
a

Rotary.org

ROTARY INTERNATIONAL 
FUNDAÇÃO ROTÁRIA

RELATÓRIO ANUAL 2016-17



b

Assim como os ponteiros do relógio continuam 
avançando no mesmo ritmo no final de cada dia, 
o Rotary continua trabalhando firmemente no 
final de cada ano rotário. Ao nos despedirmos de 
um ano de sucessos históricos, redobramos nosso 
trabalho sem desacelerar nosso ritmo.

Cem anos se passaram desde o estabelecimento 
da nossa Fundação Rotária. Em 1917, com pouco 
mais de dez anos de existência, O Rotary era uma 
organização pequena que crescia rapidamente. 
Embora a criação de uma fundação não tenha 
sido uma ideia acolhida por todos, ela acabou 
recebendo apoio suficiente para se tornar uma 
realidade. Depois que a primeira doação foi 
recebida, outras vieram. Com isso, seguimos 
um novo caminho que nos trouxe até onde nos 
encontramos hoje: uma organização grande e 
forte para mudar o mundo para sempre.

Até o momento em que este texto foi redigido, 
tivemos pouquíssimos casos de pólio causados 
pelo vírus selvagem durante todo o ano de 2017. 
Na celebração do centenário da nossa Fundação 
Rotária em Atlanta, US$1,2 bilhão foram 
prometidos à luta contra a poliomielite. Junto com 
os parceiros da Iniciativa Global de Erradicação da 
Pólio, a Fundação Bill e Melinda Gates, e governos 
de todo o mundo, veremos o final desta doença 
terrível. E quando isto acontecer, saberemos que 
isso não teria sido possível sem o Rotary a Serviço 
da Humanidade, por meio da Fundação Rotária.

John Germ
Presidente de 2016-17 
Rotary International

Kalyan Banerjee
Chair de 2016-17 
Fundação Rotária
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O Rotary International é composto por mais de  
1,2 milhão de homens e mulheres que entram em 
ação para transformar suas comunidades e o mundo. 
Por meio do Rotary, nossos associados trocam ideias, 
formam relacionamentos duradouros e investem em 
projetos que causam impacto sustentável.

Na Tailândia, quando o Rotary Club de Bangkok 
soube que os moradores de uma província vizinha 
estavam tendo dificuldade de encontrar emprego, ele 
doou fundos para construir um centro comunitário 
para oferecer cursos técnicos.

Na Alemanha, depois de ficar sabendo da quantidade 
de plástico que ia para aterros, Rotary Clubs de  
todo o país trabalharam juntos para estabelecer  
um programa de reciclagem, evitando que mais de 
100 milhões de tampas de garrafas plásticas —  
ou seja, 200 toneladas de plástico — fossem jogadas 
no lixo. Os clubes doam o dinheiro coletado nos 

BEM-VINDO AO ROTARY

centros de reciclagem para a campanha  
Elimine a Pólio Agora.

Na Nicarágua, ao ouvir que o suprimento de água de 
duas comunidades estava contaminado, o Rotary 
Club de Ciudad Sandino forneceu filtros d’água de 
cerâmica aos moradores para que tivessem acesso a 
água limpa durante reformas da infraestrutura local.

De atividades de clube e eventos sociais a 
voluntariado em projetos e oportunidades de 
networking, os associados do Rotary fortalecem 
comunidades por meio de suas profissões e serviços 
humanitários. E, juntos, eles estão transformando o 
mundo.

Rotarianos e rotaractianos da Califórnia, EUA, 
voluntariando em um clube juvenil.
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QUANTOS SOMOS

1.202.937 
Total de rotarianos em todo o mundo*

35.656
Total de Rotary Clubs*

883
Novos Rotary Clubs formados  

em 2016-17 

Os cinco países com maior número de associados*

A Missão do Rotary International 
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 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.

Estados Unidos

319.512
Japão  

87.467

Coreia  

59.883

Índia 

138.989

Alemanha  

55.232

*Dados de 1° de julho de 2017

Acesse rotary.org/
annualreport para ver 
o mapa interativo e 
saber mais sobre nossa 
presença global.
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Estabelecemos clubes mais fortes e 
dinâmicos
Os clubes passaram a ter maior flexibilidade em 
sua estrutura e operações graças a propostas de 
emendas aprovadas pelo Conselho de Legislação de 
2016. Para atender às necessidades de associados 
atuais e em potencial, muitos clubes modificaram 
o horário e frequência de suas reuniões, alteraram 
os requisitos de comparecimento, ofereceram 
diferentes opções de tipos de associação e 
convidaram rotaractianos a se associarem. Tais 
mudanças atraíram mais associados e aumentaram 
o índice de retenção do quadro associativo.

ESTE ANO NÓS …

Criamos mudanças duradouras
Livrar o mundo da pólio continua sendo a principal 
prioridade organizacional do Rotary. Graças aos 
esforços de vacinação, menos crianças tiveram 
paralisia infantil em 2016 do que em qualquer outro 
ano da história da humanidade. Além de atuar em 
prol desta causa, rotarianos trabalham em projetos e 
atividades alinhadas às áreas de enfoque do Rotary, 
promovendo a paz, combatendo doenças, fornecendo 
água limpa, salvando mães e filhos, apoiando a 
educação e desenvolvendo economias locais. Com os 
subsídios do Rotary, os clubes ajudam comunidades 
carentes. Em 2016-17, foram aprovados 1.260 
Subsídios Globais totalizando US$72,9 milhões.

Associados do Rotary Club de Hirosaki  
Apple, no Japão, durante Dia Nacional de 
Imunização em Nova Délhi, na Índia. 
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Um novo rumo
Apesar de inúmeros convites, durante anos Fiona 
Bassett recusou a associar-se ao Rotary Club de 
sua mãe. Mas quando ela e a mãe foram a San 
Diego, EUA, para a Assembleia Internacional do 
Rotary, Fiona se sentiu inspirada. Além de se tornar 
rotariana, ela decidiu fundar seu próprio clube.

