Mahamoud Ahmad, ex-bolsista de 
Centro Rotary pela Paz, coordenador 

do programa educacional do Conselho 
Norueguês de Refugiados para a Etiópia

PROMOVENDO 
A PAZ

Saiba mais sobre os Centros Rotary pela Paz e contribua pelo site rotary.org/pt.
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https://www.rotary.org/myrotary/pt/take-action/empower-leaders/support-peace-centers


Bolsistas ajudam refugiados a recomeçar 
suas vidas
O número de pessoas forçadas a abandonar suas 
casas por conta de guerras e conflitos ultrapassou a 
casa dos 60 milhões, um verdadeiro recorde. Entre os 
mais de 900 bolsistas que se formaram nos Centros 
Rotary pela Paz desde 2002, quando este programa 
foi lançado, muitos trabalham pelo bem-estar de 
refugiados.

“Eu fui refugiado e deslocado interno, e consegui 
vencer meus desafios”, disse o somali Mahamoud 
Ahmad.

Formado em 2010 pelo Centro Rotary da University 
of Bradford, na Inglaterra, Ahmad é coordenador 
do programa educacional do Conselho Norueguês 
de Refugiados para a Etiópia. Desde 2014, mais de 
um milhão de pessoas do Chifre da África, Sudão 
do Sul e Iêmen receberam assistência humanitária 
deste Conselho, o qual também fornece educação 
e treinamento profissionalizante a milhares de 
refugiados de outros países africanos. Os jovens 
recebem treinamento para conseguirem emprego 
como eletricistas, soldadores e alfaiates. Já as crianças 
frequentam aulas do ensino fundamental.

(À esquerda) Mahamoud Ahmad (à direita), ex-bolsista do Centro Rotary 
pela Paz e coordenador do programa educacional do Conselho Norueguês 
de Refugiados para a Etiópia, distribuindo máquinas de costura a alunos que 
terminaram o curso de alfaiataria. 

Pondo um fim à violência no Quênia
Por décadas, as pequenas comunidades pastoris  
do norte do Quênia sofreram com a violência.  
Os membros das tribos estavam sempre sedentos  
de sangue por conta da desconfiança em relação a 
outras tribos, recursos escassos e roubo de gado. 

Para por um fim às disputas, através da formação de 
laços de amizade entre crianças de diferentes tribos, 
Monica Kinyua, ex-bolsista do Rotary, e sua irmã 

gêmea, Jane Wanjiru Kinyua, fundaram a iniciativa 
Crianças pela Paz no Quênia.

As duas usaram um Subsídio Global do Rotary, que 
reuniu em parceira rotarianos de San Diego, nos 
EUA, e do Rotary Club de Nairóbi, no Quênia, para 
a realização de vários eventos de promoção da paz 
voltados a crianças e professores da perigosa área de 
Baragoi. Graças à iniciativa, o índice de violência caiu 
na região, de acordo com Monica.

(Abaixo, à esquerda) Ex-bolsista do Rotary Monica Kinyua (à direta) e sua 
irmã, Jane Wanjiru Kinyua, fundadoras da iniciativa Crianças pela Paz no 
Quênia.

“Por causa do programa, as crianças estão 
contribuindo para que haja paz na região. 
Elas mudam positivamente a opinião dos 
seus pais e influenciam as comunidades a 
viverem em paz entre si.”

— Monica Kinyua, ex-bolsista do  
Rotary e cofundadora da iniciativa  

Crianças pela Paz no Quênia

ONGs

36%

Governo

15%

Ensino

8%

Fazendo estudos 
avançados 

8%
Universidades/
pesquisas  

8%

Agências da ONU 

6%Direito

3%

Polícia

3%

Jornalismo
2%

Banco 
Mundial
1%

Outros lugares

10%

ONDE OS ALUMNI DOS CENTROS ROTARY 
TRABALHAM
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APOIANDO O TRABALHO 
DO ROTARY

Comprometido a transformar vidas 
Para Roberto Luiz Barroso, do Rotary Club de Santos, 
no Brasil, participar do Rotary é assunto de família. 
Seus filhos são rotarianos e um deles, Roberto Luiz 
Barroso Filho, foi admitido à Sociedade Arch Klumph 
em 2010, junto com sua esposa, Eliane Godinho 
Barroso. Além disso, seus netos participaram do nosso 
Intercâmbio de Jovens.

