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Quem somos

Somos Rotary, uma organização 
composta por pessoas inovadoras que empregam 
soluções sustentáveis para enfrentar os maiores 
desafios do mundo. Nós arrecadamos milhões de 
dólares anualmente para combater a paralisia infantil 
e outras doenças, ajudar no desenvolvimento de 
economias locais e promover a educação e a paz.  
O nosso impacto é maximizado pelo talento do  
1,2 milhão de associados que temos em todos os 
cantos do mundo.

Dra. Hashrat A. Begum, do 
Rotary Club de Dhaka North West, em 
Bangladesh, que foi homenageada com 
o Reconhecimento Global Mulheres 
de Ação, conferido pela nossa 
organização no Dia do Rotary na ONU 
de 2015, pelo trabalho que realiza na 
área da saúde em prol de moradores 
de comunidades carentes. 

“O evento na ONU me inspirou e 
significou um grande tributo não 
só para mim, mas também para 
todas as mulheres dos países em 
desenvolvimento”, revelou a médica.

Leia mais na página 6.

Onde estamos*

América do Norte e 
Caribe

355.815

América Central e 
do Sul 

94.516

Norte da Ásia (inclui Japão 
e Coreia do Sul) 

147.714

Austrália, Filipinas e 
círculo do Pacífico 

61.048

Sul e Sudeste da Ásia (inclui Índia) 

202.191

Europa

308.555

África e Sudoeste da Ásia 

38.074

Aziz Memon, presidente da 
Comissão Pólio Plus do Paquistão, 
que contribui para a melhoria do 
monitoramento das campanhas de 
imunização em seu país através do 
fornecimento de celulares para os 
agentes da saúde usarem no trabalho 
de campo.

“Com a coleta de dados de qualidade 
e sua pronta análise, o Paquistão está 
progredindo muito na batalha contra a 
poliomielite”, afirma Aziz. 

Leia mais na página 11.

Nós somos ...

Jermaine Ee, ex-presidente de 
Rotaract Club que, aos 24 anos, é o 
mais jovem associado do Rotary Club 
de Los Angeles, EUA. 

“O Rotary tem o que a geração 
do milênio busca. Entre outras 
coisas, a organização oferece a rara 
oportunidade de podermos nos 
desligar das atribulações do dia a dia 
para passar momentos agradáveis ao 
lado de pessoas de propósito e com 
valores semelhantes”, diz Jermaine. 

Leia mais na página 8.

Conheça por meio deste relatório e no site Rotary.org/pt algumas medidas inovadoras dos Rotary Clubs para se 
fortalecerem e propiciarem aos rotarianos as ferramentas necessárias para melhor servir. 

*Números representam associados de Rotary Clubs
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Como estamos 
alcançando nossas 
metas

Nós temos...

1.207.913 rotarianos

219.029 rotaractianos (18 a 30 anos)

8.937  
Núcleos Rotary de  
Desenvolvimento Comunitário

534 distritos rotários

35.399 Rotary Clubs 

9.523 Rotaract Clubs

Fortalecendo e apoiando os clubes
Os primeiros Rotary Clubs surgiram para facilitar a 
formação de amizades e ajuda mútua nos negócios, e não 
demorou para que os associados destes clubes pioneiros 
passassem a prestar serviços comunitários. Passado 
mais de um século, a filosofia dos nossos primeiros 
tempos inspirou a criação e lançamento do programa 
Rotary Global Rewards, em 1° de julho de 2015. 
Através deste programa, os associados recebem ofertas 
especiais de produtos e serviços, e podem oferecer 
descontos de suas próprias empresas. O rotariano ganha 
ao comprar com desconto e, ao mesmo tempo, ajuda a 
empresa do rotariano fornecedor.

Dando mais enfoque e expansão aos 
serviços humanitários
Mais de 35.000 projetos foram postados no Rotary 
Showcase, site pelo qual rotarianos e rotaractianos 
divulgam histórias de sucesso dos seus clubes.  
O Rotary Showcase contabiliza dados importantes, 
como as 12 milhões de horas de voluntariado, os mais  
de $380 milhões de doações em dinheiro e os quase 
$265 milhões em artigos doados para nos ajudar com  
o nosso trabalho humanitário. 

Aumentando a projeção da imagem 
pública da organização
Muito da atuação do Rotary para erradicar a pólio  
teve cobertura de canais de mídia de grande alcance 
público, como a rede BBC, a revista People e o jornal  
The New York Times. Até mesmo a Sua Santidade, 
o Papa Francisco, reconheceu nosso valor durante o 
Jubileu de abril. Esta projeção global aumenta nossa 
visibilidade junto ao público externo. 

Os clubes e distritos têm os recursos que precisam para 
divulgar seus projetos e conquistas por meio do nosso  
Brand Center, que oferece modelos e ferramentas para 
criar material digital e visual. 

Dados de 1° de julho de 2016

494 Subsídios Distritais financiaram atividades de 
pequena escala e curto prazo patrocinadas por distritos 
para sanar necessidades locais ou internacionais
$25,5M 

1.165 Subsídios Globais financiaram atividades 
de internacionais de grande porte com resultados 
mensuráveis e sustentáveis nas nossas  
seis áreas  
de enfoque

378 Subsídios $27M

Prevenção e tratamento de doenças

272 $18,9M

Recursos hídricos e saneamento 

$9,2M165
Desenvolvimento econômico e comunitário

$10,3M173
Educação básica e alfabetização

$6,9M93

$3,7M84

Paz e prevenção/resolução de conflitos
(excluindo Centros Rotary pela Paz)

Como operamos 

10,6%   a mais em Subsídios 
Globais comparado  
ao ano anterior

Leia mais em Rotary.org/pt.

Saúde materno-infantil

$76M
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Fazendo a diferença  
durante um ano rotário
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K.R. Ravindran 
Presidente, 2015-16  
Rotary International

Ray Klinginsmith 
Chair, 2015-16  
Fundação Rotária

Mensagem do presidente do Rotary e  
do chair da Fundação Rotária
No final da vida, Albert Einstein escreveu um ensaio sobre educação, 
abordando conceitos de caráter, motivação e amor próprio. Ele advertiu 
que: “Deveríamos nos abster de pregar aos jovens o êxito, no sentido 
costumeiro, como principal alvo da vida. Um homem bem-sucedido é 
aquele que recebe muito de seus semelhantes, geralmente muito mais do 
que corresponde ao serviço que lhes prestou. O valor de um homem, no 
entanto, deveria ser avaliado pelo que ele dá e não pelo que ele recebe”. 

Os homens e mulheres que compõem o Rotary já conquistaram o 
sucesso. Nós concordamos com o grande gênio do Século XX, de 
que o sucesso não pode ser o único objetivo da vida de alguém, pois 
o verdadeiro valor da nossa vida terrena será medido não pelo que 
recebemos, mas pelo que oferecemos.

No ano rotário de 2015-16, os rotarianos doaram abnegadamente 
dinheiro, tempo, energia, criatividade e compaixão. O Conselho Diretor 
do RI e o Conselho de Curadores da Fundação trabalharam com a  
ajuda dos funcionários da entidade no uso responsável dos recursos, 
buscando novos meios de aumentar nossas competências para elevar 
nossa eficiência e profissionalismo ainda mais. Assim, conseguimos 
diminuir as despesas sem comprometer a qualidade e produtividade. 
Além disso, realçamos a experiência do associado com o programa 
Rotary Global Rewards. 

Com a aproximação da grande festa do centenário da Fundação Rotária, 
estamos chegando mais perto do dia em que daremos o adeus definitivo 
à pólio. Estamos prestes a iniciar a próxima fase da luta contra a doença, 
onde esperamos somar várias semanas sem registrar nenhum caso 
sequer da doença. Mesmo nesta fase, deveremos permanecer vigilantes 
e engajados, já que para o mundo ser certificado livre da pólio é preciso 
passar três anos sem registrarmos nenhum caso.

