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INVESTIMENTOS E RECURSOS

"Os rotarianos vem desempenhando um papel primordial
na transformação de vidas nas comunidades que atuam. O
número de projetos tem feito com que o investimento da
Fundação Rotária aumente a cada ano.

Marcelo D.Haick
Curador da Fundação Rotária

Vejam os números:
Facilitadores por
Distritos atendidos

- Investimentos projetos mundo (fonte RIBO):
2012-13 foram aprovados 272 globais, U$12,1 milhões
2013-14 foram aprovados 868 globais, U$ 47,3 milhões

Angela Maria Rezende
Distritos 4440, 4521, 4530,
4560, 4571, 4751, 4760
Cláudio Loureiro
Distrito 4420
Eduardo Arienzo
Distritos 4630, 4640, 4510,
4590, 4540
Luiz Paes de Camargo
Distritos 4470, 4563, 4621,
4770, 4480

2014-15 foram aprovados 1078 globais, U$ 64,9 milhões
2015-16 foram aprovados 1165 globais, U$ 70 milhões
2016-17 foram aprovados 1260 globais, U$ 72,9 milhões
2017-18 foram aprovados 1306 globais, U$ 86,7 milhões
2018-19 foram aprovados 1403 globais, U$ 86,6 milhões
2019-20 foram aprovados 1359 globais, U$ 95,6 milhoes
Com o aumento do volume de investimento da nossa
organização em projetos pelo mundo, se faz necessário a

Marco Antonio Cortez
Distritos 4652, 4660, 4670, 4680,
4700, 4710, 4730, 4740, 4780
Vera Canto Bertagnoli
Distritos 4391, 4490, 4500, 4720

busca

de fontes externas para auxílio no aporte de

investimento em projetos humanitários por todos os
rotarianos dos nossos clubes.
São muitas oportunidades que podemos explorar. Temos
que ser criativos e contatar empresas ou instituições para a
captação de recursos. Somos capazes e temos a nosso
favor a credibilidade de nossa organização.
Vamos juntos alcançar mais este objetivo e com nosso
serviço transformar vidas em nossas comunidades

Eduardo Arienzo
Facilitador do Modelo da CADRE Distrital

DEPOIMENTOS
CADRE DISTRITAL – TREINAMENTO – DISTRITO 4571
As ferramentas digitais que estão sendo usadas
em treinamentos atualmente, têm nos facilitado
muito a possibilidade da participação nos mais
diversos cursos em qualquer parte do país, com
mediadores extremamente habilitados.
Neste ultimo mês de janeiro tive a gratíssima
oportunidade de participar, junto com
companheiros dos meu Distrito 4571 de um
treinamento com Coordenadoria da CADRE
BRASIL.
Foram cerca de 12 horas das mais bem aplicadas
que tivemos. Coordenadores competentes,
material altamente interativo e estudos de casos
que deram um toque a mais.
Em meio a tantas informações, as vezes
repetitivas, este treinamento foi sem dúvida esmeradamente preparado para que
possamos auxiliar os clubes e consequentemente os distritos no sentido do melhor
resultado na elaboração e aprovação de projetos.
Agradeço a toda equipe que nos proporcionou momentos de maravilhoso aprendizado.
Kassima Timoni Góes Campanha
Governadora do Distrito 4571 de Rotary International

Treinamentos
já realizados
à distância

Já realizamos os treinamentos
à distancia nos distritos
4621, 4560, 4510, 4590, 4521, 4480,
4760, 4670, 4470, 4660 e 4571.
Onze Distritos já participaram deste processo.

Seja mais um Distrito a receber
treinamento. Contate-nos.

CASOS DE SUCESSO - Captação de Recursos Externos
RC Apiai - Distrito 4621

RC Santos Boqueirão - Distrito 4420

Em 2008, o RC Apiai foi convidado para
participar do CDC (conselho de
desenvolvimento comunitário) através

do

Instituto Intercement juntamente com
secretaria municipal da educação e da saúde,
integrantes do grupo Intercement e
associação beneficiente e entidades do
terceiro setor. O objetivo do grupo era
identificar possíveis projetos dentro do
enfoque do instituto: educação, primeira

Projeto Escolas que Inovam.
Atuando nos Núcleos de Educação para Paz
em Unidades Municipais de Ensino, a
parceria foi concretizada por meio do
Subsídio Global. O projeto teve como
objetivo beneficiar aproximadamente
67.500 pessoas entre alunos, gestores,
professores e comunidades. Para este
projeto foi firmada uma parceria com a

infância e geração de renda. Após reuniões e

empresa

escolha dos projetos, estes foram enviados ao

aproximadamente, 2.500.000,00 no projeto

Instituto Intercement. Foi construído uma

"Escolas que Inovam" nas 9 escolas-piloto

creche no bairro Pinheiros, reformas das

do Programa Municipal de Justiça

creches municipais, desenvolvimento do

Restaurativa com dois espaços Estudiotecas

projeto primeiríssima infância,

e Bibliotecas Tecnológicas, além da

brinquedoteca no hospital, entre outros. O RC

implantação do Núcleo de Educação para

era responsável pela obra. Desde

Paz na SEDUC de Santos. O recurso foi uma

contratações,

compras e execução das

contrapartida social da empresa VLI com o

mesmas. Nesses projetos, o RC foi

empréstimo que fez ao BNDS para a

responsável pela administração de cerca de

expansão do porto da empresa. A VLI

1,5 milhão de reais. Alcançado o sucesso

escolheu o nosso projeto de paz nas

nessa parceria, em 2014 a fundação Maria

escolas. Atualmente, após essa conquista

Cecília Souto Vidigal uniu-se ao RC em novo

por meio do nosso trabalho com a Justiça

projeto: incentivo a primeiríssima infância.
Durante 3 anos o RC foi responsável por

VLI

que

investiu,

Restaurativa se expandiu para toda rede
municipal de ensino, 86 escolas.

administrar os projetos desenvolvidos nas
UBS de 5 municípios da região: Apiaí, Ribeira,
Itaoca, Itapirapua Paulista e Barra do Chapéu.
O objetivo foi desenvolvimento educacional e
de saúde para gestantes ate seus filhos

Envie para

completarem 2 anos. No total, o RC

eduardo.arienzo@outlook.com

administrou nesses 3 anos cerca de 400 mil

o caso de sucesso
de seu Clube ou Distrito
para compartilharmos.

reais.