Para Roberto, o engajamento no Rotary permite que os 
associados transformem vidas.

“Seguimos os passos do nosso filho e também 
ingressamos na Sociedade Arch Klumph. É muito 
importante para nós pertencer a este grupo”, disse 
Roberto, que foi admitido à Sociedade, junto com 
a esposa Isa, em abril de 2015, em uma cerimônia 
na nossa Sede Mundial, em Evanston. “Igualmente 
importante é saber o benefício que as contribuições à 
Sociedade traz às comunidades de diferentes partes 
do mundo, incluindo a colaboração para o advento de 
um mundo mais pacífico.”

Como presidente de uma organização que ajuda 
crianças com necessidades especiais, Roberto 
conhece bem os desafios para a concretização de 
serviços sociais e valoriza muito o Rotary, pela 
excelência dos seus projetos.

“Decidimos doar à Fundação Rotária por 
ser uma entidade que faz um trabalho 
importante e sério. Além disso, conhecemos 
a grande credibilidade que o Rotary tem na 
comunidade global.”

— Roberto Luiz Barroso, membro da Sociedade  
Arch Klumph, Rotary Club de Santos, Brasil

(À esquerda) Roberto Luiz Barroso e sua esposa, Isa Barroso, na galeria 
interativa Arch Klumph, na Sede Mundial do Rotary International.

Trabalhando para expandir o nosso 
alcance  
Em janeiro de 2015, Chuck Howey, do Rotary Club 
de Trenton, EUA, subiu a estrada de terra de 1,5 
quilômetro em St. Lucia para ver o reservatório que 
pode armazenar até 680.000 mil litros de água.  
Por mais de um ano, ele esteve à frente do projeto de 
construção do reservatório, trabalhando junto com 
o governador do distrito americano 6960 e outros 
rotarianos para suprir água potável para 3.000 
moradores da ilha caribenha.

“Fiquei bastante impressionado com o nível do 
trabalho dos rotarianos dos distritos 6960 e 7030”, 
declarou Howey. “Foi algo realmente excepcional.”

As doações extraordinárias de Howey à Fundação 
Rotária são um exemplo perfeito de como o Rotary 
prospera quando há trabalho em equipe. Ele ficou 
inspirado com a ideia de fornecer água potável às 
famílias de St. Lucia. Por quase 30 anos, os líderes da 
comunidade estavam tentando arrecadar fundos do 
governo para fazer o projeto. Através do Rotary, isto 
foi possível. A doação de Howey foi um chamado à 
ação, resultando em US$112.500 levantados por seis 
distritos, que possibilitaram o término da iniciativa.

(Página à direita) Chuck Howey, segundo a partir da esquerda, no local do 
projeto hídrico do Rotary em St. Lucia

Ajude-nos a expandir a nossa capacidade de fazer o bem no mundo. Faça a sua doação hoje mesmo pelo site 
rotary.org/pt.
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“Através do Rotary e da Fundação 
Rotária, conseguimos ajudar pessoas 
no mundo inteiro.”

— Chuck Howey, Doador Extraordinário, 
Rotary Clubs de Trenton e  

de Venice Sunrise, EUA 

FOUNDATION CIRCLE 
(contribuições de no mínimo US$1 milhão)
Terrence R. e Barbara C. Caster
Joseph P. e Linda K. Grebmeier

CHAIR’S CIRCLE  
(contribuições de US$500.000 a US$999.999)
Sandra Lynn e A. John Wiley Jr.

TRUSTEES CIRCLE  
(contribuições de US$250.000 a US$499.999)
Vicente José Gerardo Arbesú e 
 Maria de los Angeles Lago Garcia†

Valdemar L. e Neusa B. Armesto
Archimedes e Samira J.S. Baccaro
Vinod e Sangita Bansal
Roberto Luiz Barroso e Isa M.R. Barroso
Ronald J. e Marilyn K. Bedell
Dorothy “Dot” Cada
Joy Chun-Hsung Chen e Doris Pi-Yun Chiang
Garment Ron-Chu e Hung-Yun Chen
Karen N. Clarke
John G. e Charlene S. Cox

