Resultados da campanha RIBO 2015 pelo Dia Mundial de Combate à Pólio
Com muita satisfação, divulgamos aqui os resultados da campanha 2015 do Dia
Mundial de Combate à Poliomielite do Rotary International Brazil Office (RIBO)!
Realizada com o fim de contribuir para o fortalecimento do trabalho desenvolvido pelo
Rotary e seus parceiros para acabar com a paralisia infantil no mundo – através da
disseminação de informações, mobilização de recursos e oferecimento da oportunidade
de designação de um reconhecimento – tal campanha premiava com a oportunidade de
designar um Paul Harris especial:


O Rotary Club brasileiro com maior per capita de doações à PolioPlus de 23 de
Outubro a 01 de Dezembro, e



O Distrito brasileiro com maior percentual de Fundo Distrital de Utilização
Controlada (FDUC) inicial em 2015-16, incluindo as sobras do ano rotário
anterior, doado ao combate à Pólio neste ano rotário até 01 de Dezembro,

Tivemos a participação de 196 clubes
na campanha, que doaram um total
de U$63.849,96, bem como de 14
distritos, atingindo US$204.169,75
em doações de FDUC ao combate à
Pólio.
Agradecemos
a
todos
que
contribuíram e anunciamos os
contemplados com a nomeação de
um reconhecimento Certificado de
Companheiro Paul Harris especial:


Rotary Club de Pontal,
Distrito 4540, clube que
atingiu a maior per capita de
doações ao combate à pólio
entre 23 de outubro e 01 de
dezembro de 2015, com o
valor de U$250 contribuído
por companheiro,



Distrito 4530, que contribuiu
o maior percentual do seu
Fundo Distrital de Utilização
Controlada (FDUC) inicial
em 2015-16, incluindo as
sobras do ano rotário anterior, ao combate à Pólio, com 17% doado.

Essas doações tem impacto multiplicado, pois participam de programas de
equiparação, e são essenciais para nos aproximar da nossa meta de acabar com a pólio.
Desde seu início, em 1988, o programa PolioPlus preservou e protegeu a vida de mais
de 2,5 bilhões de crianças. Apesar desse progresso, a pólio ainda é endêmica em dois
países, o que representa uma ameaça, pois mesmo regiões livres da pólio podem
‘importar’ de volta a doença. Se o vírus existir em qualquer lugar, as crianças de todo o
mundo estarão em risco. Podemos garantir que todos estejam a salvo eliminando a
pólio de uma vez por todas. Agradecemos por contínuo apoio e juntos vamos vencer
essa luta!

