
É importante reconhecer que coisas incríveis podem acontecer quando as pessoas se unem por uma
causa. 

Atenciosamente,

Doe onlineLuciana Beuke
Rotary Club of Boca Raton West
Presidente 2022-2023

Cristiane Martins
Fundação Vamos Falar Português
Presidente

A Fundação Vamos Falar Português, juntamente
com o Rotary Boca Raton West, convida você a
participar de uma das mais importantes campanhas
anuais da atualidade: eliminar a paralisia infantil no
mundo!

POLIO 
ERRADIQUE A DOENÇA 

PARA SEMPRE

Prezados Pais,

Em agosto de 2022, as autoridades de saúde
encontraram polio vírus em amostras de esgoto de
Nova York. Isso ocorreu após um caso de poliomielite
paralítica identificado no condado de Rockland em
julho. O vírus da poliomielite foi detectado em águas
residuais na cidade de Nova York e três condados ao
norte: Rockland, Orange e Sullivan.

Se não acabarmos com a pólio agora, ela pode voltar e
afetar um número estimado em 200.000 crianças por
ano.

O Rotary fez da erradicação da poliomielite sua prioridade em 1985. Desde então, o Rotary contribuiu
com US$1,2 bilhão à causa, e seus associados dedicaram inúmeras horas de trabalho voluntário para
ajudar na vacinação de dois bilhões de crianças em 122 países.

Uma nova Estratégia de Erradicação da Pólio de 2022-2026 está sendo implementada e o Rotary se
comprometeu a levantar US$ 50 milhões por ano para essa fase final para alcançar a meta de um
mundo livre da pólio.
Durante o mês de outubro estaremos voltados a campanha de conscientização e doação para a causa da
Pólio. A campanha irá até o final de Outubro, quando então a Fundação Bill e Melinda Gates vai  doar
US$2.00 para cada US$1.00 de tudo que arrecadarmos!  

Incentive sua criança a juntar moedas durante o mês de outubro para a campanha;
Fale com seus amigos e parentes para que ajudem o seu filho a levantar doações;
O dinheiro arrecadado deve ser entregue a(o) professor(a) 

Como contribuir:

1.
2.
3.

https://www.rotarybocaratonwest.org/donate-to-polio/