Nós medimos o nosso valor não pelo que temos, mas pelo que doamos. 
Medimos nosso valor pelo bem que fazemos e pela nossa capacidade  
de fazer ainda mais. Neste ano rotário, acrescentamos valor e poder  
ao Rotary, com os rotarianos agindo com visão e comprometimento 
Sendo um Presente para o Mundo.

5



mulheres, dizendo: “Vocês estão expandindo os 
limites do que fazemos, conduzindo-nos por um 
caminho que nos levará a prestar mais serviços e ir 
mais longe do que pensamos”.

Atraindo jovens profissionais
A geração do milênio é mais propensa ao voluntariado 
do que qualquer outra. Eles buscam mentores e 
maneiras de deixar sua marca no mundo, e estão 
mudando a forma de se fazer negócios. Seja servindo 
de mentores a eles ou dando-lhes oportunidades para 
serem cidadãos do mundo, o Rotary está oferecendo a 
esta geração notável os benefícios que ela busca.

Emmanuel Rey conhece o Rotary desde muito novo. 
Ele ingressou no Interact quando tinha 12 anos, e 
no Rotaract seis anos depois. Quando fez 30 anos, 
ele entrou para o Rotary Club de Villa Devoto, na 
Argentina. A princípio, Rey queria formar um clube 
só de jovens para facilitar a transição do Rotaract ao 
Rotary, mas acabou optando por entrar num clube já 
estabelecido para servir de elo entra as gerações.

Saiba mais sobre como se associar a um Rotary Club, se juntar à nossa rede de voluntários e apresentar possíveis 

O dramaturgo irlandês George Bernard Shaw fez uma 
célebre pergunta: “Para onde o Rotary está indo?”, ao 
que ele mesmo respondeu: “Está indo almoçar”. Hoje 
em dia, ele não diria a mesma coisa sobre o Rotary 
Club. Ainda que alguns deles reúnam seus associados 
para uma refeição, outros planejam projetos pela 
internet ou realizam encontros após o horário de 
expediente, visando um maior engajamento.  
O trabalho dos clubes não foi alterado, mas a forma 
como eles trocam ideias, planejam atividades e 
servem ao semelhante mudou, e muito.

Maior flexibilidade
Os clubes de hoje têm mais flexibilidade para decidir 
como e quando realizar suas reuniões. O Conselho de 
Legislação de 2016, uma reunião trienal que analisa 
propostas de legislação rotária, deliberou que os 
clubes podem variar seu horário e local de reunião, 
realizar reuniões pela internet, de forma presencial 
ou uma combinação desses dois tipos, e cancelar 
as reuniões da forma mais conveniente, desde que 
realizem no mínimo duas por mês.

Diversidade de gênero
As mulheres representam 20% do nosso quadro 
associativo e desempenham papéis essenciais ao 
funcionamento de clubes, distritos e do próprio 
Rotary International

A atuação das mulheres no Rotary foi ressaltada no 
Dia do Rotary na ONU de 2015. Dentre 110 indicações, 
seis foram escolhidas para receber o Reconhecimento 
Global Mulheres de Ação por seu trabalho 
humanitário. Alguns exemplos desse trabalho foram 
o empoderamento de uma comunidade do Zimbábue, 
assistência a uma escola frequentada por 480 meninas 
no Afeganistão e um programa sócio-educacional para 
famílias que moram em um lixão na Guatemala. 

Como um dos anfitriões do evento, o presidente do 
Rotary, K.R. Ravindran, elogiou a liderança dessas 

Transformando Rotary Clubs

Emmanuel Rey falando aos associados do Rotary Club de Villa Devoto, 
Buenos Aires, Argentina. 
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Os resultados foram enormes. “Eu tenho amigos até na 
casa dos 70 anos de idade. Os associados mais velhos 
e eu quebramos barreiras, aprendemos uns com os 
outros, colaboramos em projetos e utilizamos nosso 
conhecimento conjunto para servir à comunidade e 
avançar na nossa vida pessoal e profissional.” 

Transformando o Rotary das bases  
ao topo
Muitas das mudanças que acontecem no Rotary 
começam nas bases. O Rotary Club de Metro 
Savannah, nos EUA, faz as coisas, digamos, um pouco 
diferente. Ele oferece três tipos de reuniões no mês: 
dois almoços para falar de assuntos administrativos, 
um encontro social e um para prestação de 
serviços. “Nós gostamos de botar a mão na massa”, 
diz o rotariano Michael McLeod. “Nós queremos 
voluntariar e fazer contatos, e como metade das 
nossas reuniões tem estas características, as pessoas 
adoram.” 

Ciente de que o comparecimento a reuniões semanais 
é difícil de conciliar com as obrigações familiares 
e profissionais, o clube permite aos associados que 
compareçam somente à metade das reuniões por ano. 
Isso dá a eles a flexibilidade de estarem ligados ao 
clube conforme sua agenda permitir.

Mulheres de Ação (a partir da esquerda) Dra. Deborah Walters, Lucy Hobgood-Brown, Dra. Hashrat Begum, Kerstin Jeska-Thorwart, Razia Jan e Stella 
Dongo foram homenageadas durante o Dia do Rotary na ONU por contribuírem à melhoria de vida de milhares de pessoas.

Rotarianos de Savannah, nos EUA, constroem uma área verde em 
um lar para crianças.

associados aos clubes pelo Espaço do Associado, no site Rotary.org/pt. 
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Os rotaractianos decidiram ir além, fornecendo 
colchões para a maternidade, bancos e carteiras para 
a escola local, uniformes e materiais escolares para 
os alunos, muitos dos quais órfãos. Cientes de que a 
falta d’água é um grande empecilho ao aprendizado, 
eles providenciaram um sistema de fornecimento de 
água ao vilarejo. A comunidade agora consome água de 
qualidade, as crianças usufruem de um ambiente mais 
propício ao aprendizado e as gestantes não ficam mais 
apreensivas com as condições da maternidade. 

Por seu projeto exemplar 1.000 Smiles Kanabulemu 
Edition, o Rotaract Club de Bugolobi foi o ganhador 
internacional do Reconhecimento do RI a Projetos 
Excepcionais do Rotaract e seus associados foram 
homenageados na nossa Convenção de 2016,  
na Coreia do Sul.

Interactianos vencem obstáculos à sua 
viagem humanitária 
Nos últimos 15 anos, interactianos de Keene, nos EUA, 
têm viajado anualmente a El Salvador para construir 
casas resistentes a abalos sísmicos. Os interactianos, 
associados do Rotary Club patrocinador e rotarianos de 
El Salvador ergueram 90 casas, abriram duas clínicas 
e três padarias, e forneceram sistemas de purificação 
de água abastecidos por energia solar. Além disso, eles 
contribuíram mais de seis toneladas de suprimentos de 
primeiras necessidades.

Infelizmente, em 2016 uma onda de violência no país 
centro-americano forçou os interactianos a cancelarem 
sua viagem. Em vez de desistirem, eles resolveram ir 
à Nicarágua, cada qual levando uma bagagem de 23 
quilos cheias de artigos doados. Enquanto estavam no 
país centro-americano, eles construíram três torres de 
armazenamento de água para abastecer as escolas da 
área, fizeram recifes artificiais para recuperar o habitat 
de criaturas marinhas e pintaram três escolas.

Projeto campeão destaca engenhosidade 
do Rotaract
O plano original do Rotaract Club de Bugolobi, 
em Uganda, tinha como enfoque a redução do 
alastramento do vírus HIV na região de Rakai, 
onde 12% da população foi infectada pelo vírus nos 
últimos anos. Entretanto, os rotaractianos acabaram 
descobrindo que os problemas do vilarejo iam muito 
além da aids.

