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EXPEDIENTES o l i c i t a ç õ e s  o n - l i n e  d e  s u b s í d i o s
Clubes e distritos pilotos podem solicitar 
subsídios globais e distritais da Fundação 
Rotária através do Acesso ao Portal, no site do 
RI. As solicitações podem ser feitas em 
qualquer época do ano. 
Para fazer a solicitação, clubes e distritos têm 
que ter sido qualificados. Os distritos devem 
completar o processo on-line de qualificação 
para poderem solicitar um subsídio distrital. Os 
clubes devem completar o processo de 
qualificação administrado pelo distrito. 
Clubes e distritos qualificados podem também 
solicitar um subsídio global, que tem duas 
etapas:
Os parceiros do subsídio primeiramente 
enviam uma proposta de subsídio (módulo do 
e-learning, em inglês) fornecendo uma curta 
descrição das atividades planejadas e 
objetivos. A Fundação Rotária determina se a 
proposta é elegível, trabalhando com os 
parceiros para completar os dados faltantes. 
Parceiros de propostas elegíveis são 
convidados a enviar um pedido formal.
Uso de subsídios globais em bolsas de estudos 
A Fundação Rotária preparou uma lista de 
instituições educacionais em distritos pilotos 

Colaboração entre distritos pilotos e não-
pilotos
Se tiver dúvidas sobre este assunto, veja 
algumas informações aqui. 
Apoio ao Pólio Plus sob o Plano Visão de 
Futuro
Em sua reunião de junho, os curadores 
decidiram que os distritos pilotos não podem 
usar subsídios distritais para pagar viagens a 
Dias Nacionais de Imunização. Tais verbas 
devem ser removidas de planos de gastos de 
subsídio distrital. 
Contato com Centros Rotary pela Paz 
Distritos pilotos são incentivados a sugerir 
candidatos para as Bolsas Rotary pela Paz em 
2011. Rotarianos encarregados de encontrar, 
avaliar ou dar assistência aos candidatos 
podem enviar suas informações de contato a 
Rebecca Crall, para receberem dados 
atualizados sobre o programa.
Oportunidades para Bolsas em Honra ao 
Doador 
Os curadores aprovaram em sua reunião de 
junho as diretrizes do Visão de Futuro para este 
tipo de bolsa. 
Foi reafirmado que doações ao Fundo 
Permanente, com parte dos rendimentos 
direcionados ao Fundo Mundial, continuam 
sendo um apoio fundamental aos programas. 
As Bolsas em Honra ao Doador oferecem aos 
Doadores Extraordinários a oportunidade de 
dar suporte a uma área de enfoque específica. 
Para opções de doação e outras informações, 
contate um Encarregado de Doações 
Extraordinárias (1-847-866-3100).

(em inglês) para ser usada como referência 
pelos rotarianos. A Fundação Rotária não 
recomenda ou endossa nenhuma instituição 
em particular. Lembre-se de que os bolsitas 
devem respeitar os termos e condições dos 
subsídios globais.
O candidato não precisa fornecer 
comprovante de admissão na instituição 
quando a proposta de subsídio global for 
enviada pelo clube ou distrito à Fundação, 
mas tal comprovante deve ser anexado ao 
pedido formal. É obrigatório ser proficiente no 
idioma nativo do país anfitrião e no idioma em 
que o curso é ministrado. Se o bolsista for 
estudar em país cujo idioma oficial não seja o 
inglês nem o seu próprio, ele deverá prestar 
um exame de proficiência. Para mais 
informações, veja as perguntas e respostas 
sobre o assunto (tradução estará disponível 
em breve). 
Distritos pilotos devem procurar contatar uma 
universidade local que tenha um programa 
relacionado a uma das áreas de enfoque. A 
universidade pode então sugerir ao distrito, 
nomes de estudantes aprovados em seus 
cursos, caso o distrito queira financiar algum 
deles com um subsídio global. 
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Veja os dados finais verificados pela Fundação Rotária 
referentes às doações feitas por pessoas jurídicas 
(empresas e/ou instituições com CNPJ) à ABTRF.
Os registros exibem as doações feitas classificadas 
em ordem decrescentes considerando os 38 distritos 
e os distritos dentro da Zona 22B. Assim, você 
verificara a posição de seu distrito no Brasil e dentro 
de nossa Zona.
Acrescento que esta mensagem não visa à 
comparação com exercícios anteriores, assunto que 
será objeto de publicação na próxima edição do Jornal 
Brasil da Fundação Rotária. Entretanto, se os 
números absolutos podem e devem melhorar, a 
evolução foi expressiva, que é fruto do trabalho das 
lideranças e dos rotarianos.

