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Caro(a) rotariano(a),
Há 31 anos, nós lançamos o Pólio Plus com o ob-

jetivo de acabar com a paralisia infantil no mundo. 
Em julho deste ano, celebramos uma grande con-
quista: um ano sem novos casos da doença na Ni-
géria. Mas apenas um ano mais tarde, três novos 
casos do vírus selvagem foram registrados e o país 
foi novamente colocado na lista de nações endêmi-
cas. 

O governo nigeriano, em parceria com a Inicia-
tiva Global de Erradicação da Pólio, começou ime-
diatamente a tomar as providências necessárias 
para evitar a propagação da doença tanto na Nigé-
ria quanto nos países vizinhos. Para proporcionar 
assistência imediata, o Rotary aprovou um subsídio 
emergencial de US$500.000 e continua mobilizando 
apoio para o país. Também liberamos US$8 milhões 
para viabilizar a implementação de iniciativas e es-
tratégias de vacinação na região do Lago Chade.

Embora isso possa parecer um passo para trás, 
estamos mais preparados do que nunca para conti-
nuar lutando contra a pólio até que nenhuma crian-
ça corra o risco de contrair a doença e que todos os 
países sejam declarados livres desse mal. Ao longo 
dos anos, tivemos que superar muitos obstáculos 
e lidar com outros surtos. Tenho certeza que con-
seguiremos erradicar a pólio na Nigéria! Com seu 
apoio e dedicação contínuos, poderemos transfor-
mar nosso sonho em realidade. 

O Dia Mundial de Combate à Pólio é um evento 
importante que nos dará a oportunidade de discutir 
os principais desafios à nossa frente: cessar o surto 

na Nigéria, vacinar todas as crianças no Afeganis-
tão e Paquistão, e manter o progresso alcançado 
nas regiões que estão livres da doença. 

Esperamos ver diversos eventos pelo mundo em 
celebração a essa data. Se você ainda não o fez, ca-
dastre seu evento e baixe materiais para fazer dele 
um sucesso.

O Rotary irá realizar seu quarto evento anual do 
Dia Mundial de Combate à Pólio em Atlanta, nos 
EUA, na sede do Centro Norte-Americano de Contro-
le e Prevenção de Doenças. Assista à transmissão 
ao vivo às 18h00 (horário de Atlanta) ou confira a 
gravação posteriormente. Divulgue o nosso evento 
com artes gráficas do Rotary para as mídias sociais 
e lembre-se de que doações para a campanha serão 
equiparadas na proporção de 2:1 pela Fundação Bill 
e Melinda Gates. 

No dia 19 de novembro, uma equipe de funcio-
nários do Rotary irá participar, com líderes seniores 
do Rotary, rotarianos do Distrito 5500 e membros 
da família rotária de todo o mundo, do El Tour de 
Tucson. O objetivo é angariar fundos para a erradi-
cação da pólio. No ano passado, os esforços con-
juntos dos rotarianos e funcionários possibilitaram 
a arrecadação de US$4,4 milhões. 

À medida que o medo da paralisia infantil diminui 
no mundo, a conscientização pública sobre a do-
ença também se reduz. É nossa responsabilidade 
manter a erradicação da pólio nos “holofotes” e no 
topo das prioridades governamentais. Temos que 
colocar o Rotary a Serviço da Humanidade e erradi-
car essa doença de uma vez por todas!

Mensagem do presidente
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Há poucos dias, concluímos o vitorioso Institu-
to Rotary Brasil, no Recife, Pernambuco, que teve 
as prestigiosas presenças do simpático casal John 
Germ e Judy, e do futuro Chairman da Fundação Ro-
tária, Paul  Netzel, que circularam em todos os even-
tos do Instituto, criando um clima de simpatia e cor-
dialidade, o que muito nos honrou. Tivemos, também, 
a participação de mais de 1.200 governadores(as) e 
rotarianos(as) incluindo seus cônjuges, de todas as 
partes do Brasil, e alguns de países sul-americanos 
e até de Portugal. A todos, manifesto o meu especial 
agradecimento, extensivo ao querido EDRI Mário de 
Oliveira Antonino, Chairman deste instituto.

Fico feliz em transmitir esta informação, desejan-
do que o mesmo êxito seja obtido pelo Instituto Ro-
tary dos sete países das Zonas 23 B e C, no Equador-
-Guayaquil 2016, do qual também sou o convocador, 
a realizar-se nos dias 27 a 29 de outubro, congre-
gando os companheiros das referidas zonas, e para o 
qual estendo a todos o convite de participação, tendo 
em vista que todas as providências já foram toma-
das pela eficiente Coordenação do ex-governador e 
Chairman German Yepez, para garantir o sucesso do 
Instituto.  Estaremos todos congregados, temos cer-
teza, em torno do mesmo ideal de Servir, e dispostos 
a dar tudo para que sejam cumpridas integralmente 
as metas fixadas pelo nosso presidente John Germ, 
com seu atraente lema Rotary a Serviço da Humani-
dade.

Este ano, ocorrerá o Centenário da nossa Funda-
ção Rotária – Fazendo o bem no mundo – um gran-
de momento que nos leva a refletir sobre a respon-
sabilidade que temos com o Ideal de Servir, objetivo 
maior da nossa instituição, desde que alcancemos a 
expansão ideal dos nossos clubes.  