“A comunidade não tinha água, a escola estava em 
uma situação lastimável e o centro médico estava 
pior ainda, especialmente a maternidade”, disse 
Anitah Munkudane, presidente do clube de Bugolobi. 
“Realmente, as condições eram piores do que 
imaginávamos.” 

Quando os rotaractianos lançaram o projeto junto 
com colegas de outros clubes, rotarianos do Rotary 
Club padrinho e o grupo Uganda Health Marketing, 
eles esperavam atender cerca de 700 pessoas na feira 
de saúde em Kanabulemu. No entanto, mais de 1.000 
pessoas compareceram para fazer exames médicos.

Engajando profissionais das novas 
gerações e empoderando jovens 

Um povoado de Rakai, em Uganda, tem uma nova fonte d’água com o 
poço aberto pelos rotaractianos de Bugolobi, também em Uganda.
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Saiba mais sobre nossos programas para jovens em Rotary.org/pt.
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Os participantes dos nossos programas pró-juventude

INTERCÂMBIO 
DE JOVENS

FAIXA ETÁRIA: 14-19 ANOS

Mais de 8.700 participantes

de 80 países
em intercâmbios de curta e  

longa durações

INTERACT
FAIXA ETÁRIA: 12-18 ANOS

20.364 clubes

468.372 interactianos

RYLA

Cerca de 500.000  
estudantes e jovens profissionais 

participam destes seminários  
para desenvolvimento de 
qualidades de liderança

Interactianos de Keene, nos EUA, 
fazem reparos em uma parede de 
escola nicaraguense para receber 
as janelas que eles compraram para 
o estabelecimento.
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Erradicando a pólio:  
falta realmente “Só Isto”
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Tayyaba Gul, do Rotary Club de Islamabad 
(Metropolitan), no Paquistão, analisa um frasco 
com a vacina antipólio. Gul administra um posto 
de saúde, que entre outras coisas esclarece as 
mulheres que a imunização contra a paralisia 
infantil é parte integrante dos cuidados com o bebê.
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Estamos mais perto que nunca de 
erradicar a pólio
A liderança do Rotary no trabalho global de 
erradicação da paralisia infantil nos aproximou 
mais ainda do dia em que toda criança nascerá em 
um mundo sem a doença. Em setembro de 2015, um 
comitê independente de saúde afirmou oficialmente 
que o vírus selvagem tipo 2 havia sido erradicado. Com 
isso, passamos a utilizar a vacina bivalente, em vez 
da trivalente, abrindo caminho para a eliminação da 
vacina que carrega um pequeno risco de contágio.

Otimista, mas cauteloso, o Rotary celebrou estes 
marcos junto com seus parceiros na Iniciativa 
Global de Erradicação da Pólio (GPEI), formada 
pela Organização Mundial da Saúde, o Unicef, o 
Centro Norte-Americano de Controle e Prevenção de 
Doenças e a Fundação Bill e Melinda Gates. Anthony 
Lake, diretor-executivo do Unicef, exortou a GPEI a 
não perder o enfoque nesta época crucial. “No mundo 
de hoje, com tantos conflitos acontecendo e as pessoas 
se distanciando umas das outras cada vez mais, a 
erradicação da pólio não será apenas uma das maiores 
conquistas da humanidade, mas também um exemplo 
do que podemos fazer quando nos unimos para o 
alcance do mesmo objetivo.”

Progresso no Afeganistão e Paquistão
Quando em 2015 quase um milhão de pessoas foram 
deslocadas por operações militares no noroeste do 
Paquistão, a migração em massa representou desafios 
tremendos. Mas a Comissão Pólio Plus do Paquistão, 
presidida por Aziz Memon, viu nisso uma grande 
oportunidade de vacinar mais de 850.000 crianças 
inacessíveis aos agentes da saúde desde 2012. 

Para ter sucesso nesta tarefa monumental, os agentes 
da saúde tiveram que atuar rapidamente para 
imunizar o maior número de crianças que cruzavam a 
fronteira. Eles utilizaram celulares e contaram com o 
suporte financeiro de rotarianos e amigos do Rotary, 
e o programa Pólio Plus treinou os agentes da saúde 
e parteiras na coleta de dados on-line. Com isso, foi 

possível dispensar os relatórios impressos, acelerar as 
atividades de monitoramento e garantir a exatidão dos 
dados para posterior análise.

Os telefones celulares são uma das novas ferramentas 
usadas no combate à pólio no Afeganistão e Paquistão. 
Em ambos os países, os centros de operações 
emergenciais e planos para casos de emergência 
maximizam as comunicações e encurtam o tempo 
para entrar em ação.

Toda inovação técnica nos aproxima do sucesso, 
entretanto, a estratégia mais importante é envolver 
os rotarianos locais para promoverem a necessidade 
da imunização entre as famílias da região. Desta 
forma, o caminho fica aberto para os agentes da saúde 
imunizarem todas as crianças.

“O Paquistão está superando obstáculos para se livrar 
da paralisia infantil, merecendo nossa admiração e 
respeito”, disse Michael McGovern, presidente da 
Comissão Internacional Pólio Plus.

Agentes da saúde do Paquistão usam 
celulares para reportar o progresso 
das imunizações e dados sobre a 
saúde de mães e filhos.
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Dia Mundial de Combate à Pólio
Em outubro, o evento em homenagem ao Dia Mundial 
de Combate à Pólio foi transmitido ao vivo pela 
internet diretamente de Nova York, atraindo mais 
de 53.000 internautas e alcançando 145 milhões de 
pessoas pelas mídias sociais. A apresentação foi fruto 
de um trabalho conjunto entre o Rotary e o Unicef 
e moderada por Jeffrey Kluger, da revista Time, e 
contou com a presença de especialistas da saúde e 
embaixadores do Pólio Plus. Além do destaque dado ao 
nosso sucesso na luta contra a doença, o Dia Mundial 
de Combate à Pólio serve de lembrete de que enquanto 
o vírus selvagem existir ninguém que não esteja 
imunizado estará a salvo.

Uma breve visão de um mundo sem pólio
Somando a GPEI a trabalhadores dedicados e 
vacinas potentes, mais de 15 milhões de pessoas 
não contraíram paralisia infantil e podem hoje 
caminhar como qualquer outra. Um mundo sem pólio 
significa uma economia mundial de US$50 bilhões 
pelos próximos 20 anos, dinheiro esse que pode ser 
empregado para tratar outros problemas. 

Entretanto, se não erradicarmos a pólio, a doença 
voltará com tudo e, dentro de 10 anos, poderemos ter  
200.000 casos mundialmente por ano. A possibilidade 
deste cenário catastrófico se materializar mantém os 
rotarianos comprometidos a cumprir sua promessa de 
livrar a humanidade deste mal. 

Doe ao Fundo Pólio Plus e triplique o impacto da sua doação.

O legado do programa não terminará com a 
erradicação da poliomielite. A infraestrutura e 
processos criados para o combate da paralisia infantil 
estão sendo usados contra sarampo, ebola e outras 
doenças. Por causa da visão e liderança do Rotary, um 
mundo sem pólio terá mais recursos e sistemas para 
garantir a saúde de mais pessoas, inclusive as que 
habitam áreas remotas.

Desde 1985, mais de 2,5 bilhões de crianças de 122 países, como estas 
em Tiga, na Nigéria, foram imunizadas contra a poliomielite. 