Wayne C. e Lee Ann Cusick
Jayme Garfinkel e Monica Sampaio e Silva
Ronald G. e Glenys Geary
Wayne E. Grabenbauer Sr.
Rajesh e Seema Gupta
Sushil e Vinita Gupta
Hervé e Annick Hacard
Ken Kuan-Chun Hsu e Lisa Hsing-Hui Lee Hsu
Krishankumar B. e Subhadra† Jindal
Revi† e Betty Karan
Kal Kardous e Marie-Claire Marroum-Kardous
Suresh Kumar e Kiran Poddar
Lawrence G. e Maureen A. Labadie
Dong-Joon “Don” e Duck-Ja “Diane” Lee
Jackson Ming-Jih Li e E Tan Chen
Propeller Yeun-Junn Lin e Ann C.C. Tsai
Robert F. e Yvonne Y. Kuan
Martin e Mary Catherine Limbird
Russel S. e Susan C. Miller
SP Malhotra† e Rajinder Mohini†

Ernest R. e Sally Montagne
Dan Morales

Dick Yukio Nerio† e Margaret Nerio
Gopal e Kavita Nihalani
Irfan Razack e Badrunissa Irfan
Kay E. Resler
Audrey June† e Reed Stuart Robertson
Carlos L. e Manuela Dorantes del Rosal
Rajendra K. e Usha Saboo
David Saint John e Maureen C. Anderson
Eufrasio Sandoval† e 
 Aurelia Delgado de Sandoval
V. Raja Seenivasan e Jayanthi Raja Seenivasan
Mustain e Sari Sjadzali
Claudio e Marie Takata
Carl W. e Lina Z. Treleaven
OBS Pai-Chou Tu e Hsieh Kuei-Mei Tu
Takeshi e Miuki Mochida Ussui
Otto e Fran Walter Foundation
Ronald F. Winecoff e Billi J. Black
Eugene G. Wons e Gwenn A. Ramage-Wons
T.Y. Tsu-Ying Yang e 
 Tina Ching Hsiu Chuang Yang

† FALECIDO(A)

DOADORES ADMITIDOS À SOCIEDADE ARCH KLUMPH EM 2014-15 
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O cuidado com que tratamos as nossas finanças 
demonstra a dedicação que temos à boa gestão 
financeira e à sustentabilidade. Por estarmos presentes 
em mais de 200 países e áreas geográficas, e lidarmos 
com 29 moedas, levamos o gerenciamento de fundos 
muito a sério. A gestão responsável começa assim que 
os fundos são recebidos e continua com a aplicação 
de práticas prudentes de investimento, até que sejam 
empregados em projetos sustentáveis e no apoio aos 
associados e programas. Tudo isso é feito segundo os 
regulamentos das jurisdições em que operamos.

Como as verbas chegam ao Rotary
Por ser uma organização formada por voluntários, as 
cotas per capita que recolhemos constituem nossa 
principal fonte de renda. Em 2014-15, o número total 
de rotarianos aumentou em cerca de 20.000, quase 2% 
em relação ao ano anterior. Esta mudança, somada ao 
acréscimo de US$1 nas cotas per capita, aumentou a 
renda obtida com cotas em US$2 milhões.

CUIDANDO BEM DAS NOSSAS 
FINANÇAS

A nossa Fundação foi estruturada para atravessar 
períodos de turbulência econômica global. O Fundo 
Anual opera dentro de um ciclo de três anos, dando 
tempo para os clubes e distritos trabalharem e liberarem 
verbas do Fundo Distrital de Utilização Controlada 
(FDUC) para Subsídios Distritais e Globais. A receita de 
investimentos, gerada pelo Fundo Anual, costuma ser 
suficiente para custear a maioria das nossas despesas 
com arrecadação de fundos e administração geral. 
Quando a performance dos mercados de investimentos 
não vai bem, a Fundação faz uso de seu fundo de reserva, 
criado com renda de investimentos de anos anteriores, 
para garantir que seu trabalho não seja interrompido. 

Muitos voluntários apoiam o Rotary participando 
de comissões de governança que prestam contas ao 
Conselho Diretor e ao Conselho de Curadores. Entre 
tais comissões figuram as de Finança, Auditoria, 
Gestão Responsável e Investimentos. A dedicação 
destes voluntários faz com que a gestão financeira e 
responsável continue no topo das prioridades do Rotary.