Dentro de algumas semanas após voltar para casa, no 
País de Gales, Fiona começou a recrutar associados. 
Ela esperava diferenciar seu clube dos outros com 
normas que facilitassem a participação de famílias 
e desse ênfase ao uso das mídias sociais. O clube se 
reuniria a cada duas semanas sem refeição nem o 
requisito de comparecimento a todas as reuniões. 
Em vez disto, os associados usariam as mídias 
sociais para interagir e aumentar a projeção da 
imagem pública do Rotary. 

Em 5 de julho de 2016, o Rotary Club de Wrexham 
Glyndwr recebeu seu certificado de organização. 
Ian Riseley, o então presidente eleito do RI, e Eve 
Conway, a então presidente do Rotary International 
na Grã-Bretanha e Irlanda, compareceram à 
cerimônia. O clube hoje tem 23 associados, e muitos 
outros estão ansiosos por entrar.

Recebemos maior reconhecimento 
pelo nosso trabalho 
Para divulgar ao público externo o valor e impacto da 
nossa organização, nós investimos no fortalecimento 
da nossa Marca. Primeiro, revitalizamos o site 
Rotary.org para melhor mostrar o trabalho 
impressionante feito pelos rotarianos. Depois, 
lançamos a campanha de imagem pública “Pessoas 
em Ação” para contar a história do Rotary e destacar 
como nossos associados conectam, inspiram e 
transformam comunidades. Como resultado, 
nossos esforços de comunicação estratégica foram 
aprimorados e estamos tendo mais cobertura 
positiva por parte da mídia.

EM NÚMEROS

24,3
milhões de horas em 

voluntariado 

30.000  
projetos humanitários 
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CENTENÁRIO DA 
FUNDAÇÃO ROTÁRIA

Um século fazendo o bem no mundo

Acesse informações 
exclusivas sobre a 
história da Fundação 
Rotária em rotary.org/
annualreport.

Participantes da 
Convenção do Rotary 
em Atlanta, EUA (1917).

Associados de Rotary Clubs de Little Rock, 
EUA, armando um túnel que serve de estufa. 
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Em 1917, o então presidente do Rotary, Arch Klumph, 
propôs a criação de um fundo de dotação dedicado 
a “fazer o bem no mundo”. O que começou com uma 
contribuição de US$26,50 cresceu e se transformou 
em uma fundação que já investiu US$3,95 bilhões em 
programas, projetos e bolsas de estudo.

Um ano de celebrações 
O centenário da Fundação foi comemorado com 
um ano inteiro de festividades que começaram na 
Convenção do Rotary International de 2016 em 
Seul, Coreia do Sul, e terminaram na Convenção de 
2017 em Atlanta, EUA.

Durante o ano, os rotarianos organizaram seus 
próprios eventos comemorativos, informaram as 
comunidades sobre o impacto positivo causado 
pela Fundação, arrecadaram fundos para a entidade 
e compartilharam nas mídias sociais projetos 
comemorativos do centenário. Nos Estados Unidos, 
o Rotary Club de Austin embalou mais de 22.000 
refeições para pessoas carentes. Na África do Sul, 
o Rotaract Club de Durban Berea distribuiu caixas 
de doces às crianças, policiais e trabalhadores que 
fazem manutenção. E nas Filipinas, o Rotary Club 
de Midtown-General Santos serviu um almoço em 
lar de idosos.

Rotária que foi criado e presenteado pela Pontifícia 
Fonderia Marinelli de Agnone, Itália. Germ 
soou o sino para oficialmente declarar aberta a 
Convenção. Mais tarde, rotarianos participaram 
da festa do 100° aniversário da Fundação, onde 
assinaram cartões, comeram bolo e cantaram 
“Parabéns a você” em várias línguas.

No topo do mundo
Olivier Vriesendorp, do Rotary Club de Amstelveen, 
Holanda, levou a comemoração do centenário da 
Fundação a novas alturas quando decidiu escalar as 
sete montanhas mais altas do mundo. Ao alcançar o 
cume do Monte Everest — localizado 8,84 km acima 
do nível do mar — ele, orgulhosamente, ostentou a 
bandeira com o logotipo do centenário. 

 DOADORES EM DESTAQUE

Michael e Gunhild Bostelmann
Guatemala, Sociedade Arch Klumph, Trustees Circle

“A comemoração do centenário da Fundação 
Rotária foi a ocasião perfeita para fazer 
doações. Não conheço nenhuma outra 
instituição beneficente onde as contribuições 
são equiparadas e multiplicadas por outras 
doações antes de serem investidas em 
projetos dignos. Doadores de todo o mundo 
têm a oportunidade de apoiar boas causas 
através de projetos concretos que envolvem 
rotarianos locais 
que sabem o que 
precisa ser feito e 
como alcançar as 
metas.”

Nós estabelecemos uma meta ambiciosa: arrecadar 
US$300 milhões em homenagem ao ano do 
centenário. Com o apoio incansável dos rotarianos, 
arrecadamos muito além deste valor, possibilitando 
que a Fundação se preparasse para mais um século 
de boas ações no mundo.

Em Atlanta, o presidente do RI de 2016-17, John 
Germ, recebeu o sino do centenário da Fundação 
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JOVENS L ÍDERES

Capacitando os jovens a construir um futuro melhor

Acesse matérias 
exclusivas sobre 
programas do Rotary 
para jovens líderes 
no rotary.org/pt/
annualreport.FOTO CEDIDA PELO ROTARACT CLUB DE  

IZMIR EKONOMI
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EM NÚMEROS

Nunca é cedo demais para aprender 
sobre a paz
Segundo dados das Nações Unidas, a Turquia 
hoje é o lar de mais de 2,7 milhões de refugiados 
sírios. Para promover o entendimento mútuo entre 
crianças sírias e turcas em idade escolar, o Rotaract 
Club de Izmir Ekonomi treinou alguns estudantes 
para se tornarem parceiros da paz. Em colaboração 
com o Conselho Europeu, a Associação Europeia de 
Alunos de Direito, a ONU e psicólogos 
infantis, rotaractianos organizaram 
duas oficinas em que pediram 
às crianças que se expressassem 
através da pintura. As obras 
produzidas indicaram que os alunos 
tinham muitas coisas em comum. 
Os associados do clube também 
ensinaram às crianças técnicas de 
resolução de conflitos.