Jeffrey Kluger (à esquerda), editor da revista Time, fala com o gerente 
de incidentes de pólio do CDC, John Vertefeuille, durante o terceiro 
webcast em homenagem ao Dia Mundial de Combate à Pólio.
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Campanha Elimine a Pólio Agora: Entre 
para a História Hoje
Até 2018, todo dólar destinado pelo Rotary à 
erradicação da pólio será equiparado em 2:1 pela 
Fundação Bill e Melinda Gates, até US$35 milhões 
por ano. Estas verbas financiam suporte operacional, 
pessoal médico, equipamento laboratorial e materiais 
informativos para famílias e agentes da saúde.
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Financiamento da luta

Buscando apoio governamental

Para erradicarmos a pólio precisamos de mais US$1,5 bilhão 
além do que já foi doado pelos rotarianos e equiparado 
pela Fundação Bill e Melinda Gates. Essa lacuna de 
financiamento deve ser fechada em grande parte com a 
ajuda de governos, fazendo da difusão e defesa de causa 
estratégias importantíssimas nesta reta final da guerra 
contra a poliomielite. 

“Sem dúvida o governo escutaria o que o Rotary tem a dizer”, 
disse Sunil Bahl, da OMS, sobre o papel da organização na 
luta contra a pólio na Índia. “Isso porque era sempre o Rotary 
que estava presente, oferecendo soluções aos desafios.”

O que não faltou este ano foi o suporte de governos:

• As principais nações industrializadas que compõem 
o G-7 reafirmaram seu compromisso com a 
erradicação completa da pólio. O apoio dessas nações 
representa 40% de todos os fundos contribuídos ou 
comprometidos à GPEI de 1988 a 2019. 

• Os chefes dos governos que compõem a 
Commonwealth presentes na reunião deste bloco 
expressaram seu contínuo suporte à eliminação da 
doença. Os estados-membros investiram mais de 
US$3 bilhões e atuaram nos meios políticos em prol da 
erradicação da paralisia infantil.  

• O governo canadense se comprometeu a doar  
US$40 milhões ao programa do Paquistão de 
eliminação da pólio. “Não é de hoje que o Canadá ajuda 
países daquela parte do mundo no combate à doença, a 
exemplo do projeto que lideramos para imunizar mais 
de 7 milhões de crianças no Afeganistão e negociar com 
o Talibã para que nos deixasse fazer o nosso trabalho”, 

lembra Robert Scott, que presidiu a Comissão 
Internacional Pólio Plus.

• O congresso dos Estados Unidos aprovou  
US$228 milhões do orçamento federal de 2016  
para financiar atividades de combate à paralisia 
infantil, significando um aumento de US$10 milhões 
em relação a 2015.

Mais dinheiro para fechar a lacuna

Os rotarianos seguem comprometidos em contribuir a 
campanhas de vacinação, monitoramento, vigilância e 
conscientização necessárias para vencermos a poliomielite. 

No último El Tour de Tucson, mais de 100 rotarianos e oito 
funcionários do Rotary pedalaram junto com o secretário-
geral do RI, John Hewko, os 166 km da Corrida Contra a 
Pólio, no Arizona, EUA. Eles levantaram US$4,4 milhões 
que foram equiparados à razão de 2:1 pela Fundação Bill e 
Melinda Gates, perfazendo o total de US$13,5 milhões ao 
Pólio Plus. 

O concerto Music for Life de Lucerna, na Suíça, levantou 
US$300.000 para a erradicação da pólio. O evento, 
patrocinado pelo Rotary, contou com a presença do 
maestro Giovanni Antonioni, acompanhado da orquestra 
de câmara de Basel, com participação especial de Kristian 
Bezuidenhout, pianista da África do Sul. 

Muitas pessoas estão contribuindo para fechar a lacuna 
de financiamento. Os filantropos Wayne e Delores Barr 
Weaver, que eram proprietários do time de futebol 
americano Jacksonville Jaguars, doaram US$250.000. 
Segundo Wayne, “só estamos perto do fim da pólio graças 
aos rotarianos”. Delores se considera privilegiada em entrar 
para a história contribuindo à erradicação mundial da 
segunda doença humana, depois da varíola.

Rotarianos e funcionários do Rotary no evento ciclístico El Tour de 
Tucson, no Arizona, EUA.
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Combatendo doenças e  
salvando mães e filhos

Coleta de dados feita há anos contribui à 
queda do índice de mortalidade  
na Nigéria 
Segundo o periódico especializado de International 
Journal of Gynecology and Obstetrics, quase metade 
das gestantes nigerianas não recebem cuidados 
pré-natal, aumentando o índice de mortalidade de 
mães e filhos. Como muitas crianças morrem antes 
dos cinco anos, as mulheres têm mais filhos para 
compensar, e isso só faz aumentar o número de 
mortes. Estatísticas como essa são a razão que fizeram 
com que o Grupo Rotarianos em Ação pela População 
e Desenvolvimento fez da saúde materno-infantil uma 
das suas prioridades. 

Entre 2005 e 2010, o grupo fez um projeto piloto para 
coletar dados dos vários anos de projetos feitos pelo 
Rotary na Nigéria na área de planejamento familiar e 
saúde de mães e recém-nascidos. Eles estudaram as 
causas da morbidade e mortalidade para chegar à raiz 
do problema e melhorar o sistema para prover a saúde 
e bem-estar de mães e filhos.

Eles identificaram três fatores que causam o aumento 
do índice de mortalidade: estação chuvosa prolongada, 
que dificulta a ida das famílias a hospitais; falta de 
programas de orientação sobre saúde e de prestadores 
de serviço nessa área; e escassez de recursos nos 
hospitais. O projeto piloto aperfeiçoou o treinamento 
dos trabalhadores da saúde, forneceram equipamento 
médico e está apoiando o planejamento familiar.  
As mortes maternas caíram em 60%, e de menores  
de cinco anos, 15%.

Em 2015, quatro estados da Nigéria adotaram 
oficialmente o modelo de garantia de qualidade para 
melhoria da saúde materno-infantil em seu sistema 
de saúde. Tal decisão garante a sustentabilidade de 
um programa que derruba o índice de mortalidade 

de mães e filhos em todos os lugares em que é 
implementado.

Combinação de tecnologia artesanal 
e eletrônica combate à malária na 
Amazônia venezuelana 
A tecnologia não tem serventia se não for usada.  
A iniciativa “No Bite = No Malaria: The Mosquitero 
Project” diminui os casos de malária em 80% entre 
populações indígenas assistidas por rotarianos da 
Venezuela. O sucesso resultou da superação de uma 
série de obstáculos ao uso maciço dos mosquiteiros.

Os mosquiteiros são eficientes na medicina 
preventiva. Steve Baker, do Rotary Club de Key 
Biscayne, nos EUA, trabalhou com moradores da 
Bacia Amazônica na elaboração de mosquiteiros 
para redes, que é onde as pessoas da região dormem. 
O inseticida aplicado nos mosquiteiros mata o 
mosquito depois que ele pousa. Uma campanha de 
conscientização ensinou os moradores sobre os males 
da malária e a usar as redes com os mosquiteiros 
corretamente. Além disso, os instrutores do programa 
usam GPS para encontrar os membros da etnia Pemón 
espalhados em 22 vilarejos. 

“São necessários participação máxima e uso adequado 
dos materiais. As visitas posteriores às famílias fazem 
a diferença para termos bons resultados, como cortar 
o número de casos pela metade”, afirma Baker, cujo 
clube copatrocina o projeto junto com o Rotary Club 
de Puerto Ordaz, na Venezuela.

O Rotary distribuiu 7.500 mosquiteiros impregnados 
com inseticida de longa durabilidade, fazendo dos 
vilarejos verdadeiras máquinas mortíferas à noite, que 
é quando os mosquitos são atraídos pela respiração 
das pessoas. Isso é prova de que a combinação de 
tecnologias artesanais e high-tech está salvando vidas. 

Saiba mais sobre os subsídios do Rotary e como a entidade está salvando mães e filhos e contribuindo para a 
prevenção e tratamento de doenças no site Rotary.org/pt.
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“Se eles expandirem gradualmente este modelo no sistema de saúde, outros 
estados da Nigéria tomarão conhecimento e também implementarão o modelo 
em seu sistema. Isto é um sonho. Mas temos que continuar sonhando, pois um dia 
os sonhos se realizam.”

