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Prezados Governadores e Líderes Rotários, 
 
EDITORIAL  
 

A um mês do final deste período, ainda faltam US$ 16 milhões para alcançarmos a meta 
mundial para o fundo da pólio, que é de US$50 milhões. 
Isto significa dizer que, se não reagirmos, perderemos US$ 32 milhões da Fundação Bill & 
Melinda Gates, da equiparação que ela faz de 2:1 das doações dos Rotarianos. 
 
A maneira mais rápida e eficaz, para melhorar esta posição é através de doação de FDUC e 
pedimos aos distritos que ainda não doaram os 20% de FDUC, para fazê-lo agora. Pedimos 
também aos governadores que tiverem FDUC disponível, para colaborar doando para o 
principal projeto do Rotary que é a erradicação da Pólio. 
 
Agradecemos também se puderem incentivar os clubes e Rotarianos do seu distrito a doarem 
para a pólio. A meta é termos 60% dos clubes doando para a pólio e cada Rotariano doando 
US$ 25. 
 
A exemplo do ano passado, “milagres acontecem” e contamos com o seu esforço, nesta reta 
final, para chegarmos na meta e colaborarmos com a promessa que fizemos às crianças do 
mundo inteiro de acabar com a Pólio.  Juntos, vamos erradicar esta doença da face do planeta. 
 
MENSAGEM DO DRI MÁRIO CÉSAR NA REVISTA ROTARY BRASIL  
 

Mensagem do nosso diretor Mário César de Camargo, para a Revista Rotary Brasil, edição de 
junho, referindo-se aos impactos da pandemia da Covid-19, no Rotary: 
 
“Haverá impacto na captação de recursos para a Pólio? Ainda há tempo para reagir, mas 
o investimento em projetos da covid-19, no total de US$ 17,8 milhões, solapou as reservas 
que poderiam ser destinadas à Pólio, para manter a equiparação de 2 para 1 com a 
Fundação Gates. Hoje, dia 19 de maio, faltam ainda US$ 16 milhões para chegar aos US$ 
50 milhões do compromisso, e não podemos esquecer que para cada dólar do rotariano, 
faltarão dois dólares do lado Gates. Precisamos reagir, e rápido, faltando seis semanas 
para o término do ano rotário.” 
 
VÍDEO DE INCENTIVO AOS TRABALHADORES DA PÓLIO 
 

Os principais dirigentes das entidades 
parceiras no combate à Pólio, OMS 
(Organização Mundial da Saúde), 
UNICEF, CDC (Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças dos EUA), 
Fundação Bill & Melinda Gates, Gavi, e 
Rotary na pessoa de Mike Macgovern, presidente do Comitê Internacional PolioPlus, fizeram 
um vídeo agradecendo, aos milhares de trabalhadores da pólio, o apoio que estão dando no 
combate à Covid-19.  
Também os incentivam a voltarem, com toda a energia, ao trabalho de vacinação da pólio tão 
logo a pandemia da Covid-19 deixar de ser uma emergência. 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=OQzEWDD6fY8&feature=emb_rel_end 

https://www.youtube.com/watch?v=OQzEWDD6fY8&feature=emb_rel_end
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DOADOR ANÔNIMO ALAVANCA AS DOAÇÕES DE FDUC 
 

RI também informa que, nesta reta final, tivemos a adesão de um doador anônimo, que doa 
US$ 0,5 para cada dólar doado de FDUC, até o limite de US$ 1 milhão. 
 
Com mais esta adesão, as doações de FDUC para a pólio acabam multiplicadas por 7,5.  (1:1 
do Fundo Mundial + 0,5:1 do doador anônimo + 2:1 da Fundação Bill & Melinda Gates).  
Por exemplo: se o distrito doar US$ 10.000 de FDUC o fundo da pólio receberá US$ 75.000. 
 
É provável que o distrito tenha projetos programados, mas em 1 mês, chegará novo FDUC e 
a erradicação da Pólio continua sendo o nosso maior projeto.  
 
Para os que não puderam doar os 20% do FDUC inicial, que é a meta de RI, podem doar o 
que for possível. Qualquer valor é bem-vindo. 
 
A transferência de FDUC pode ser feita preenchendo o pequeno formulário, no link: 
https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_9ztdKml8KEamNmt?Q_JFE=qdg 
 
 
VÍDEO DA PÓLIO DUBLADO 
 

O RC de Assis Chateaubriand fez a dublagem do vídeo 
“O Rotary e a Erradicação da Pólio”, que foi 
disponibilizado recentemente e que era legendado. 
Quem desejar uma cópia pode contatar o Coordenador 
da Pólio do D4640, Claudiney Lucio. 
 
Link: https://www.facebook.com/1593071490911457/posts/2610063109212285/ 
 
CASOS DE PÓLIO NO MUNDO - Vírus Selvagem (WPV) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Em 2020 foram registrados 111 casos de pólio de vírus circulante derivado de vacina (cVDPV) 
no mundo inteiro. Afeganistão: 7, Angola: 2, Benin: 1, Burkina Faso: 2, Camarões: 3, 
Republica Central Africana: 1, Chad:13, Costa Marfim: 4, Congo: 5, Etiópia: 9, Gana: 8, Niger: 
1, Nigéria: 1, Paquistão: 45, Filipinas: 1 e Togo: 6. 
 
Informações no site do GPEI: http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/ 
 

 
Agradecemos a colaboração e contem conosco para o que precisarem! 
Estamos juntos! 

 19 maio 2020 19 maio 2019 Total 2019 
Globalmente 59 37 175 

Paquistão                   47 25 146 

Afeganistão 12 12 29 

Nigéria 0 0 0 
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