Por seus esforços em estabelecer 
relações de paz em sua comunidade, 
o clube de Izmir Ekonomi recebeu 
o prêmio Reconhecimento do RI a 
Projetos Excepcionais do Rotaract de 2016-17 para 
a Europa, Oriente Médio e Ásia Central.

241.408 
rotaractianos (estimativa)*

508.185
interactianos (estimativa)**

8.695
participantes no 

Intercâmbio de Jovens 

6.000 
ações humanitárias

Amigos de quatro patas também 
precisam de um lar
No dia 16 de abril de 2016, a cidade de Manta, 
no Equador, foi sacudida por um terremoto de 
magnitude 7,8. Em meio aos escombros estava o único 
abrigo de animais da região, a Fundación Esperanza 
Canina. Antes de ser destruído, o local abrigava 
temporariamente cães e gatos de rua, e oferecia 
cuidados veterinários e serviços de adoção.  

Após o terremoto, os animais ficaram mais uma vez 
sem teto. Associados do Interact Club de Manta 
decidiram ajudar a alimentá-los. Ansiosos por 
fazer ainda mais, eles também lançaram o projeto 
Casa para um Amigo, através do qual construíram 
casinhas de madeira para os animais. 

Para esses interactianos, foi importante ajudar 
todos os amigos necessitados, independentemente 
do seu número de pernas.

*Rotaractianos são jovens líderes entre 18 e 30 anos de idade
**Interactianos são jovens líderes entre 12 e 18 anos de idade

FOTO CEDIDA PELO INTERACT CLUB DE MANTA
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ERRADICANDO A PÓLIO

Contagem regressiva para um mundo  
sem a paralisia infantil

Triplique seu impacto 
fazendo uma doação 
à pólio através do site 
endpolio.org/pt/donate.
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EM NÚMEROS

Rotarianos lideraram o combate à pólio 
na Nigéria 
Em agosto de 2016, a Nigéria documentou seus 
primeiros casos de poliomielite em dois anos. Eles 
ocorreram no estado de Borno, onde conflitos 
impediram os profissionais de saúde de imunizar 
algumas crianças.

Em colaboração com o governo nacional e com os 
parceiros da Iniciativa Global de Erradicação da 
Pólio, rotarianos de todo o país se juntaram à equipe 
de resposta emergencial que vacinou 1 milhão de 
crianças nas semanas após o surto. Em dezembro, 
mais 60 milhões de crianças haviam sido vacinadas. 

A determinação permanece forte na Nigéria. “A 
erradicação da pólio é uma honra e orgulho para o 
país”, disse o ministro da saúde nigeriano, Isaac 
Adewole. “Não decepcionaremos nosso povo nem o 
mundo.”

2
gotinhas da vacina 
oral protegem uma 

criança contra a pólio

400 milhões
de crianças são 

vacinadas contra a 
pólio anualmente

Mais de

150.000
profissionais de saúde vão de 

porta em porta vacinar crianças  

16 milhões
de pessoas, que poderiam 

estar paralisadas, hoje 
podem caminhar

O mundo se compromete a eliminar  
a pólio
Na Convenção Internacional do Rotary de 
2017 em Atlanta, nos EUA, líderes mundiais 
se comprometeram a designar US$ 1,2 bilhão 
à erradicação da paralisia infantil. O Rotary 
comprometeu-se a arrecadar US$ 50 milhões por 
ano, nos próximos três anos, através da campanha 
Elimine a Pólio Agora: contagem regressiva para 
entrarmos para a história. Bill Gates, orador principal 
no evento, anunciou que a Fundação Bill e Melinda 
Gates equiparará na proporção de 2 a 1, até US$ 450 
milhões, todas as doações que o Rotary encaminhar 
à luta contra a pólio. A verba apoiará trabalhos de 
erradicação, como vigilância da doença, resposta a 
surtos e imunizações.

 DOADORA EM DESTAQUE

Rajashree Birla
Índia, Sociedade Arch Klumph,  
Platinum Foundation Circle

“Ao eliminar uma 
doença tão devastadora 
como a poliomielite da 
face da Terra, estamos 
escrevendo uma nova 
história. O compromisso, 
compaixão e esforços 
do Rotary para fazer 
o que é preciso para 
erradicar a paralisia 
infantil me emocionaram 
profundamente. Nós nos 
unimos aos rotarianos 
na promessa às crianças 
do futuro: nosso objetivo coletivo é criar um 
mundo sem a pólio.” 
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PROMOVENDO A PAZ

Criando a próxima geração de agentes da paz

Acesse matérias 
exclusivas sobre os 
esforços do Rotary 
para a promoção da 
paz, inclusive sobre os 
Centros Rotary pela 
Paz, no rotary.org/pt/
annualreport.

Em Kampala, Uganda, jovens dançam no Centro 
Bitone para Crianças Carentes, que fornece 
educação formal, refeições e apoio aos afetados 
por doenças, conflitos e pobreza.

A vigília à luz de velas na Convenção de 2017, 
em Atlanta, serviu para chamar atenção sobre o 
problema da escravidão e tráfico humanos. 
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EM NÚMEROS

A água como instrumento da paz
Judeus, muçulmanos, cristãos e drusos coexistem 
em várias regiões de Israel, mas nem sempre de 
forma pacífica. Para prevenir conflitos, o Rotary 
Club de Haifa, em parceria com o Rotary Club de 
Coral Springs-Parkland, nos Estados Unidos, criou 
o programa Hands Across Waters, com o apoio de 
um Subsídio Global. O programa ensina jovens 
estudantes de origens diferentes a trabalharem 
juntos em prol de um objetivo comum: proteger o 
meio ambiente que compartilham. 

Recentemente, 600 alunos do ensino médio 
colaboraram em projetos de conservação de água 
e, no processo, formaram relações transculturais. 
Juntos, eles aprenderam sobre sistemas de coleta 
de água pluvial, visitaram aquedutos e poços 
antigos e participaram de aulas práticas sobre 
agricultura e irrigação. As relações formadas 
durante esta experiência conjunta estão 
construindo pontes entre comunidades em conflito 
e oferecendo oportunidades de colaboração 
pacífica.