— Robert Zinser, do Grupo Rotarianos em Ação pela População e Desenvolvimento

Parteira de Kano, na Nigéria, 
pesando mãe e filha. 
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Fornecendo água potável, 
saneamento e higiene 

Projeto mexicano diminui o uso de água 
engarrafada
Por meio do programa H2OpenDoors, que conta com 
o apoio de rotarianos locais, moradores de San Miguel 
de Allende, no México, estão consumindo água limpa 
e barata desde 2015. Associados do Rotary Club de 
Peninsula Sunrise, nos EUA, instalaram sistemas 
de purificação de água por luz solar que exige pouca 
manutenção e dura 10 anos.

As jarras d’água de 10 litros são vendidas por um terço 
do preço cobrado de outros fornecedores de água, 
representando uma grande economia em um país 
que depende muito de água engarrafada. A receita 
de US$200.000 com a venda do produto beneficia 
o CRISMA, um centro de reabilitação que atende a 
crianças e adultos deficientes em comunidades rurais.

Outros países reproduziram o projeto, como 
Guatemala, Haiti e Filipinas, poupando as famílias de 
passar horas a fio carregando latas d’água na cabeça e 
correrem o risco dela ser contaminada durante o longo 
trajeto de volta para casa.

Alunos e professores se juntaram aos 24 associados 
do clube na instalação dos sistemas. A iniciativa foi 
elogiada pelo ex-presidente mexicano Vicente Fox. 

WASH nas escolas aumenta assiduidade 
escolar
Se todas as escolas tivessem sistemas de saneamento 
privados eficientes e ensinassem práticas de higiene 
aos alunos, você não acha que a saúde e educação 
infantis teriam uma grande melhora? Esta é uma 
pergunta que a iniciativa Rotary’s WASH in Schools 
Target Challenge está respondendo. Este projeto 
piloto foi criado para motivar os Rotary Clubs 
a desenvolverem projetos sustentáveis de água, 
saneamento e higiene (WASH na sigla em inglês), 
e usarem os conhecimentos e recursos disponíveis 
pelas nossas áreas de enfoque educação básica e 
alfabetização, e água e saneamento.

Este programa foi criado com trabalhos patrocinados 
pelo Rotary em todo o mundo. No Mali, um projeto 
WASH nas escolas financiado por Subsídio Global 
melhorará o ensino para 15.000 alunos, metade dos 
quais são meninas. A meta é reduzir a ocorrência de 
doenças trazidas pela água contaminada, fornecer 
pias e privadas nas escolas (principalmente para o 
uso de garotas) e implementar um programa sobre 
instrução de higiene, considerando também o período 
menstrual.

O projeto é uma colaboração entre Rotary Clubs 
da Califórnia e de Nevada, nos EUA; Rotary Clubs 
de Mali; e o Grupo Rotarianos em Ação pela Água e 
Saneamento.
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Rotarianos de Redwood City, na Califórnia, montam um sistema de 
purificação de água por energia solar em San Miguel de Allende,  
no México.

Saiba mais sobre os subsídios do Rotary ou contribua ao fundo da água e saneamento pelo site Rotary.org/pt.
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Crianças da escola Rancho Alegre, na Guatemala, lavam as mãos em pia instalada recentemente. 
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Crianças no Haiti enchem jarras 
com água da estação Aquaplus.

Saiba mais sobre os subsídios do Rotary e como a entidade está contribuindo ao 
crescimento de economias locais e apoiando a educação pelo site Rotary.org/pt.
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Ajudando economias,  
apoiando a educação 

Água é a chave para o desenvolvimento 
comunitário n Haiti rural
O desenvolvimento econômico de comunidades 
rurais exige uma abordagem multifacetada. 
Quando rotarianos da Itália se dispuseram a ajudar 
a comunidade haitiana de Torbek através de um 
Subsídio Global, eles tomaram conhecimento de uma 
série de desafios enfrentados pelos moradores. 

Além da dificuldade de acesso à água, os planejadores 
do projeto constataram que a região era castigada 
com a erosão do solo e um alto nível de contaminação 
do ar e da água devido às más práticas de higiene e 
saneamento. Como resultado, os produtos agrícolas 
produzidos localmente não atendiam aos padrões 
mínimos de qualidade para comercialização, 
sufocando a agricultura.

Para reverter a situação, os rotarianos criaram o 
projeto Aquaplus para aumentar a produção agrícola, 
garantir a estabilidade econômica da população, 
restaurar e expandir o suprimento de água e ensinar 
como trabalhar a terra de maneira mais eficiente. Os 
parceiros no projeto colaboraram com os moradores 
usando mercadorias e equipamentos adquiridos 
localmente, além empregarem pessoas locais.

O Aquaplus melhorou o acesso à água para consumo 
humano e agricultura, e está aumentando a produção 
de diferentes vegetais comestíveis de alto valor 
nutritivo. Além disso, o projeto estimulou a criação 
de cooperativas para processar, armazenar e 
comercializar os produtos. A promessa do projeto é 
ambiciosa, com o governo haitiano apoiando a fase 
piloto do Aquaplus para eventualmente lançá-lo na 
zona rural do país.

Leitura infantil chega a 10.000  
em Porto Rico 
Em parceria com a Head Start de Porto Rico, um 
projeto patrocinado pelo Rotary está estimulando a 
mente das crianças por meio de um método tátil para o 
aprendizado de sons e letras. Com o programa Souns, os 
pequenos acabam tomando gosto pela leitura e escrita. 

Elaborado especificamente para crianças de zero a 
cinco anos — período revelado pelas pesquisas como 
sendo o mais apropriado para absorver os sons de 
idiomas e se alfabetizar — o projeto foi realizado com 
50.000 crianças do programa Souns. Brenda Erickson, 
educadora e associada do Rotary Club de Peachtree 
City, EUA, foi quem criou o programa. Alguns subsídios 
da Fundação Rotária financiaram a compra de 
materiais e rotarianos deram treinamento a alguns 
moradores, que por sua vez visitaram os professores 
para treiná-los no assunto.

O programa Souns utiliza letras grandes feitas em 
plástico durável, mais fáceis para as crianças verem e 
associá-las ao som emitido para cada letra. Ao engajar 
todos os sentidos das crianças, esta abordagem permite 
que elas desenvolvam maior entendimento da palavra 
impressa e comecem a usar letras para construir 
palavras. Para o sucesso das lições, os professores 
trabalham com os alunos individualmente ou em 
pequenos grupos.

“Mesmo que seja novinha, a criança é capaz de 
aprender os nomes dos objetos facilmente”, disse 
Erickson. “Este 
projeto as ensina a 
ligar a mensagem 
visual da letra ao 
seu som. Aprender 
de forma lúdica 
não tem igual.”
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No Porto Rico, as crianças aprendem a 
associar o desenho da letra ao seu som.

19



Promovendo a paz
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O ex-bolsista Godfrey Mukalazi (University 
of Queensland, 2004-06; no meio) fala com 
refugiados do Sudão do Sul para encorajar 
a coexistência harmoniosa e pacífica com a 
comunidade hospedeira Adjumani, em Uganda.
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Ex-bolsista de Centro Rotary resolve 
problemas de refugiados e comerciantes
Milhares de refugiados sírios estão na Alemanha à 
espera da aprovação do seu pedido de asilo. Uma ex-
bolsista de Centro Rotary criou uma maneira criativa 
de ajudá-los a encontrar emprego e se integrar mais 
facilmente a uma nova cultura 

Considerando a alta demanda entre as empresas 
alemãs de tecnologia por codificadores experientes, e 
a necessidade dos refugiados de arranjarem emprego, 
Anne Kjaer Riechert lançou a iniciativa Refugees on 
Rails, que ensina codificação aos refugiados, dando 
a eles uma habilidade em demanda e uma chance de 
restabelecerem suas vidas. Isso ajuda o país também, 
pois expande a força de trabalho com pessoas mais 
especializadas.

