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FAÇA 
SUA DOAÇÃO
VALER O 
TRIPLO
O Rotary e a Fundação Bill e Melinda Gates 
estão estendendo sua parceria durante a fase 
final da Iniciativa Global de Erradicação 
da Pólio.  
Descubra como sua doação pode causar 
impacto triplicado!

SAIBA MAIS
  ENDPOLIONOW.ORG/PT

FAÇA UMA DOAÇÃO
  ROTARY.ORG/PT/CONTRIBUTE

“O ROTARY 
CONTINUA SENDO 
O CORAÇÃO 
E A ALMA DA 
INICIATIVA DE 
ERRADICAÇÃO...”

—Bill Gates, cofundador 
da Fundação Bill e 
Melinda Gates

“NÃO ERRADICAR 
A PÓLIO SERÁ 
UM ERRO 
IMPERDOÁVEL 
PARA SEMPRE.”

—Margaret Chan, 
diretora-geral da 
Organização Mundial da 
Saúde

“ESTAMOS 
TRABALHANDO 
PARA ASSEGURAR 
QUE O VÍRUS 
DA PÓLIO SEJA 
ENCONTRADO 
APENAS NOS 
LIVROS DE 
HISTÓRIA, NÃO 
EM CRIANÇAS.”

—Dr. Robert Scott, 
presidente da Comissão 
Internacional Pólio Plus 
do Rotary International

“TEMOS A 
CAPACIDADE DE 
PROTEGER TODAS 
AS PESSOAS, 
ESPECIALMENTE 
AS CRIANÇAS, 
DESTA DOENÇA 
COMPLETAMENTE 
PREVENÍVEL.”

—Anthony Lake, diretor-
executivo do Unicef

“A EXISTÊNCIA 
DA PÓLIO EM 
QUALQUER 
LUGAR DO MUNDO 
É UM RISCO 
PARA TODOS OS 
LUGARES DO 
MUNDO.”

—Dr. Thomas Frieden, 
diretor do Centro Norte-
Americano de Controle e 
Prevenção de Doenças

http://www.endpolionow.org/pt
http://wwww.rotary.org/pt/contribute


OU OU

SUA 
DOAÇÃO 

US$25
EQUIPARAÇÃO DA  
FUNDAÇÃO GATES 

US$50

 CONTRIBUIÇÃO TOTAL

 
US$75

A PROMESSA
De 2013 a 2018, cada dólar que o Rotary doar para a OMS e o 
Unicef em apoio direto ao combate à pólio será equiparado 
na proporção de 2 por 1 (até o limite de US$35 milhões por 
ano) pela Fundação Bill e Melinda Gates.

150 
AVENTAIS PARA 
VOLUNTÁRIOS
A cor amarela 
ajuda as pessoas a 
reconhecerem os 
agentes de saúde 
e voluntários de 
forma fácil no dia da 
vacinação.

75 
RECIPIENTES 
PARA VACINAS
A vacina oral 
antipólio deve 
ser mantida em 
temperatura 
adequada para 
garantir sua 
eficácia.

600 
CANETINHAS
Para identificar as 
crianças que já  
foram vacinadas,  
os agentes de saúde 
e voluntários pintam 
seus dedinhos de 
roxo.

AFEGANISTÃO

NIGÉRIA PAQUISTÃO

FALTA 
SÓ 
ISTO
A doença é endêmica em  
apenas três países:

PRECISAMOS DA SUA AJUDA

1%
são os mais difíceis de se 
prevenir pois o vírus se 
encontra em regiões de difícil 
acesso.

OS CASOS EXISTENTES



POR QUE 
PRECISAMOS 
DE MAIS  
FUNDOS?
Embora os casos da doença tenham 
diminuído em 99% no mundo inteiro — indo 
de 350.000 em 1988 para apenas 223 em 
2012 — nosso trabalho ainda não terminou.

O RISCO
A falta de fundos diminuirá os índices 
de vacinação em países afetados pela 
pólio. Até que a doença seja erradicada 
em todos os lugares, nenhuma criança 
não vacinada, independente de onde viva, 
estará segura. Se a poliomielite voltar, 
dentro de uma década mais de 200.000 
crianças podem ficar paralisadas por ano. 

O DESAFIO
Plano Estratégico de Erradicação da Pólio 
e Reta Final — 2013-18 (polioeradication 

.org)
•  Custo estimado: US$5,5 bilhões
•  Compromissos de doação: US$4 bilhões
•   Déficit (se todos os compromissos de 

doação forem cumpridos): US$1,5 bilhão

A SOLUÇÃO
Obter apoio de governos, organizações 
não governamentais, empresas e o público 
em geral para conseguirmos financiar o 
plano final de erradicação da pólio.  

FAÇA UMA DOAÇÃO
Sua contribuição pode proteger uma criança  
pela vida toda.

 rotary.org/pt/contribute

ORGANIZE EVENTOS DE ARRECADAÇÃO  
DE FUNDOS 
Encontre materiais para incentivar o apoio à causa. 

 endpolionow.org/pt/resources

PEÇA AJUDA A EMPRESAS
Veja artigos, gráficos e outras ferramentas.

 endpolionow.org/pt/resources

SEJA UM DEFENSOR DA CAUSA
Contate governantes, líderes empresariais, amigos 
e veículos de mídia para promover a importância da 
erradicação da pólio.

 endpolionow.org/pt/resources

COMPARTILHE
Acesse endpolionow.org/pt e compartilhe esta  
página com seus amigos e contatos em redes sociais, 
pedindo-lhes que façam o mesmo.

PARA ROTARIANOS
Seu distrito pode doar FDUC para a iniciativa. O valor 
mínimo sugerido é 20%. Cada dólar será equiparado 
em 50% pelo Fundo Mundial da Fundação Rotária. 

Reconhecimento
Os distritos que doarem pelo menos 20% em FDUC para o 
Pólio Plus receberão um certificado especial a cada ano que se 
qualificarem. Os distritos que ser qualificarem desde 2013-14 até 
que a erradicação seja concluída serão homenageados em uma placa 
que ficará na Sede Mundial do Rotary International. Os doadores 
receberão pontos para o título de Companheiro Paul Harris.

PRECISAMOS DA 
SUA AJUDA
Esta é uma iniciativa de enorme dimensão que o 
Rotary e seus parceiros não podem empreender 
sozinhos. Apenas uma doença humana, a varíola,  
já foi erradicada. Com a sua ajuda, poderemos entrar 
para a história pela erradicação da poliomielite.