O programa tem tido tanto êxito que um segundo 
pedido de subsídio foi aprovado, o qual permitirá 
que continue formando parceiros da paz em Israel, 
gota a gota.  

A violência custa  

13,3% 
do PIB mundial

Instituto para a Economia  
e a Paz

Anualmente,

1,6 milhão
de mortes são 

causadas por atos de 
violência

Centros de Controle e 
Prevenção de Doenças dos EUA

1 em cada113 
pessoas foi deslocada 

por causa de conflitos ou 
perseguição em 2015  

Alto Comissariado das Nações Unidas para 
os Refugiados (ACNUR)

1em cada 3
mulheres é molestada 
física e sexualmente 

durante sua vida 
Search for Common Ground

 DOADORES EM DESTAQUE

Surgeon Chi-Tien e Grace Liu 
Taiwan, Sociedade Arch Klumph, Trustees Circle

“Contribuímos anualmente ao programa 
da paz porque queremos um mundo 
sem guerras. A Fundação Rotária é uma 
organização única que promove o bem no 
mundo. Ela tem 
um objetivo claro 
enfocado em seis 
áreas que ajudam 
na promoção da 
paz mundial.”

FOTO CEDIDA PELO ROTARY CLUB DE CORAL SPRINGS-PARKLAND
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Profissionais médicos, pacientes e governos trabalham juntos  
na prevenção de doenças através da melhoria da infraestrutura

Uma estratégia barata para a 
prevenção da dengue
A dengue, uma doença transmitida por mosquitos 
encontrada em climas tropicais, provoca febre alta, 
forte dor de cabeça, fadiga e vômito. Em Surakarta, 
na Indonésia, o Rotary Club de Solo Agnon e seu 
parceiro internacional, o Rotary Club de Westport, 
EUA, decidiram combater a dengue interrompendo 
do ciclo de vida do mosquito transmissor. Os 

insetos reproduzem-se em água parada, inclusive 
em áreas de resíduos e banheiras.

Financiados por Subsídio Global do Rotary, os 
associados do clube revestiram mais de 3.500 
banheiras de cimento escuro, comuns em lares 
indonésios, com azulejos brancos para que as 
larvas do mosquito fossem mais facilmente 
detectadas e destruídas. Depois, promoveram 
uma campanha de sensibilização através da qual 

FOTO CEDIDA PELO ROTARY CLUB DE WESTPORT
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COMBATENDO  
DOENÇAS

EM NÚMEROS

Profissionais médicos, pacientes e governos trabalham juntos  
na prevenção de doenças através da melhoria da infraestrutura

A taxa de mortalidade por 
causa de malária caiu em 

65%
entre crianças com menos 

de cinco anos de idade 
entre 2000 e 2015

Unicef

36,7 milhões
de pessoas vivem com 
o vírus HIV, mas apenas 

17 milhões recebem 
tratamento

Centro de Controle e Prevenção de 
Doenças dos EUA

40 milhões
de pessoas morrem 

anualmente em decorrência 
de doenças não 
transmissíveis

World Hepatitis Alliance

     80% 
dos casos de problemas 
cardíacos prematuros, 
derrames e diabetes 

podem ser prevenidos 
OMS

ensinaram a comunidade sobre a importância de 
manter as banheiras limpas e os recipientes de 
água tampados, e de enterrar o lixo para reduzir o 
número de ambientes em que mosquitos podem se 
reproduzir e desenvolver. 

O departamento de saúde pública de Surakarta 
planeja expandir o projeto Azulejo Branco para 
outras áreas da cidade e continuar a luta contra a 
dengue.

 DOADORES EM DESTAQUE

Tokubei e Shuko Tanaka
Japão, Sociedade Arch Klumph, Trustees Circle

“É importante ajudar para que mais 
pessoas tenham uma vida saudável. Um 
filho do amigo da minha mãe tem autismo. 
Meu pai criou um fundo para financiar os 
estudos de pesquisadores e profissionais 
de saúde em instituições no exterior que 
possuam tecnologia 
avançada. Com este 
fundo, continuaremos 
a apoiar esta causa que 
consideramos tão 
digna.” 

Acesse matérias 
exclusivas sobre os 
esforços do Rotary  
para o combate de 
doenças no rotary.org/
annualreport/pt.
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FORNECENDO ÁGUA L IMPA, 
SANEAMENTO E HIGIENE

Acesso à água potável e saneamento básico é um 
direito humano

Acesse matérias 
exclusivas sobre os 
esforços do Rotary para 
fornecer programas de 
água, saneamento e 
higiene no rotary.org/pt/
annualreport.
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Cada 
US$1

investido em água e 
saneamento traduz-se 
em US$4 de aumento 

de produtividade
ONU-Água 

1em cada3
pessoas no mundo 

não tem acesso a um 
sanitário adequado

OMS/Unicef Programa de 
Monitoramento Conjunto (JMP)

1em cada10
pessoas no mundo 

não tem acesso à água 
potável

OMS/Unicef Programa de 
Monitoramento Conjunto (JMP)

A cada20 segundos, 
uma criança morre por 
falta de saneamento

ONU-Água 

Água limpa para áreas rurais
Como a maioria das comunidades rurais de Papua 
Nova Guiné, a aldeia de Kuri sempre dependeu da 
água dos rios e de outras fontes desprotegidas. Água 
contaminada e falta de saneamento aumentam o 
risco de doenças e a taxa de mortalidade infantil. 

Para melhorar as condições em Kuri, os Rotary 
Clubs de Mount Hagen, de Papua Nova Guiné, 
e de Centralia, EUA, trabalharam juntos em um 
projeto multifásico financiado por um Subsídio 
Global. A verba foi usada para instalar e manter 
um sistema de coleta e distribuição de água pluvial 
com capacidade para 36.000 litros e para construir 
instalações sanitárias na Madan Coffee and Tea 
Plantation, o centro econômico da 
região. O projeto também criou um 
sistema que transforma resíduo 
sanitário em fertilizante, reduzindo 
assim a disseminação de doenças 
transmitidas pela água. Hoje, os 
moradores têm acesso sustentável a 
água potável e saneamento.  