QUADRO ASSOCIATIVO E RECEITA OBTIDA – RI

FONTES DE CONTRIBUIÇÃO – FUNDAÇÃO
(em milhões de US$)

+2%
 +$2M

 

Melinda Gates, destinando, juntos, US$98 milhões 
para a erradicação da pólio. O Fundo de Dotação, cujo 
montante principal nunca é gasto, recebeu US$20 
milhões em contribuições. O ganho com investimentos 
captado pelo Fundo de Dotação é usado anualmente 
para o alcance dos objetivos da Fundação a longo prazo.

Leia mais sobre nossas finanças no site rotary.org/myrotary/pt.

1.209.491 
rotarianos

$65 milhões

Fundo Anual-SHARE  $123
Fundo Pólio Plus  $98

Fundo de Dotação  $20

Outros fundos   
$10

Dinheiro para 
subsídios e áreas 
de enfoque  $18

De verbas coletadas em reuniões de clube a 
contribuições milionárias feitas por doadores 
extraordinários, o apoio financeiro dos rotarianos à 
Fundação Rotária contribui ao alcance da Missão da 
entidade. Em 2014-15, os rotarianos ultrapassaram a 
meta do Fundo Anual, levantando US$123 milhões. 
Neste ano, eles também contribuíram US$29 milhões 
ao Fundo Pólio Plus e possibilitaram que a Fundação 
continuasse sua parceria com a Fundação Bill e 
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Como os nossos investimentos funcionam
O ativo do Rotary chegou a mais de US$1 bilhão 
no final de 2014-15, quantia esta distribuída em 
aplicações do Rotary International e da Fundação. 
A Comissão de Investimentos, composta de três 
curadores e seis rotarianos especialistas na matéria, 
inspeciona todos os aspectos das aplicações do Rotary. 
Uma empresa independente presta consultoria 
ao Rotary International e à Fundação Rotária, e 
também monitora os nossos investimentos. Os 
fundos do Rotary são administrados por profissionais 
experientes, que investem as contribuições e cotas 
per capita de maneira prudente para garantir que os 
fundos estejam disponíveis para custear projetos e 
programas, e conquistar nossa sustentabilidade a 
longo prazo.  

Nosso Fundo Geral é investido em um portfólio 
diversificado com risco equilibrado. A renda de 
investimentos suplementa a receita obtida com as 

Fundo  
Geral

$86
Fundo  
Anual

$464
Fundo  

Pólio Plus 

$127

RETORNO LÍQUIDO DE INVESTIMENTOS

ALOCAÇÃO DO ATIVO
(em milhões de US$)

cotas per capita, permitindo-nos prestar apoio aos 
clubes e distritos.

As contribuições ao Fundo Anual são investidas por 
três anos, para ajudar a cobrir os custos operacionais. 
Após este prazo, o dinheiro é disponibilizado aos 
distritos e à Fundação para subsídios e projetos.

O Fundo Pólio Plus é investido de forma mais 
conservadora, em papéis de renda fixa a curto prazo, 
visando proteger o montante principal em mercados 
que estão em baixa. As contribuições, que vêm de 
rotarianos, amigos do Rotary e de parceiros do porte 
da Fundação Bill e Melinda Gates, são distribuídas por 
meio de Subsídios Pólio Plus.  

O montante principal do Fundo de Dotação 
permanece intacto, e as contribuições a este Fundo 
ficam investidas perpetuamente. A renda obtida com 
investimentos financia os programas da Fundação.  

Mais informações sobre nossos investimentos, 
inclusive normas e performance, encontram-se em 
www.rotary.org/pt.

Fundo Geral — RI

Fundo Anual — Fundação

Fundo de Dotação 
— Fundação

Fundo Pólio Plus — Fundação

8,3%
8,8% 9,3%

0,6%

-5%
2011 2012 2013 2014 2015 Média em cinco anos

0

5%

10%

15%

20%

25%

Capital global

Renda fixa global

Capital privado

Mercado imobiliário

Fundos hedge

Fundo de 
Dotação

$337

RI Fundação
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Fin
anciamento de programas

Uso dos fundos do Rotary
As despesas operacionais do Rotary International são 
financiadas principalmente pelas cotas per capita e 
suplementadas pelo retorno líquido de investimentos.  

