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Fundação Rotária - História III 
 
 

A inércia da Fundação dos anos 30 e início de 40, no entanto, não foi mais do que a escuridão 
que antecedia a aurora.   Paul Harris faleceu em janeiro de 1947, e a campanha para angariar 
contribuições, que havia sido negligenciada por tanto tempo, repentinamente alastrou-se, na 
medida em que um grande número de cidadãos de todo o mundo, desejosos de reverenciar a 
memória do homem que havia fundado o Rotary, generosamente começaram a enviar seus 
donativos para a Fundação através do “Fundo em Memória de Paul Harris”.   Em junho de 1948, 
mais de US$1 milhão havia sido arrecadado - quase o dobro de todas as contribuições recebidas 
pelo período de 30 anos.   Afinal, a Fundação possuía um fundo de capital para transformar em 
realidade os sonhos de Arch Klump.   Sabiamente, fazendo uso dessas contribuições, a Fundação 
doou fundos de ajuda aos povos carentes que haviam sofrido amargamente na Segunda Guerra 
Mundial.   E mais, cerca de 12 mil pacotes contendo alimentos e roupas foram enviados aos países 
destroçados pela guerra.   Porém, um programa bem mais significativo estava prestes a surgir!   Em 
meados de 1947, o Conselho Diretor do R.I. e os Curadores da Fundação concordaram em utilizar 
parte das contribuições recebidas para financiar um programa de há muito esboçado: a criação 
de Bolsas Educacionais de Pós-Graduação como meio de promover a compreensão mundial e a 
paz.   Em 1948 foi selecionado um grupo altamente qualificado de 18 universitários provenientes 
de sete países, que se tornaram os primeiros beneficiados da Fundação para Estudos Superiores.   
Desde então, mais de 21.000 destacados estudantes foram contemplados com essas 
ambicionadas bolsas educacionais, patrocinadas pelo Rotary.   A partir de 1966, o programa foi se 
diversificando, quando, paralelamente à concessão de Bolsas Educacionais de Pós-Graduação, 
foram instituídas Bolsas Educacionais de Formação Profissional, anteriormente conhecidas como 
Bolsas de Treinamento Técnico.   Dois anos mais tarde, foram criadas as primeiras Bolsas 
Educacionais de Pré-Graduação, e em 1973 foi a vez das Bolsas Educacionais para Professores de 
Excepcionais, seguidas, quatro anos depois, pelas Bolsas Educacionais de Jornalismo.   Em 1986-87, 
foram estabelecidas as Bolsas Pró-Nutrição.   Felizmente, o criador da Fundação Rotária, que 
trabalhou incansavelmente em seu favor, viveu para ver sua obra afinal ganhar asas e alçar vôo 
mundo afora.   Elevando-se de uma infância de pobreza a um notável sucesso como homem de 
negócios, Arch C. Klumph alcançou destaque também como líder cívico, flautista e desportista. 
Mas Rotary - e especialmente sua Fundação - continuou sendo seu primeiro amor, pois ele 
acreditava que “não há limites nas oportunidades para o Rotary ampliar seu campo de serviço”.    
 
 
Fonte :  “ROTARY : Um Século de Serviço, Um Novo Século de Sucessos”  COOPERATIVA EDITORA BRASIL ROTÁRIO - Outubro, 2004  
 