Mas o trabalho dos clubes não 
termina aí. Os associados estão 
planejando projetos econômicos e 
educacionais para continuar a apoiar 
a comunidade Kuri.

 DOADOR EM DESTAQUE

Dries Lötter
África do Sul, Doador Extraordinário, Nível 4

“Eu apoio à Iniciativa de 
Doações Extraordinárias 
para Recursos Hídricos e 
Saneamento, lançada este  
ano com a meta de arrecadar 
US$ 25 milhões nos próximos 
três a cinco anos para 
projetos nessa área. Ao apoiar 
esta causa, sei que minha 
contribuição fará a diferença.”  

EM NÚMEROS

FOTO CEDIDA PELO ROTARY CLUB DE CENTRALIA
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SALVANDO MÃES E FILHOS

O acesso a cuidados de qualidade possibilita que  
mães e filhos tenham vidas mais longas e saudáveis

Acesse matérias 
exclusivas sobre os 
esforços do Rotary 
para melhorar a saúde 
materna e infantil 
no rotary.org/pt/
annualreport
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 Houve uma 
redução de cerca de  

20.000  
mortes infantis diárias 

entre 2016 e 1990 
Global Health Observatory 

Mais de

70% 
de óbitos entre menores 

de cinco anos ocorrem no 
primeiro ano de vida

Nações Unidas

Quase

75% 
dos partos foram 

atendidos por 
profissionais da saúde 

qualificados 
Nações Unidas

Mais de

800 
mulheres morrem 

diariamente devido a 
complicações na gravidez 

ou parto
Saving Mothers, Giving Life

Novos equipamentos salvam  
recém-nascidos
No Vale do Ribeira, Brasil, uma unidade de cuidados 
intensivos de neonatal enfrentava um problema: 
não tinha equipamentos suficientes. Com apenas 
sete incubadoras, a unidade do Hospital Regional 
Dr. Leopoldo Bevilacqua, uma instituição pública, 
atingira sua capacidade. Os recém-nascidos muitas 
vezes eram transferidos para outra instituição — 
uma viagem angustiante para pacientes tão frágeis 
e minúsculos que, às vezes, não a sobreviviam. 
Esse era um fator que contribuía para a alta taxa de 
mortalidade infantil registrada no hospital.

O Rotary Club de Registro, em São Paulo, resolveu 
ajudar através de uma parceria com o Rotary Club 
de Nakatsugawa, no Japão, e com o apoio de um 
Subsídio Global. Eles arrecadaram fundos para a 
aquisição de equipamentos — incluindo incubadoras, 
berços, respiradores e monitores — e lançaram 
uma campanha publicitária sobre a importância 
do pré-natal e da amamentação. Os clubes também 
ofereceram treinamento para adolescentes grávidas 
em situação de risco e material educativo sobre saúde 
materna e infantil.

Os novos equipamentos dobraram a capacidade 
da unidade que agora atende, anualmente, 220 dos 
residentes mais jovens da comunidade.

EM NÚMEROS

 DOADORES EM DESTAQUE

Matt e Janice Kurth
Estados Unidos, Sociedade Arch Klumph, Trustees 
Circle, Sociedade de Doadores Testamentários, 
Nível 6

“Como médicos, fazer a diferença na saúde 
de mães e filhos é muito importante para 
nós. Por isso contribuímos tempo, energia 
e dinheiro para esta causa. 
O Rotary faz uma grande 
diferença no setor 
humanitário mundial, 
e é por meio dele que 
escolhemos fazer o 
bem no mundo.” 
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APOIANDO A EDUCAÇÃO

Capacitando educadores para que inspirem o amor 
pelo aprendizado em todas as idades

Acesse matérias 
exclusivas sobre os 
esforços do Rotary 
na área da educação 
no rotary.org/pt/
annualreport.
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750 milhões
de adultos são 

analfabetos, dos quais 
2/3 são mulheres    

Unesco

250 milhões
de crianças não têm 

conhecimentos básicos 
de leitura ou matemática, 

apesar de estarem 
matriculadas em escolas

Unesco

Menos de

75% 
dos professores de escolas 

primárias são treinados 
de acordo com os padrões 
nacionais de seus países 

Unesco

59 milhões
de crianças em idade 
escolar primária não 

estão matriculadas em 
uma escola

Unicef

Que haja luz e alfabetização
O Rotary Club de Leogane, no Haiti, levou a 
energia elétrica para a escola cristã Respire Haiti 
em Gressier e, com ela, educação para crianças 
e adultos. A escola atende 500 órfãos, crianças 
desfavorecidas e restavecs (crianças que trabalham 
como empregados domésticos). Por muito tempo, 
seus seis edifícios não tinham energia elétrica, o 
que obrigava os professores a usar o sol como sua 
principal fonte de luz e os impedia de oferecer aulas 
noturnas para mitigar a alta taxa de analfabetismo 
adulto da comunidade.

Com recursos provindos de um Subsídio Global 
do Rotary, o clube de Leogane 
e seu parceiro internacional, 
o Rotary Club de Parker, EUA, 
instalaram um sistema híbrido de 
energia que usa painéis solares 
adquiridos localmente para gerar 
luz, alimentar computadores e até 
mesmo ativar a bomba d’água da 
escola. Os professores receberam 
treinamento em alfabetização de 
adultos para que a escola pudesse 
oferecer aulas de leitura e escrita à 
noite em francês e crioulo. Agora, 
jovens e adultos estão recebendo a 
educação que merecem.