Este centro de ensino é a última das iniciativas de 
Riechert para ajudar os refugiados desde que saiu do 
seu país, a Dinamarca. Ela promoveu a colaboração 
entre ONGs, empreendedores, start-ups e outros 
segmentos da indústria de tecnologia e estabeleceu 
laboratório de treinamento Stanford University’s 
Peace Innovation em Berlim, que agora abriga a 
Refugees on Rails.

Riechert ajudou a abrir o laboratório depois de 
terminar sua bolsa de estudos na International 
Christian University de Tóquio. Assim como Riechert, 
quase 90% dos bolsistas seguem carreiras em áreas 
que fomentam a paz e a resolução de conflitos. 

Ex-bolsista 
defende a educação 
através de 
bibliotecas
Rabia Raja constrói bibliotecas no Paquistão, onde 
mais de 40% da população é analfabeta. Embora a 
educação seja obrigatória no país, as escolas não têm 
fundos suficientes, são pouco valorizadas e nem todas 
as crianças da região as frequentam. As bibliotecas de 
Raja oferecem um local para as crianças da zona rural, 
e seus pais, descobrirem o mundo encantado dos lápis 
de cor e livros interativos. 

Treinada em desenvolvimento econômico, Raja 
fundou a Sunshine Consulting Welfare Organization 
para ajudar seus vizinhos a aprender sobre 
empreendedorismo e conseguirem empréstimos. 
Depois de terminar a bolsa no Centro Rotary pela Paz 
da Chulalongkorn University de Bangcoc, em 2011, 
Raja mudou seu enfoque para a educação, abrindo 
bibliotecas e laboratórios de informática em três 
lugares.

“Com a disponibilidade de microempréstimo, é 
possível que algo bom aconteça”, ressalta Raja,  
“e você tem que começar do zero. Mas a educação é 
um bem que ninguém pode tirar de nós. É algo que 
continuamos agregando e faz parte da gente pelo resto 
da vida.”

Simpósio sobre água desmantela fonte de 
conflito na Ásia Central

Muitos problemas ameaçam a paz regional, como a 
escassez de água. O Central Asia Water Symposium, 
patrocinado pelo Rotary, juntou profissionais da área 
hídrica de países que compartilham a bacia do Mar 
Aral, como Afeganistão, Irã, Cazaquistão, Quirguistão, 
Tajiquistão e Uzbequistão.

A falta de planejamento e de uma gestão hídrica afetou 
negativamente esses países, criando o potencial de 
conflito. Financiado por Subsídio Global da Fundação 
Rotária, o Simpósio ofereceu um ambiente para o diálogo, 
promoveu os benefícios da cooperação e estabeleceu 
relações de trabalho entre os países participantes.

Anne Kjaer Riechert (à esquerda) e Bolsista pela Paz Rebeccah Bartlett 
(Duke-UNC, 2014-16) em uma maratona de programação hackathon, 
que a bolsista Riechert (International Christian University, 2010-12), 
organizou em Berlin. 

Saiba mais e contribua aos Centros Rotary pela Paz 
pelo site Rotary.org/pt.
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Apoiando o trabalho do Rotary

Sua doação vai mais longe com a 
Fundação Rotária
Por sua convicção de que a paz é a somatória das seis 
áreas de enfoque do Rotary, Marty Helman decidiu 
apoiar completamente o programa Centros Rotary 
pela Paz.

Marty foi governadora do Distrito 7780 em 2012-13 
e, junto com seu marido Frank, são do Rotary Club 
de Boothbay Harbor, nos EUA. Os dois são doadores 
extraordinários da Fundação Rotária e membros  
da Sociedade de Doadores Testamentários.  
Marty e Frank estruturaram sua fundação familiar 
para se tornar uma grande patrocinadora da  
Fundação Rotária.

Por meio da Otto and Fran Walter Foundation, Marty 
and Frank passaram a equiparar doações aos Centros 
Rotary pela Paz para o fundo do ex-presidente Sakuji 
Tanaka. Até o final de 2016, foram arrecadados  
US$1 milhão aos centros.

O casal disse que o Sistema SHARE é um incentivo 
para apoiar a entidade. “Quando percebemos que 
rotarianos comuns, como nós, decidiam como os 
dólares da Fundação eram empregados, e soubemos 
que um grande percentual das nossas doações era 
destinado a trabalhos de campo, constatamos que 
as doações à Fundação Rotária têm um alcance 
maior do que se doássemos a outras organizações 
humanitárias.”
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Doe hoje (www.rotary.org/pt/give) e expanda o poder do Rotary de Fazer o Bem no Mundo.

Marty Helman e seu marido Frank em frente ao 
tanque d’água do centro técnico rotário em Uganda, 
possível graças ao Rotary e à fundação Otto and 
Fran Walter.
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Rotariano muda de opinião depois de 
doar à Fundação Rotária
Rafael Garcia III admite que por muitos anos ele 
era rotariano só no nome. “Em uma das minhas 
constantes ausências no clube fui eleito presidente. 
Nesta época passei a me envolver mais, a me dedicar 
a aumentar o número de associados do Rotary Club 
de Pasig, nas Filipinas, de 35 para 78, e persuadindo 
dois associados para se tornarem doadores 
extraordinários.”

Mesmo assim, Rafael não compreendia na época o 
valor de se doar à Fundação. Por meio dos projetos 
do seu clube ele conheceu as contribuições dos 
associados, como quando eles construíram uma 
comunidade com 159 casas e um centro com clínica

médico-dentária 
e creche. Quando 
Rafael se tornou 
doador extraordinário 
e depois, em 2011, 
entrou para a 
Sociedade Arch 
Klumph, ele passou a 
acreditar que a Fundação é altamente merecedora das 
nossas doações.

“Em suma, o objetivo de ambos os tipos de doações 
é fazer o bem no mundo. Mas o dinheiro que eu dou 
à Fundação é para melhorar as condições de vida 
humana. Eu não tenho capacidade de fazer o trabalho 
sozinho, mas contribuindo à Fundação consigo fazer o 
bem no mundo.”

Novos membros da Sociedade Arch Klumph em 2015-16   
PLATINUM TRUSTEES CIRCLE
(contribuições de $2.500.000 a $4.999.999)
Chehab e Bricia El Awar, EUA

FOUNDATION CIRCLE 
(contribuições de $1.000.000 a $2.499.999)
Edgar e Caroline Gifford, EUA
Clifford N. Taylor,† EUA
Herbert e Janice Wilson, EUA

CHAIR’S CIRCLE
(contribuições de $500.000 a $999.999)
Ghim Bok Chew e Phyllis Wong, Cingapura
David e Dede Del Monte, EUA
Mark† e Cheryl Dobbs, EUA
J. Randolph† e Lois Gambill, EUA
Eugene† e Carole Kralicek, EUA
Tomoko e Michael G. Malaghan, EUA
John e Deanna Price, EUA
Stanley† e Frances† Quon, EUA

TRUSTEES CIRCLE
(contribuições de $250.000 a $499.999)
Olajide e Patricia Akeredolu, Nigéria
Philip e Barbara Albright, EUA
Nagendra Prasad e Meera B.L., Índia
Gopal e Bharathi Balasubrahmanyan, Índia
Kalyan e Binota Banerjee, Índia
Gary† e Leslie Benmark, EUA
Michael e Judith Berlow, EUA
Fred† e Bette† Cotton, Canadá
Faye e Derick† Cran, Tanzânia
Marcus e Margo Crotts, EUA
Theophilus e Daisy Danjuma, Nigéria
E. Ely e Phyllis Driver, EUA
Ross e Lynn Forgione, Austrália