Jornal Brasil da Fundação Rotária

Os Distritos e a ABTRF 
em 2009-2010

Agradecemos a todos os rotarianos
pela generosidade e apoio à Fundação Rotária, 
que no ano rotário de 2009-10 contribuíram um total 
acima de 6 milhões de dólares.

Fundo Anual para Programas

Fundo Restrito (Pólio, Projetos e outros) 

Fundo Permanente

TOTAL

US$ 3.908.358,61

US$ 2.215.506,12

US$ 35.217,92

US$ 6.15.082,65

EDITORIAL

Esta é a segunda edição do Jornal Brasil da Fundação 
Rotária. Incluímos uma matéria sobre a Shelter Box, 
apesar de não ser projeto com recurso da Fundação 
Rotária, para ilustrar o belíssimo trabalho que os 
rotarianos tem feito para ajudar pessoas que necessitam 
de abrigos. Queremos incluir nas próximas edições 
também exemplos de projetos bem sucedidos da 
Fundação Rotária. Enviem seus projetos para os 
Coordenadores Regionais da Fundação Rotária para 
que possamos divulgar para todos os Distritos. 
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Rotary e Fundação - Ação, Causa e Efeito

Rotary e Fundação – Ação, Causa e efeito.
A Grandeza da Fundação Rotária depende de 
Rotary em crescimento. O quadro associativo 
muito pouco se altera há alguns anos. São 
conhecidas as dificuldades que temos na 
admissão e com retenção. 
O que fazer?
Fundação Rotária pode contribuir com o 
desenvo lv imen to  do  Ro ta ry  e  po r  
conseqüência ficar mais forte. Basta que os 
clubes continuem a promover bons projetos e 
que estes dêem condições de visibilidade e 
servir de instrumento ou oportunidade de 
promover a imagem pública.  Mostrar que 
Rotary e Fundação Rotária fazem a diferença. 
Com isso a certeza de motivar os associados e 
evitar que muitos deixem a organização.
Enquanto que sabemos que muitas pessoas 
de bem poderão aceitar um convite caso note 
que a organização é seria e útil para a 
comunidade. Muitos. Por outro lado 
indicadores nos apontam que cada vez mais 
pessoas estão dispostas em participar de uma 
entidade na qual possam ser úteis, e por certo  
aceitarão prontamente o convite?  O convite 
precisa ser feito! 
Partindo dessa condição, vontade de servir 
aliada a visão mais humanitária que está cada 
vez mais presente entre as pessoas que tem 
liderança – estes ao ingressarem em Rotary 
estarão também mais propensos em promover 
a Fundação Rotária e contribuir.
Senhora com muitos anos de experiência em 
assistência social, assim me falou “quero 
trabalhar em alguma entidade” – disse-lhe, 
tenho uma dica, porém terás que pagar para 
trabalhar. Hoje ela é rotariana e das mais 
atuantes.
Perguntaram a uma ex-iteractiana: porque não 
ingressara em Rotary antes?  - “porque nao fui 
convidada antes!”, respondeu. Pensem, 
quantas pessoas estariam nessa mesma 
condição?

Também são freqüentes as afirmações de 
companheiros dizendo da alegria em ver o 
sorriso e brilho no olhar do afiliado ao fazer-
lhe o convite. Pessoas que estavam 
aguardando um sinal. 
Fica evidente que teremos que transformar 
o potencial rotário em realidade? ROTARY 
mais forte – Fundação Rotária garantida.  
Podemos demonstrar que tudo isso já é 
realidade em muitos locais no Brasil. Por 
exemplo
Através do gráfico abaixo, mostramos que 
o crescimento de Rotary está diretamente 
relacionado com as contribuições e 
projetos com a Fundação Rotária e vice-
versa.
Rotary de Francisco Beltrão D-4640 
fundado em 1966. No ano rotário 1989-90 
patrocinou o 2º clube na cidade e nesse 
ano foi feita a 1ª contribuição para a FR. A 
partir de então, muitos projetos foram 
desenvolvidos com a FR e parcerias. 
Contribuições substanciais para a 
rea l idade  loca l  fo ram fe i tas .  O  
desenvolvimento rotário foi excelente, pois 
em 2009-10 foi fundado o 10º. Clube na 
cidade.  O índice 0,5% significa que existe 
um rotariano para cada 200 habitantes. 
Conhec ida como a c idade mais  
companheira do Brasil. 