EM NÚMEROS

 DOADORES EM DESTAQUE

Ian e Sherril McKay
Austrália, Sociedade de Doadores Testamentários, 
Nível 3

“Ambos tivemos longas carreiras na área da 
educação e acreditamos que, ao melhorar 
a educação e a alfabetização, estamos 
ajudando nossas comunidades 
a terem um futuro melhor. 
Estamos confiantes de que 
nosso legado à Fundação 
Rotária fará uma 
diferença positiva  
no mundo.”
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FORTALECENDO 
ECONOMIAS LOCAIS

Criando oportunidades para ajudar comunidades 
a prosperarem financeira e socialmente

Acesse matérias 
exclusivas sobre os 
esforços do Rotary para 
fortalecer economias 
locais no rotary.org/pt/
annualreport.
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Mais de

200 milhões 
de pessoas no mundo 
estão desempregadas

 International Labour Organization

1em cada9
pessoas no mundo não 

tem o que comer
The Hunger Project

60%
dos famintos do mundo 
são mulheres e meninas

The Hunger Project 

70%
das pessoas mais pobres 
do mundo dependem da 

agricultura para a sua 
subsistência
The Hunger Project  

Uma possibilidade de mudança
Na Guatemala, muitas mulheres maias pobres e 
suas famílias não têm acesso a serviços financeiros. 
Além disso, elas não têm conhecimento básico de 
matemática e vivem sem conseguir economizar 
nada para casos de emergência. Sem empréstimos 
financeiros, fica difícil começar ou expandir um 
negócio e, ainda mais difícil, escapar da pobreza. 

Através do programa de treinamento Saving for 
Change somado a um Subsídio Global do Rotary, 
os Rotary Clubs de Guatemala de la Ermita e de 
Oakland, EUA, ajudaram a criar um programa 
de empréstimos e poupança sustentáveis nos 
municípios de Sololá e Santa Lucía Utatlán. 

Saving for Change fornece às 
mulheres conhecimentos básicos 
sobre finanças, empréstimos 
e poupança para que possam 
começar ou ampliar seus 
negócios. Mais de 600 mulheres 
já participaram do programa, 
aumentando sua renda e ganhando 
experiência de liderança e 
conhecimentos necessários para 
tirar suas famílias da pobreza.  

EM NÚMEROS

 DOADORES EM DESTAQUE

Zen e Doreen Moisey
Canadá, Sociedade Arch Klumph, Trustees Circle, 
Sociedade de Doadores Testamentários, Nível Um

“A Fundação Rotária permite que 
escolhamos uma área de enfoque específica 
e o país ou distrito destinatário. Nós 
escolhemos fazer nossa contribuição de 
forma perpétua e sustentável para o 
desenvolvimento econômico e comunitário 

na Ucrânia, onde não há 
infraestrutura jurídica e fiscal. 

A Fundação Rotária 
tornou o impossível 

possível.”
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NOSSAS FINANÇAS

Somos responsáveis e transparentes

Mantendo o bom trabalho do Rotary 
O Rotary International e a Fundação Rotária 
são entidades jurídicas distintas que atuam 
em conformidade com a legislação e padrões 
de contabilidade dos países em que operam. 
Filosoficamente e praticamente, no entanto, 
operamos como uma única organização. 

Como uma organização global com operações 
em mais de 200 países e em 29 moedas, o Rotary 
leva a gestão dos seus fundos muito a sério. A 
gestão começa quando os fundos são recebidos 
em todo o mundo através de nossas práticas de 
investimento prudente. Ela continua à medida 
que os fundos são gastos sob a forma de subsídios 

sustentáveis que mudam vidas concedidos a 
programas e serviços aos associados.

Nossos associados apoiam o Rotary International 
através de suas cotas e a Fundação Rotária através 
de suas contribuições voluntárias. Rotarianos 
têm paixão pelas ações positivas e duradouras 
implementadas em suas regiões e no exterior. 
Clubes e distritos direcionam fundos concedidos 
pela Fundação a projetos humanitários.

O Rotary está bem posicionado para continuar 
sendo a associação e organização de serviços 
humanitários mais importante do mundo, além de 
servir a seus associados.
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Desembolsado pela Fundação
(em milhões de US$)

Rotary International — Demonstrativo de atividades
Anos fiscais findos em 30 de junho de 2016 e de 2017 (em milhões de US$)

ATÉ A DATA

RECEITA 2016 2017

Cotas $ 67.459 $ 68.784

Ganhos com investimentos (2.956) 9.527

Serviços e outras atividades 33.571 28.529

TOTAL DE RECEITAS $ 98.074 $ 106.840 

DESPESAS

Operações $ 69.416 $ 74.117

Serviços e outras atividades 27.560 20.819 

Fundo Geral Excedente 6.159 1.577 

TOTAL DE DESPESAS $ 103.135 $ 96.513 

Perdas cambiais $ (1.188) $ (75)

Mudanças com o plano de pensão $ 4.320  

Variação de ativo líquido $ (1.929) $ 10.252

Ativo líquido — início do ano $ 128.516 $ 126.587

Ativo líquido — final do ano $ 126.587 $ 136.839

Fundação Rotária — Demonstrativo de atividades
Anos fiscais findos em 30 de junho de 2016 e de 2017 (milhões de US$)

ATÉ A DATA

RECEITA 2016 2017

Contribuições $ 265.616 $ 304.375

Ganhos com investimentos (6.653) 98.052

Subsídios e outras atividades — líquido (787) (2.529)

TOTAL DE RECEITAS $ 258.176 $ 399.898 

DESPESAS

Financiamento de programas $ 221.147 $ 221.204

Operação de programas 25.223 23.206

Captação de fundos 18.427 19.888

Administração geral 5.247 4.753

TOTAL DE DESPESAS $ 270.044  $ 269.051 

Perdas cambiais $ (6.419) $ (495)

Mudanças com o plano de pensão $ 3.394  

Reserva frente a fundos a receber $ (994) $ (1.810)

Variação de ativo líquido $ (15.887) $ 128.542

Ativo líquido — início do ano $ 946.021 $ 930.134 

Ativo líquido — final do ano $ 930.134 $ 1.058.676 

Como o Rotary usa as cotas per capita?

          US$56,00

EM NÚMEROS

Cota per 
capita em  
2016-17

*Valor líquido de fundos devolvidos e outros ajustes

$19,55 Programas e serviços  
a associados

$11,79 TI, operações e 
administração

$9,34 Comunicações

$5,17 Operações internacionais

$4,11 Governança e executivo

$3,67 Finanças

$2,37 RH, jurídico e auditoria

Saiba mais sobre as 
finanças e investimentos 
do Rotary no rotary.org/
annualreport/pt.