Dainin Habu, Japão
Robert Hagan, EUA
G. Holger e Anne Hansen, EUA
David e Avisha Harilela, Hong Kong
James e Carolyn Hathaway, EUA
Sharon Heinrich, EUA
Jose Manuel Herrero† e Cristina Carvajal 

Argudin,† México
Dennis Robert Hite e Nancy Simonette, EUA
Ching-Huei Horng e Shu-Yann Chuang, Taiwan
Po-Yen e Hsiu-Mei Horng, Taiwan
Dai Liang e Helen Hou, Taiwan
Mu-Tu Hsieh e Hsin-Chih Lin, Taiwan
Yo-Liang Hu e Su-Lien Yang, Taiwan
Manoj Israni, Índia
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Um Só Rotary: juntos, alcançaremos 
nossa Missão  
O Rotary International e a Fundação Rotária são 
entidades legalmente independentes sujeitas às 
leis e padrões contábeis dos países em que operam. 
Contudo, em termos filosóficos e práticos, nós somos 
Um Só Rotary. Nossos associados pagam cotas 
per capita ao Rotary International e contribuem 
à Fundação Rotária, ajudando as entidades a 
progredirem. Clubes e distritos do mundo todo 
direcionam suas contribuições para financiar 
Subsídios Globais que materializam projetos 
humanitários locais e globais. Trabalhando juntos, 
somos mais fortes e melhor equipados para alcançar 
nossa Missão.

Como uma organização global operando em mais 
de 200 países e áreas geográficas e com 29 moedas, 
o Rotary leva muito a sério todos os aspectos de 
gestão responsável. Tal gestão começa no momento 
em que os fundos são recebidos e continua até o seu 
investimento prudente e aplicação posterior em 
projetos transformadores e sustentáveis, além dos 
programas aos nossos associados.

Como os fundos são processados
Por ser uma organização formada por voluntários, as 
cotas per capita que recolhemos constituem nossa 
principal fonte de renda. Em 2015-16, dois terços da 
receita vieram das cotas e um terço de serviços e 
outras atividades, como a Convenção Internacional 
($15 milhões) e o Conselho de Legislação ($3 milhões). 
No geral, a receita com tais atividades cobre as 
respectivas despesas. O terceiro componente da 
receita é a renda com investimentos, que, dada sua 
volatilidade, varia ano a ano com base em fatores 
econômicos globais. Para mais informações, veja a 
seção logo abaixo “Como os nossos investimentos 
funcionam”.

Nossas finanças  

De verbas coletadas em reuniões de clube a 
contribuições milionárias feitas por doadores 
extraordinários, todo aporte de verbas apoia a 
Fundação Rotária. Em 2015-16, os rotarianos 
contribuíram $121 milhões ao Fundo Anual e  
$27 milhões ao Fundo Pólio Plus. Incluindo outras 
fontes de financiamento, como a oriunda da Fundação 
Bill e Melinda Gates, arrecadamos $97 milhões para o 
combate à pólio. O Fundo de Dotação, que em 2015-16 
recebeu $17 milhões em doações diretas, gera verbas 
contínuas para nossos programas. 

Leia mais sobre nossas finanças em Rotary.org/pt.

Contribuições à Fundação Rotária 
(em milhões de US$))

Fundo Anual 

Fundo Pólio Plus 

Fundo de Dotação 

Outros fu
ndos 

$121

$97

$17
$31

Receita do Rotary International
(em milhões de US$)

Fundação 
Gates 
$70

Cotas  
per capita
$67

Serviços 
e outras 
atividades  
    $34

Convenção Internacional $ 15

Revista 6

One Rotary Center 5

Conselho de Legislação 3

Publicações e outros 3

Seguro de clubes (EUA) 2
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Como os nossos investimentos 
funcionam
O patrimônio do Rotary estava em mais de $1 bilhão 
no final de 2015-16. A Comissão de Investimentos 
supervisiona todos os aspectos de investimentos 
do Rotary e é composta por três curadores da 
Fundação, seis rotarianos do setor de investimentos 
e dois representantes da Comissão Financeira 
do RI. Um consultor independente aconselha o 
Rotary International e monitora suas estratégias 
de investimentos. Os fundos do Rotary são 
administrados por profissionais experientes que 
investem as contribuições e cotas per capita recebidas 
de forma prudente para garantir que as verbas estejam 
disponíveis para apoiar o alcance da nossa Missão e 
promover a sustentabilidade de longo prazo.

O Fundo Geral do Rotary International é investido em 
uma carteira diversificada e equilibrada em termos 
de risco. O ganho com os investimentos suplementa a 

Retorno de investimentos

receita obtida com o recolhimento de cotas per capita 
para apoiar clubes e distritos.

Contribuições ao Fundo Anual são investidas por três 
anos para cobrir custos operacionais, e revertidas aos 
distritos e à Fundação para direcionar subsídios e 
projetos.

O Fundo Pólio Plus é investido de maneira 
conservadora em papéis de renda fixa e a curto 
prazo, com o intuito de blindar o montante principal 
das oscilações de mercados em baixa. Conforme 
as contribuições são recebidas, elas são alocadas a 
diversos subsídios Pólio Plus.

O Fundo de Dotação investe suas contribuições 
perpetuamente, de forma que o principal permanece 
intacto. Somente a renda obtida com investimentos 
financia continuamente os programas da Fundação.

Fundo Geral — RI

Fundo Anual — Fundação

Fundo de Dotação — Fundação

Fundo Pólio Plus — Fundação

3,2%

4,5% 4,5%

0,7%

-5%
2012 2013 2014 2015 2016 Média em 5 anos

0

5%

10%

15%

20%

25%

Fundo Geral 
do RI

$81
Fundo Anual 
da Fundação

$467
Fundo  

Pólio Plus  

$57

Alocações
(em milhões de US$)

Bonds

Fundos hedge

Dinheiro

Hedge contra inflação

Mercado imobiliário

Alocação global de ativos

Patrimônio líquido (equity)

Capital privadoFundo de 
Dotação

$344

Rotary International Fundação Rotária
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 programas e operações 

A taxa adicional cobrada anualmente dos rotarianos 
financia o Conselho de Legislação trienal. A receita 
extra gerada pela nossa Convenção Internacional 
anual é reservada para cobrir prejuízos com futuras 
convenções. A receita obtida com outras atividades 
financia operações gerais.

O Conselho Diretor aprova o desembolso de 
recursos em iniciativas estratégicas. Em 2015-16, 
tais iniciativas incluíram os Planos Regionais para 
Desenvolvimento do Quadro Associativo e apoiaram 
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m
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to 
de 

programas 

Arrecadação de 
fundos Subsídios 

Globais

Subsídios  
Distritais

Outros

Administração 
geral

$70*

$26

$25

$20

$5

$10

Pólio Plus
$115

Operação de 
programas

Como os fundos são usados
A receita do Rotary International é usada para cobrir 
despesas operacionais, serviços e outras atividades. 
As despesas operacionais incluem atividades 
diárias dos rotarianos e funcionários do Rotary que 
trabalham diretamente com os programas e serviços 
aos associados. As despesas operacionais incluem 
a alocação para governadores e seu treinamento na 
Assembleia Internacional; cumprimento de regras 
relativa a atividades internacionais, registros e 
entrega de relatórios nos países onde operamos; e 
conexão com as próximas gerações de rotarianos 
para a formação de relacionamentos fortes entre 
interactianos e rotaractianos, e os funcionários que 
apoiam os voluntários e programas rotários.

Despesas da Fundação Rotária
(em milhões de US$)

Leia mais sobre nossas finanças em Rotary.org/pt.

91%

82%

as comunicações relativas à Fundação Rotária e à 
campanha Elimine a Pólio Agora.  

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 juntos 
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 usa até 5% das doações do Fundo Anual e 
do seu fundo de reserva para garantir que seu trabalho 
não seja interrompido. Em anos onde a receita obtida 
com investimentos é mais robusta, o Fundo Anual 
recebe os fundos de volta e a reserva operacional é 
restaurada. 