Um pequeno projeto de subsídios 
equivalentes, potencializado a partir de 
parcerias multiplicando os benefícios em 
muitas vezes o valor inicial.
Projeto de Subsídios Equivalentes US$ 12, 
000 Rotary de Francisco Beltrão III Milênio 
em Parceria com RC Greater Albany D5110 
Oregon USA.
Objetivo Inicial: Aquisição de uma estufa 
para o viveiro florestal e recolhimento de 
sementes de arvores nativas visando 

reposição das matas ciliares nos rios da região. 
A parceria com entidades e órgãos do governo 
foi uma experiência positiva, além de não 
oferecem riscos para Rotary. Foram de vital 
importância para o sucesso do projeto.
Parceria com sete Escolas rurais – 1450 alunos 
envolvidos no programa desde o recolhimento 
de sementes de arvores nativas até o 
acompanhamento na estufa e viveiro e plantio 
nas propriedades dos pais.
O número de espécies de sementes 
identificadas foi de 199, algumas consideradas 
extintas. Centenas de famílias do meio rural 
adquiriram melhor consciência sobre o meio 
ambiente. Se considerarmos que cada aluno 
possa ter 3 familiares então podemos afirmar 
que  o projeto envolveu cerca de 6.000 
pessoas.
Recuperar tantas variedades de arvores 
nativas – “não tem preço” 
Ver jovens comprometidos com o projeto 
também “não tem preço” 
3 fotos  – em arquivo anexado no e-mail.
Com esse exemplo queremos dizer que para 
divulgar Rotary e Fundação Rotária basta um 
projeto, uma boa parceria e criatividade. Os 
resultados virão como conseqüência. Atitudes 
positivas, visibilidade e boa imagem pública. 
Desenvolvimento rotário que garantirá um 
exército de voluntários com maiores 
possibilidades de manter as contribuições com 
a Fundação Rotária em crescimento.

EGD Nevio Urio
Coordenador Regional Assistente da
Fundação Rotária Zonas 22ª, 23 A
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O Rotary está realizando uma das mais expressivas e 
importantes ações sociais no Nordeste, instalando barracas 
que servirão de residência provisória a mais de 10 mil famílias 
que perderam suas casas nas enchentes que castigaram ampla 
região da Mata Norte dos estados de Pernambuco e Alagoas 
durante o mês de junho passado. 
Em ação conjunta com voluntários do Rotary International, 
vindos da Inglaterra, mais de 500 tendas ShelterBox já foram 
instaladas nas cidades de Barreiros, Palmares, Água Preta, 
Cortês (PE), União dos Palmares, Murici, Branquinha e Maraial 
(AL). As tendas com 25 metros quadrados, dois quartos, 
acomoda uma família de até 10 pessoas. São equipadas com 
mantimentos e servem de abrigo para amenizar a tragédia e a 
situação aflitiva de milhares de pessoas vitimadas pelas 
enchentes. 
Cada tenda possui cobertores, fogão, filtro para água, 
utensílios de cozinha, além de pratos, talheres, copos, xícaras, 
ferramentas e alimentos essenciais para usar enquanto estão 
desalojadas ou desabrigadas. As tendas duram de seis meses 
a dois anos, dependendo dos cuidados com ela.
Essa iniciativa decorre de um programa ShelterBox, um 
serviço do Rotary International de apoio e assistência a vítimas 
de catátrofes em vários países do mundo, como aconteceu 
recentemente no Haiti. Em Pernambuco, a primeira cidade 
beneficiada foi Barreiros, duramente atingida. Essas caixas 
possibilitarão a muitos terem aquilo que mais precisam no 
momento: uma moradia, até que sejam construídas as casas 
definitivas, em áreas distantes do efeito das enchentes.
Equipes da ShelterBox estão se revezando a cada 15 dias e 
trabalham junto aos rotarianos de Pernambuco. A equipe 
pioneira foi liderada por Pat Prendergast e Phil Duloy. 
Presença também de Conrado Orsatti, da Shelterbox Brasil. 
Phil voltava do Haiti e ainda no aeroporto recebeu telefonema 
convocando-o para embarcar para o Recife. Ao chegar, disse: 
"Estou realmente ansioso para iniciar os trabalhos de ajuda. 
Podemos ver nas imagens da TV que é evidente uma 
calamidade. Essa implantação do programa será tão 
desafiadora quanto foi a do Haiti, mas o objetivo é o mesmo: 
mais abrigos emergenciais para as famílias necessitadas o 
mais rápido que pudermos”, acrescentou.
O ex-governador do D-4500, Francisco Leandro Júnior, está 
coordenando pessoalmente todas as providências, ao lado do 
EGD do Distrito 4390, Elder Sobral (Alagoas e Sergipe). 
Leandro destaca a pronta adesão e todo apoio que está sendo 
prestado pelas equipes dos governadores Eduardo Campos 
(PE) e Teotônio Vilela (AL) com vistas à preparação dos 
terrenos e colocação das tendas; eletrificação das áreas; 
colocação de banheiros químicos; liberação de todo material 
junto à Alfândega e transporte para os locais de instalação das 
tendas. O transporte das caixas fica por conta da Defesa Civil 
de Pernambuco, em caminhões do Exército e de voluntários. 
Este programa foi considerado como a maior ação social já 
realizada pelo Rotary na região Nordeste, o que mereceu 
amplos espaços na mídia, especialmente as emissoras de TV, 
rádios e jornais de grande circulação, inclusive o “Estadão”. 
Mereceu elogios do presidente da Comissão Nacional de 
Imagem Pública, EGD Fernando Quintella.