DESPESAS COM PROGRAMAS E OPERAÇÕES

DESPESAS COM PROGRAMAS

91%

82%

Captação de recursos Subsídios
Globais

Subsídios 
Distritais

Outros

Administração geral  
$5

$73*

$26

$23

$20

$9

Pólio Plus
$108

Operações de 
programas

Centros Rotary
$5
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PLATINUM CHAIR’S CIRCLE
(contribuições de US$5 milhões a 
US$9.999.999)

Joseph Simington,† EUA

FOUNDATION CIRCLE 
(contribuições de US$1 milhão a 
US$2.499.999)

Kenneth e Helen Englehart, EUA
Helen Ruddock,† Inglaterra
Patty Wolfe,† EUA

CHAIR’S CIRCLE
(contribuições de US$500.000 a 
US$999.999)

Everitt† e Jean Hehn, EUA
Edwin† e Margaret† Kimbrough, EUA
John e Mary Ellen Matthews, EUA
E. Anne† e Fred† Merryfield, EUA
Trilok† e Sarojini† Nath, Índia
Frank† e Nancy Lyon† Porter, EUA
Edna e Martin Sutter, Filipinas
Walter† e Marie† Williams, EUA

TRUSTEES CIRCLE
(contribuições de US$250.000 a  
US$499.999)

Ramesh e Nanda Aggarwal, Índia
Nagendra Prasad e Meera B. L., Índia
Olayinka e Preba Babalola, Nigéria
Thomas e Chantal Bagwell, EUA
V. Bhaskarram e Suchitra Ram, Índia
Devon e Linda Biddle, Canadá
Michael e Gunhild Bostelmann, Guatemala
Dietrich e Cathleen Brand, Canadá
Terezinha Maria Calçada-Bastos, Brasil
Paulo e Evanize Cançon, Brasil
Maria Rosa Nieva Carrion, Filipinas
Tom e Laurie Carroll, EUA
James e Sandra Castley, Austrália

NOVOS MEMBROS DA SOCIEDADE 
ARCH KLUMPH EM 2016-17 E MEMBROS 
NÃO LISTADOS ANTERIORMENTE
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Chiou-Hai e Liao Li-Yu Chang, Taiwan
Wei-Chen Chang e Yueh-Nu Shih, Taiwan
Navdeep e Amita Chawla, Índia
Ching-Jung Chen Rehouse e  

Victoria Pai-Ching Hsu, Taiwan
Hsiang-Wei (Brian) Chen e Tsai-Lin Chen, 

Taiwan
Tung-Chin (Atma) Chen e Mei-Jui Wu, 

Taiwan
Chia-Hung Chin e Chia-Mei Chang, Taiwan
Hae-Sang Choi e Jin Choi, Coreia
Porite Chiu-Lung e Wendy Chu, Taiwan
Antonio e Ma. Lourdes Ong Co, Filipinas
John e Charlene Cox, EUA
Brenda e Richard Cressey, EUA
Jim e Nancy Crim, EUA
John Daniel e Meera John, Índia
Yash Pal e Manju Das, Índia
David e Margaret Dean, Austrália
F. Ronald e E. Lynn† Denham, Canadá
William e Mary Lee Dimond, EUA
Kulbir Singh e Mira K. Dodd, Índia
Lucy Yu Dy,† Filipinas
Charles e Ann Eisemann, EUA
Rafael e DJ Garcia, Filipinas
Giju e Ramani George, Índia
Geoff e Kim Goll, EUA
Carol Govers e Vivien Moffat, Holanda
James e Roberta Graham, EUA
William Roy e Nancy Jean Gray, Canadá
Antonio Grillo-Lopez e  

Maria Marxuach-Grillo, EUA
Gregory e Lorraine Hale, Austrália
Young-Sun Han e Nam Soon Woo, Coreia
James e Carmen Hughes, EUA
Jayne Hulbert e Eugene Duffy, EUA
Ted William e Susan Vickery Hussar, EUA
Robert e Riki Intner, EUA
Bala e Ummulkhari Inuwa, Nigéria
Darryl Iseppi, Austrália
Subhash e Babita Jain, Índia
Suresh e Late Usha† Jain, Índia
Anthony e Rachel Jannetta, EUA
Peter e Linda Jeschofnig, EUA
Kulbhushan e Manju Kulbhushan Jetly, Índia
Somchai e Kwanjai Kamolpanthip, 

Tailâqndia
Chandrashekara Shetty e  

Vinoda Chandra Kaup, EUA
Jayantha Kumar, Índia
Cheng-Chin Lee e Xin-Ling Wang, Taiwan
Chin-Hsien Lee e Su-Yu Chen, Taiwan
Gi Chang Lee e Sang Keum Han, Coreia
Ko-Chu (Game) Lee e Hui-Chen Wu, Taiwan
Wen-Ta Liao e Hui-Shen Liang, Taiwan
Yun-Liang Lin e Chin-Yu Lin Su, Taiwan
Tien-Fu (Medical) Lu e Ming-O Wu, Taiwan
Sathish e Sudha Manandi, Índia
William e Rebecca Manuel, EUA
Marilyn Masiero, EUA
Becky e Charles Mason Jr., EUA

Neil e Cheryl McBeth, Canadá
Steve e Mary McEachern, Canadá
James e Maureen McKenzie, EUA
Don e Carolyn Mebus, EUA
Zen e Doreen Moisey, Canadá
Krishna e Rathna Murthy, EUA
M. Muruganandam e M. Sumathi, Índia
Meeran Nawas, Índia
Narayan e Sunanda Nayak, Índia
Jesus Songco e Mimosa Nicdao, Filipinas
Tadashi e Keiko Nobuhara, Japão
Donald Nussmeier, EUA
Gregory e Valerie Owen, EUA
Emmanuel Dapidran Pacquiao, Filipinas
Madhavi† e Vinaykumar Shripad Pai Raikar, 