DESPESAS DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA
(em milhões de US$)

COMO O ROTARY USA AS COTAS

46%
DOS CLUBES

70%
DOS CLUBES

Saiba mais sobre nossas finanças em rotary.org/myrotary/pt.

Captação de recursos

Subsídios 
Globais

Subsídios 
Distritais

Outros

Administração 
geral

$65

$24

$21

$16

$5

$12

JULHO DE 2014

JANEIRO E JULHO DE 2015

PAGAMENTO REALIZADO DENTRO DE 30 DIAS

FATURA PARA CLUBES

Fin
anciamento e operações de programas 

92%

84%

Pólio Plus
$123

Operações de 
programas

Os gastos com programas da Fundação representaram 
84% do total das despesas, e com a operação dos 
programas, 8%. Isto significa que 92% das despesas 
da Fundação foram diretamente com programas e 
subsídios essenciais ao alcance da nossa Missão.

O Rotary e a Fundação procuram sempre identificar 
meios de economizar e, ao mesmo tempo, maximizar o 
uso dos fundos que nos foram confiados. Um exemplo 
disso foi a modificação do processo de faturamento 
para clubes. Em janeiro de 2015, os Rotary Clubs 
receberam uma nova fatura de somente uma página, 
substituindo o complexo e longo relatório anterior, 
de oito páginas. O formato da nova fatura reflete 
exatamente o número atual de associados e a quantia 
devida. Neste novo processo, os clubes precisam 
atualizar mensalmente os dados de seus associados.

A fatura simplificada reduziu o custo de 
administração do faturamento de cotas per capita 
e aprimorou o ciclo de cobrança. Em julho de 2014, 
antes do novo processo ter início, 46% dos clubes 
pagaram suas faturas dentro de 30 dias. Em janeiro e 
em julho de 2015, o percentual subiu para 70%. 

O generoso suporte de rotarianos e amigos do Rotary 
capacita a Fundação Rotária a transformar vidas por 
meio de projetos sustentáveis, como os destacados 
neste relatório. 

$20,93
PROGRAMAS E SERVIÇOS A ASSOCIADOS

$9,06
TI, OPERAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO

$7,83
MENSAGENS E COMUNICAÇÃO

$5,96
OPERAÇÕES INTERNACIONAIS

$4,23
GOVERNANÇA E EXECUTIVO

$3,76
FINANÇAS

$2,23
RH, JURÍDICO E AUDITORIA

COTA ANUAL   
2014-15
$54,00
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CADRE

2013 2014 2015

CONSULTORES 412 394 550

VISITAS 86 109 102

CUSTO MÉDIO 
POR VISITA

$1.454 $1.295 $1.279

A Equipe de Consultores Técnicos da Fundação 
Rotária (Cadre) existe para dar assistência aos 
rotarianos na fase de planejamento e implementação 
de projetos. Ela garante que os fundos da entidade 
sejam usados adequadamente e dá suporte 
ao Conselho de Curadores no que se refere ao 
financiamento de projetos. Os membros da Cadre 
são rotarianos com conhecimentos técnicos e 
profissionais sobre as seis áreas de enfoque, auditoria 
financeira e subsídios.

ROTARY INTERNATIONAL  
DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADES
Anos fiscais findos em 30 de junho de 2014 e de 2015 (em milhares de US$)

RECEITAS 2014 2015

Cotas per capita $ 63.301 $ 65.386

Ganhos/(perdas) com investimentos 16.023 (5.123)

Serviços e outras atividades 26.335 22.822

TOTAL DE RECEITAS $ 105.659 $ 83.085

DESPESAS

Operações $ 72.537 $ 67.767

Serviços e outras atividades 25.102 22.961

Contribuições à Fundação Rotária 5.357 319

TOTAL DE DESPESAS $ 102.996 $ 91.047

Mudanças relativas ao plano de pensão $ 8.699 $ (4.320)

Variação do ativo líquido $ 11.362 $ (12.282)

Ativo líquido — começo do ano $ 129.436 $ 140.798

Ativo líquido — fim do ano $  140.798 $  128.516

FUNDAÇÃO ROTÁRIA DO ROTARY INTERNATIONAL 
DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADES
Anos fiscais findos em 30 de junho de 2014 e de 2015 (em milhares de US$)