O Rotary e a Fundação procuram sempre identificar 
meios de economizar e, ao mesmo tempo, maximizar o 
uso dos fundos que nos foram confiados. Em 2015-16, 
reduzimos as despesas em $1,8 milhão através de 
negociações com nossos fornecedores. 

Como o Rotary usa as cotas

$19,31
Programas e serviços a associados 

$11,44
TI, operações e administração 

$8,57
Comunicações

$5,69
Operações internacionais

$3,87
Governança e executivo

$3,83
Finanças

$2,29
RH, jurídico e auditoria

Cota Anual   
2015-16
$55

*Retorno líquido de fundos e outros ajustes
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O suporte generoso dos rotarianos e amigos do 
Rotary capacitam a Fundação a financiar projetos 
transformadores e sustentáveis. O emprego de verbas 
em programas representou 82% das nossas despesas, 
ao passo que o custo de operações com os programas 
significou 9% das nossas despesas. Isto significa 91% 
das despesas da Fundação com subsídios e programas.

A Cadre de Consultores Técnicos da Fundação 
Rotária assiste rotarianos no planejamento e 
implementação de projetos. A Cadre garante que os 
fundos da Fundação sejam usados adequadamente e 
dá assistência ao Conselho de Curadores quanto ao 
processo de financiamento. Os membros da Cadre são 
rotarianos do mundo todo familiarizados com nossos 
subsídios e com conhecimento técnico e profissional 
em uma ou mais das áreas de enfoque do Rotary e em 
auditoria financeira.

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

Rotary International  
Demonstrativo de atividades
Anos fiscais findos em 30 de junho de 2015 e de 2016 (em milhões de US$)

RECEITA 2015 2016

Cotas per capita $ 65.386 $ 67.459 

Ganhos com investimento  (2.472)  (2.956)

Serviços e outras atividades  22.822  33.571 

TOTAL DE RECEITAS $  85.736 $  98.074 

DESPESAS

Operações $  66.144 $ 69.417 

Serviços e outras atividades 22.961 27.560 

Excedente do Fundo Geral 1.942 6.158 

TOTAL DE DESPESAS $ 91.047 $  103.135 

Perdas cambiais $ (2.651) $ (1.188)

Mudanças com o plano de pensão $ (4.320) $ 4.320 

Variação do ativo líquido $ (12.282) $ (1.929)

Ativo líquido — começo do ano $ 140.798 $ 128.516 

Ativo líquido — final do ano $ 128.516 $ 126.587 

Fundação Rotária do Rotary International  
Demonstrativo de atividades
Anos fiscais findos em 30 de junho de 2015 e de 2016 (em milhões de US$)

RECEITA 2015 2016

Contribuições $ 268.903 $ 265.616 

Ganhos com investimentos 3.287 (6.653)

Subsídios e outras atividades — líquido (789) (787)

TOTAL DE RECEITAS $  271.401 $  258.176 

DESPESAS

Financiamento de programas $ 224.322 $ 221.147 

Operações de programas 20.886 25.223 

Arrecadação de fundos 15.804 19.421 

Administração geral 4.854 5.247 

TOTAL DE DESPESAS $ 265.866 $  271.038 

Perdas cambiais $ (8.085) $ (6.419)

Mudanças com o plano de pensão $ (3.394) $ 3.394 

Variação do ativo líquido $ (5.944) $ (15.887)

Ativo líquido — começo do ano $ 951.965 $ 946.021 

Ativo líquido — final do ano $ 946.021 $ 930.134 

internacionais para melhor atender os rotarianos, 
administra as verbas que recebe com o mais alto grau 
de diligência. 

Anualmente, profissionais independentes fazem 
uma auditoria minuciosa das nossas finanças, 
sempre obtendo resultados favoráveis. Os detalhes 
sobre nossas finanças em 2015-16, incluindo 
demonstrativos financeiros auditados, apresentação 
de documentos fiscais e despesas do presidente, dos 
diretores e dos curadores podem ser encontrados em 
Rotary.org/pt.

Sem dúvidas, os nossos associados são o que 
temos de mais importante. Por meio dos nossos 
clubes, os associados alcançam a Missão do Rotary 
International. Os recursos da Fundação Rotária 
capacitam nossos clubes a expandirem seu trabalho 
humanitário e levam progresso transformadores e 
inovadores aos lugares onde sejam mais necessários.
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Conselho Diretor do Rotary International de 2015-16  

Presidente
K.R. Ravindran, Sri Lanka

Presidente eleito
John F. Germ, EUA

Vice-presidente
Greg E. Podd, EUA

Tesoureiro
Per Høyen, Dinamarca   

Diretores
Şafak Alpay, Turquia
Manoj Desai, Índia
Robert Hall, EUA
Bradford Howard, EUA
Jennifer Jones, Canadá
Hsiu-Ming Lin, Taiwan
Peter Offer, Inglaterra
Julia Phelps, EUA

Saowalak Rattanavich, Tailândia
Eduardo San Martín Carreño, Espanha
Takanori Sugitani, Japão
Guiller E. Tumangan, Filipinas
José Ubiracy Silva, Brasil
Giuseppe Viale, Itália
Karen K. Wentz, EUA

Secretário-geral
John Hewko, Ucrânia

Conselho de Curadores da Fundação Rotária de 2015-16 

Chair
Ray Klinginsmith, EUA

Chair-elect
Kalyan Banerjee, India

Vice Chair
Paul A. Netzel, EUA      

Trustees
Noel A. Bajat, EUA
Örsçelik Balkan, Turquia
Ron D. Burton, EUA
Mário C. de Camargo, Brasil
Sushil Gupta, India
Michael K. McGovern, EUA
Samuel F. Owori, Uganda

Julio Sorjús, Espanha
Bryn Styles, Canadá
Sakuji Tanaka, Japão
Thomas M. Thorfinnson, EUA
Young Suk Yoon, Coreia do Sul

Secretário-geral
John Hewko, Ucrânia

Com quem trabalhamos

O Rotary trabalha na área humanitária com muitas 
organizações locais e internacionais. Conheça nossos 
parceiros no site Rotary.org/pt. 

Parceiros na erradicação da pólio

Nós formamos a Iniciativa Global para a Erradicação da 
Pólio juntamente com:

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

Doenças
•  Fundação Bill e Melinda Gates
•  Governos mundiais

Nações Unidas  

Nós temos representantes para várias agências da ONU e 
outras organizações internacionais. 

Parceiros estratégicos

•  Usaid: Colaboração Internacional H2O RI-Usaid
•  Unesco-IHE: bolsa de estudos no Instituto de Educação 

para as Águas 

Parceiros de serviços

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

• Peace Corps
•  Dolly Parton’s Imagination Library 
•  Global FoodBanking Network
•  Youth Service America

Parceiro em projeto

ShelterBox é o nosso parceiro em casos de catástrofe.

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, Bangkok, Tailândia 
•  Duke University and University of North Carolina, EUA 
•  International Christian University, Japão 
•  University of Bradford, West Yorkshire, Inglaterra 
•  University of Queensland, Brisbane, Austrália 
•  Uppsala University, Suécia
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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.

Como parte da Campanha Elimine a Pólio Agora, rotarianos posam ao lado da estátua Spirit of 
Detroit, nos EUA, para celebrar o progresso com a erradicação da pólio e incentivar o suporte de 
outras pessoas para terminarmos o trabalho.

A menos que informado o contrário, todas as imagens foram cedidas pelo Rotary International.
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Capa  
Em Kura, na Nigéria, Rukayya Saminu ministra a vacina contra 
a pólio em uma menina. O país é um dos três a registrar casos 
de transmissão pelo vírus selvagem nos últimos anos. Por meio 
de campanhas de vacinação e maior vigilância, a Nigéria está 
perto de erradicar a doença em seu território.
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