Índia
Michael e Karen Parker, Canadá
William e Delphine Patchett, Canadá
Rustico V. e Lydia Recto, Filipinas
Vikram Kadiri e Vijayanthi Reddy, Índia
M. Kenneth Ruskin e Ruth, EUA
Tim e Sally Schilds, Canadá
Stephen e Pamela Schlueter, EUA
Theodore Schmidt Jr. e  

Elizabeth† Schmidt, EUA
Allen Sellers III e Ana Sellers, Panamá
Jaya Rajyalaxmi Shah, Nepal
William Slicker, EUA
Marian Smith, EUA
Sri Sharada Peetham Sringeri, Índia
Lyn e Alex Stroshin, Canadá
Jafer Noman Sura e Banoo Jafer Sura, 

Emirados Árabes
Tokubei Tanaka VII e Shuko Tanaka, Japão
Ratan Tata, Índia
Pok-Zin Teo e Avery Teo, Cingapura
Daniel Tung-Hsien Tsai e  

Lillian Li-Ling Hung, Taiwan
Eugene Jean Dong Tsai e  

Lillian Shu-Er Tsai, Taiwan
Gregory e Pearl Tse, EUA
Fong-Chuan Tu e Mei-Chi Chang, Taiwan
Joop e Susan Ueffing, Canadá
Ravi e Rajyalakshmi Vadlamani, Índia
William† e Els H. Van Engelenburg, EUA
Jerry e Cassy Venters, EUA
Arnaud Verstraete, Tailândia
Col. John† e Elizabeth† Weeks, EUA
Bruce e Pat Williams, Canadá
Hui-Hsia Judy Yeh e Ching-Fa Chiu, Taiwan
Shih-Hui Yeh, Camboja
Ching-Hua Yen e She-Fen Lai, Taiwan
S.R. Yogananda e  

Rajashree Yogananda, Índia

NOVOS MEMBROS DA SOCIEDADE ARCH 
KLUMPH EM 2016-17 — FAMILY CIRCLE 
(familiar homenageado por meio de doação 
de pelo menos US$250.000)

Tzu Yi Laura Huang, Camboja
Homenagem feita por Shih-Hui Yeh

Dae Hee Lee, Coreia
Homenagem feita por Dong Kurn Lee e  
Young Ja Chung

Joong Hee Lee, Coreia
Homenagem feita por Dong Kurn Lee e  
Young Ja Chung 

Yi-Xian Lee, Taiwan
Homenagem feita por Cheng-Chin Lee e  
Xin-Ling Wang

David William Sutter, Filipinas
Homenagem feita por Edna e  
Martin Sutter

Naomi Yen, Taiwan
Homenagem feita por Ching-Hua Yen e  
She-Fen Lai

† In memoriam
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COM QUEM TRABALHAMOS

O Rotary trabalha com muitas organizações.  

Parceiros na erradicação da pólio

O Rotary International faz parte da Iniciativa Global 
de 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    

O Rotary International indica representantes para 
trabalharem junto a várias agências e organizações da 
ONU em 15 cidades de todo o mundo.  

Parceiros estratégicos

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

Educação para as Águas
• Instituto para Economia e Paz

Parceiros no servir

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

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

Parceiro em projeto

A 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, Bangcoc, Tailândia 
•  Duke University and University of North Carolina 

em Chapel Hill, EUA 
•  International Christian University, Japão 
•  University of Bradford, Inglaterra 
•  University of Queensland, Austrália 
•  Uppsala University, Suécia
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CONSELHO DIRETOR DO ROTARY INTERNATIONAL DE 2016-17  

Presidente
John Germ, EUA

Presidente eleito
Ian Riseley, Austrália

Vice-presidente
Jennifer Jones, Canadá

Tesoureiro
Hsiu-Ming Lin, Taiwan    

Diretores
Mikael Ahlberg, Suécia
Gérard Allonneau, França
Jorge Aufranc, Guatemala
Eduardo San Martin Carreño, Espanha
Manoj Desai, Índia
Corneliu Dincă, Romênia
James Ronald Ferrill, EUA 
Bradford Howard, EUA
Joseph Mulkerrin, EUA 

Peter Offer, Inglaterra
Saowalak Rattanavich, Tailândia
Dean Rohrs, Canadá
Tadami Saito, Japão
José Ubiracy Silva, Brasil
Noel Trevaskis, Austrália
Karen Wentz, EUA

Secretario-geral
John Hewko, Ucrânia

CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA DE 2016-17    

Chair
Kalyan Banerjee, Índia

Chair eleito
Paul Netzel, EUA

Vice-chairs
Kenneth Schuppert Jr., EUA 
Thomas Thornfinnson, EUA 

Curadores
Noel Bajat, EUA
Örsçelik Balkan, Turquia
William Boyd, Nova Zelândia 
Ron Burton, EUA
Mário César Martins de Camargo, Brasil
Mary Beth Growney Selene, EUA
Sushil Gupta, Índia

Gary Huang, Taiwan
Seiji Kita, Japão
Barry Rassin, Bahamas
Bryn Styles, Canadá
Young Suk Yoon, Coreia

Secretário-geral
John Hewko, Ucrânia
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Capa 
Foto maior: Yohana Tumaini Ladislaus, do Rotary Club de Nansio-
Ukerewe Island, Tanzânia, fala com Ramadhan Alfani (à esquerda), 
empreendedor que teve apoio do Rotary para expandir sua empresa 
de reparos mecânicos. Graças ao Rotary, a retífica fez mais negócios e 
contratou três funcionários, dando chances de vida melhor a eles. 
FOTO CEDIDA POR MIRIAM DOAN

Topo: Este rotariano foi um dos 60 japoneses a visitar a Índia pelo  
16° ano consecutivo para imunizar crianças contra a pólio.  
FOTO CEDIDA POR ALLISON KWESELL

Meio: em Los Angeles, EUA, rotaractianos, rotarianos e outros 
voluntários empacotam materiais escolares que serão distribuídos no 
México. Este projeto foi financiado por Subsídio Distrital e fez parte do 
Connecting for Good Tour, uma viagem de duas semanas em que foram 
feitos cerca de 12 projetos na costa oeste americana.  
FOTO CEDIDA POR ALYCE HENSON