RECEITAS 2014 2015

Contribuições $ 259.595 $ 268.903

Ganhos/(perdas) com investimentos 108.191 (4.798)

Subsídios e outras atividades — líquido 3.268 (789)

TOTAL DE RECEITAS $ 371.054 $ 263.316

DESPESAS

Financiamento de programas $ 211.421 $ 224.322

Operações de programas 20.119 20.886

Arrecadação de fundos 15.988 15.804

Administração geral 5.089 4.854

TOTAL DE DESPESAS $ 252.617 $ 265.866

Mudanças relativas ao plano de pensão $ 1.973 $ (3.394)

Variação do ativo líquido $ 120.410 $ (5.944)

Ativo líquido —  começo do ano $ 831.555 $ 951.965

Ativo líquido — fim do ano $  951.965 $  946.021

$

A Fundação Rotária e suas oito fundações associadas 
estão sujeitas aos regulamentos vigentes nas 
jurisdições em que operam. O Rotary International, 
que além da Sede Mundial conta com nove escritórios 
internacionais para melhor atender os rotarianos, 
administra as verbas que recebe com o mais alto grau 
de diligência. 

Em 2014-15, o Rotary atendeu a cerca de 350 pedidos 
de diversos países por registros fiscais e documentos 
comprobatórios do cumprimento de normas. Para 
obedecer a regulamentos complexos, é preciso ter 
conhecimentos específicos. Por isso, contamos com 
funcionários especializados e processos para garantir 
que nossas operações sempre estejam dentro dos 
conformes.

Anualmente, profissionais independentes fazem 
a nossa auditoria financeira, cujos resultados têm 
sempre sido favoráveis. Os detalhes sobre nossas 
finanças em 2014-15, incluindo demonstrativos 
financeiros auditados, apresentação de documentos 
fiscais e despesas do presidente, dos diretores 
e dos curadores podem ser encontrados em                            
www.rotary.org/pt (faça uma busca por “finanças”).
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Presidente
Gary C.K. Huang, Taiwan

Presidente eleito
K.R. Ravindran, Sri Lanka

Vice-presidente
Celia Elena Cruz de Giay, Argentina

CONSELHO DIRETOR DO ROTARY INTERNATIONAL DE 2014-15

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.

Tesoureiro
Holger Knaack, Alemanha 

Diretores
Şafak Alpay, Turquia
Mary Beth Growney Selene, EUA 
Robert Hall, EUA

Per Høyen, Dinamarca
Seiji Kita, Japão
Larry Lunsford, EUA
Julia Phelps, EUA
Greg Podd, EUA
P.T. Prabhakar, Índia
Steven Snyder, EUA

Takanori Sugitani, Japão
Guiller Tumangan, Filipinas
Giuseppe Viale, Itália
Michael Webb, Inglaterra
Sangkoo Yun, Coreia do Sul

Secretário-geral
John Hewko, Ucrânia
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CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA DE 2014-15  

Chair
John Kenny, Escócia

Chair eleito
Ray Klinginsmith, EUA

Vice chair
Michael K. McGovern, EUA        

Curadores
Noel Bajat, EUA
Kalyan Banerjee, Índia
Sushil Gupta, Índia
Antonio Hallage, Brasil
Jackson Hsieh, Taiwan
Paul Netzel, EUA

Samuel Owori, Uganda
Ian Riseley, Austrália 
Julio Sorjús, Espanha
Bryn Styles, Canadá
Sakuji Tanaka, Japão
Young Suk Yoon, Coreia do Sul

Secretário-geral
John Hewko, Ucrânia

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.
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Capa 
Rotarianos de Morelos, no México, e da Pensilvânia, 
nos EUA, criaram o programa ALEM com a ajuda de 
um subsídio rotário. Por meio deste programa, pessoas 
com deficiências físicas aprendem a consertar cadeiras 
de rodas. Oferecido em Cuernavaca, o serviço é o único 
do gênero no estado de Morelos. O programa tem uma 
oficina itinerante para servir as redondezas. Fazendo a 
divulgação da iniciativa os rotarianos apoiam o programa 
ALEM, que agora é uma cooperativa dos trabalhadores.
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