EGD Kleber Carvalho Toscano - Distrito 4500
Coordenador Regional Assistente da 
Fundação Rotaria - Zona 22B

Rotary solidário na tragédia do Nordeste



Programação do Pré-Instituto
* PROGRAMAÇÃO TENTATIVA

Seminário Regional da Fundação Rotária 
e de Desenvolvimento do Rotary International
Santos, 9 de Setembro de 2010.
Equipe Responsável: .
CRFR Altimar Augusto Fernandes 
  RC José Ubiracy Silva
CRFR Antonio Henrique Vasconcelos 
  RC Alceu Eberhardt
Repres. da TRF: Curador Kazuhiko Ozawa 

PROGRAMA

09h00 Abertura

09h15 - 09h35 Comunicação Eficaz sobre a Fundação Rotária
Expositor: CRFR Antonio Henrique Vasconcelos

09h35 - 09h55 Como motivar para contribuições à Fundação 
Rotária e à ABTRF
Expositor: EGD Roberto Luis Barroso Filho

09h55 -10h30 Debates com a Platéia
10h30 - 10h50 A 5ª. Avenida de Serviços

Expositor: EGD Julio Lossio
10h50 - 11h10 Clubes Melhores, Maiores e Mais Audazes

Expositor: CR Alceu Eberhardt 
11h10 - 11h45 Debates com a platéia
11h45 - 12h15 Palestra do Curador 

da Fundação Rotária Kazuhiko Ozawa

12h30 - 14h00 Almoço 

14h00 - 14h20 Programas Estruturados 
do Rotary e Imágem Pública

Expositor: EGD José Luiz Baiocco
14h20 - 14h40 Qualidade do Quadro Associativo

Expositor: CR José Ubiracy Silva
14h40 - 15h15 Debates com a platéia
15h15 - 15h35 Como se envolver com o Plano de Visão de Futuro 

da Fundação Rotária
15h35 - 15h55 Projetos Humanitários Bem Sucedidos

Expositor: CRFR Altimar Augusto Fernandes
15h55 - 16h30 Debates com a platéia
16h30 - 17h00 Reconhecimentos e Premiações

17h00 - 17h15 Encerramento

Jornal Brasil da Fundação Rotária

Coquetel para Major Donnors, Bequest Society e Arch Klumph Society:
     Data: 10/09/2010 - 6ª Feira
     Horário: 19h00 às 20h00
     Local: Black Jaw, no Mendes Convention Center 
     Custo: R$ 50,00 per capta para os não inscritos no Instituto Rotary. 
(Exclusivo para Major Donnors, Bequest Society e Arch Klumph Society)

Favor confirmar presença até o dia 08/09/2010 pelo e mail: altimar@litoral.com.br 




