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Fundação Rotária - História II 
 
Durante a maior parte dos anos 30 e mesmo na década seguinte, o Conselho Diretor procurou 
lançar campanhas para estimular as contribuições para a Fundação de, pelo menos, US$2 
milhões.   Mas o advento da Grande Depressão e da Segunda Guerra Mundial neutralizou todos 
os esforços neste sentido.   Apesar das tentativas em diversas partes do mundo de instituir uma 
série de “institutos de compreensão internacional”, simplesmente não havia verba suficiente ou o 
pessoal necessário para montar um programa de real substância.   Em 1937, até mesmo uma 
pequena comissão de voluntários e um número reduzido de funcionários que já haviam sido 
organizados para auxiliar a Fundação foram dispensados, e em 1937-38 o Conselho Diretor não 
apropriou qualquer verba para os trabalhos da Fundação.   Nos tempos difíceis também se 
aprende.   Não há dúvida que as dificuldades políticas e econômicas dos anos 30 foram os 
principais fatores que invalidaram todos, os melhores esforços e planos dos conselhos e 
convenções.   Não obstante, é agora evidente que a Fundação declinou nos tempos difíceis, 
principalmente por não terem sido propostos projetos capazes de estimular a imaginação e o 
idealismo dos rotarianos de todo o mundo.   Daí haver o Presidente do R.I., tristemente, concluído 
em 1939 que “a aparente apatia por parte dos rotarianos podia, de um modo geral, ser atribuída 
ao fato de não terem sido selecionados objetivos mais atraentes que tivessem sido desenvolvidos 
em bases inspirativas”.   Aqueles que acreditavam na visão de Arch Klumph, isto é, da Fundação 
como força motora para “fazer o bem no mundo”, não repetiriam esse erro nos anos que se 
seguiram.   Algumas mudanças expressivas foram, no entanto, feitas durante esse período. Em 
1935 foi decidido que a nomeação dos Curadores por parte do Presidente do R.I. recaísse, sempre 
que possível, sobre “o último ex-Presidente e seus quatro últimos predecessores”.   Esta prática 
serviu para dar considerável prestígio e experiência à administração da Fundação.   Uma política 
estabelecida em 1940 permitia que as doações fossem feitas diretamente à Fundação, sem ser 
através do Conselho Diretor do R.I.   A Fundação Rotária recebeu grande impulso quando os 
Curadores conseguiram, junto ao Governo dos Estados Unidos, isenção tributária tanto para as 
doações recebidas como também para os encargos da própria Fundação.   Por coincidência um 
de seus Curadores, Clinton P. Anderson, era, então, membro do Gabinete do Presidente Truman, 
como Secretário da Agricultura.   No dia 14 de agosto de 1945, o Comissário das Rendas Internas 
dos Estados Unidos escreveu ao presidente dos Curadores, Tom J. Davis, “determinando que as 
contribuições feitas à Fundação Rotária fossem dedutíveis para fins do Imposto de Renda 
Federal”.   Idênticos benefícios foram concedidos, três anos mais tarde, pelo Departamento de 
Rendas Internas do Canadá aos rotarianos e clubes daquele país.    
  
 
 
Fonte :  “ROTARY : Um Século de Serviço, Um Novo Século de Sucessos”  COOPERATIVA EDITORA BRASIL ROTÁRIO - Outubro, 2004  
 


