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A década de 60 também presenciou uma importante mudança administrativa.   Desde 1935, 
somente Ex-Presidentes do RI haviam sido nomeados Curadores da Fundação.   O número de 
Curadores foi, então, aumentado para 11, com a exigência de que somente seis fossem Ex-
Presidentes.   Com essa alteração na administração e um paralelo aumento nas operações da 
Fundação, os Curadores, após 1964, começaram a ter maior autonomia para dirigir os programas 
da Fundação Rotária, trabalho que, até então, estava sob a responsabilidade do Conselho Diretor 
do RI Esses dois órgãos - o Conselho Diretor do RI e os Curadores da Fundação Rotária - 
continuaram a trabalhar em perfeita harmonia, cada qual dentro de sua própria área de 
responsabilidade.   Outro passo nesse sentido foi dado em 1981, quando o número de Curadores 
foi aumentado para 13, estabelecendo-se que cada uma das seis regiões geográficas do mundo 
rotário fosse então representada.   Em 1983 a Fundação ficou estabelecida como uma 
corporação sem fins lucrativos, dando-lhe maior autonomia.   Os anos 70 e 80 presenciaram 
excepcional aumento tanto no volume das arrecadações como no incremento dos programas.   
As contribuições cresceram de US$ 1.946.402,00 em 1969-70 para acima de US$25 milhões por ano 
em 1980; o número de Bolsas Educacionais aumentou de 209 por ano para mais de 1.300; os 
Subsídios Especiais, de 13 para 200 por ano, o Intercâmbio de Grupos de Estudos, de 230 para mais 
de 1.500 participantes por ano.   Tão notáveis foram os donativos recebidos que, no começo de 
1971-72, pôde-se distribuir a cada distrito do Rotary pelo menos uma Bolsa Educacional por ano. 
Iniciando novo projeto, os Curadores, dois anos mais tarde, fizeram a doação de 50 Bolsas 
Educacionais adicionais para distritos de países em desenvolvimento.   Na década de 70 surgiram 
também dois novos tipos de Bolsas Educacionais: de Jornalismo e de Professores de Excepcionais.   
Em 1986-87, 50 candidatos de países em desenvolvimento iniciaram estudos sob o patrocínio da 
mais recente categoria de bolsas, as de Pró-Nutrição.   A partir de 1990-91, no entanto, será 
cancelado o costume de distribuir uma bolsa por distrito.   A partir de então todas as bolsas 
estarão diretamente relacionadas com as unidades de reconhecimento outorgadas com base 
em contribuições efetuadas pelos distritos.   A quarta atividade da Fundação foi criada em 1978: o 
Programa “Saúde, Fome e Humanidade” (3-H).   Tal programa tem por objetivo melhorar a saúde, 
aliviar a fome e promover o desenvolvimento social e humano como meio de incrementar a 
compreensão mundial, a boa vontade e a paz.   Os meios para fomentar a boa vontade 
internacional foram ampliados em 1985-86 com um quinto programa, Subsídios do Rotary para 
Professores Universitários Lecionarem em Países em Desenvolvimento, o qual envia educadores 
qualificados para ensinar em universidades do exterior.   Os programas Polio Plus e de Assistência 
em Caso de Desastre foram acrescentados em 1985-86 (o segundo foi cancelado em 1989).   Em 
1986, o programa de Voluntários do Rotary se desvinculou do Programa 3-H e tornou-se um 
programa separado.   Ademais, em 1986-87, o programa piloto Fórum Rotário da Paz também foi 
iniciado. 

 
 
 
Fonte :  “ROTARY : Um Século de Serviço, Um Novo Século de Sucessos”  COOPERATIVA EDITORA BRASIL ROTÁRIO - Outubro, 2004  
 