Chamo a atenção para  nossa permanente preo-
cupação com o Desenvolvimento do Quadro Asso-
ciativo,  uma vez que é crítica a situação de mais de 
50% dos clubes, que se mantém abaixo de 20 sócios 
em todos os distritos, sob minha jurisdição. Ainda, 
para conhecimento de todos informo que paira uma 
grande ameaça de redistritamento, porque não fo-
mos capazes de fazer com que os clubes atinjam o 
limite mínimo de 20 sócios, uma meta não tão difícil 
de atingir, objeto de uma campanha estimuladora e 
que venho encetando há um ano e dois meses com o 
projeto de conhecimento de todos “Meu Clube é 20”.

Precisamos mostrar em nossas zonas que é pos-
sível crescer, com um Rotary melhor, para comunida-
des melhores, para um futuro melhor, porque servir à 
humanidade é a melhor obra de uma vida, como diz o 
lema do nosso presidente.

INSTITUTO ROTARY
DO BRASIL - RECIFE E
O DESENVOLVIMENTO 
DO ROTARY
Diretor do RI – 2015/2017 
José Ubiracy Silva – BIRA

PROJETO: 
VAMOS GOSTAR DE LER 
Realizadores: Hermes de Araújo Rodrigues/ Norma Luci de L. Ch. Rodrigues
Colaboradores: Família Rotária do Distrito 4470
Comunidade envolvida: Professores e Equipe Pedagógica.

Distrito 4470
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Caros(as) companheiros(as),

Promover o desenvolvimento econômico e comu-
nitário é dever de todos nós e cumpre muito bem o 
lema deste ano rotário, que é “Rotary a Serviço da 
Humanidade”. Seja como empresário ou em projetos 
sociais, nós, rotarianos que somos, homens e mu-
lheres de negócios ou profissionais liberais compe-
tentes, temos muito a contribuir para uma sociedade 
mais justa e igualitária.

Ao longo da história o Rotary tem feito muito nes-
se sentido. Os exemplos não faltam. 

São exemplos da presença do Rotary no mundo 
promovendo o “Desenvolvimento Econômico e Co-
munitário”, que é o nosso tema de trabalho do mês. 
Temos muitas comunidades carentes em nossas ci-
dades, de aldeias indígenas a favelas. São campos 
férteis para a criatividade rotariana.

Em Rotary aprendemos fazer muito com pouco. E 
é disso que nossas comunidades carentes precisam. 
É do milagre da multiplicação. Uma padaria comuni-
tária, uma lavanderia comunitária, um projeto de hor-
tas caseiras, uma cooperativa de alimentos caseiros, 
enfim, as possibilidades são infinitas. 

Pessoas capacitadas não faltarão em nossos clu-
bes, além do poder que temos na articulação para 
envolver entidades, empresas e o governo. Com par-
cerias inteligentes podemos fazer muito para ajudar 
a melhorar a qualidade de vidas das pessoas.

Por fim, devemos lembrar que nossas ações de-
vem ter sempre o foco no “ensinar a pescar”. Rotary 
é preparado e competente. Um mundo com mais 
igualdade social depende certamente dos nossos 
conhecimentos, projetos e ações. É assim que conti-
nuaremos ser ‘Rotary a Serviço da Humanidade’.

Saudações Fraternas,

Companheiras das Casas da Amizade, Rotarianos, 
Interactianos e Rotaractianos.

Por que a realização do Projeto “Vamos gostar de 
Ler”?

Porque a leitura é a capacidade mais importan-
te que uma pessoa pode adquirir.  Motivando-se a 
leitura, melhora-se a qualidade de vida das pessoas 

mais necessitadas.
Ler em si não é vi-

ver; ler é conseguir o 
devido combustível de 
ideias para viver em 
sociedade.

Abraços fraternos a 
todos.

O desenvolvimento
econômico faz bem
a todos
Governador 2016-2017
Hermes de Araújo Rodrigues

Coordenadoria Distrital das Casas da AmizadeDistrito 4470
Norma Luci de Lima Chaves Rodrigues

O projeto “Vamos Gostar de Ler” foi criado em 2015 em razão de que pesquisando o trabalho de Educadores  nas redes 
públicas municipais, estaduais e particulares, e sendo este, o momento oportuno de lançarmos algo que viesse colaborar na 
disseminação da cidadania e melhorias na educação, criamos então este projeto. Para dar início a esse trabalho orientamos 
os Governadores Assistentes e cônjuges durante o GATS e os Presidentes e cônjuges no PETS para que eles levassem nossa 
mensagem aos Rotary Clubs do nosso Distrito 4470 para assim  envolver toda a Família Rotária. A partir de então, cada ro-
tariano doaria ao clube três livros de Histórias Infantis. Esses livros seriam etiquetados com um adesivo especial oferecido 
pela governadoria do Distrito e preenchidos com o nome do rotariano ou seja do doador, com o nome do presidente do Rotary 
Club  e do Governador do Distrito. Serão colocados dentro de cada livro um marcador de página, fornecido também pela 
governadoria, constando a Prova Quádrupla. O Rotary Club deverá organizar um local para expor os livros, deverá convidar 
a Diretora e ou Secretária de Educação  da Escola escolhida para receber esta doação durante a Festiva de Visita Oficial do 
Governador do Distrito, momento que explicaremos a metodologia usada ao trabalharem com os mesmos.
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O Furacão Matthew, que atingiu o Haiti no dia 4 
de outubro, deixou centenas de mortos e muitos de-
sabrigados. Muitas partes do país ainda estavam se 
recuperando do terremoto de 2010. 

Estima-se que a tempestade tenha afetado 
330.000 pessoas, incluindo 6.400 que foram deslo-
cadas para um abrigo temporário. Danos extensivos 
às principais pontes e outras redes de transporte dei-
xaram algumas áreas isoladas e vulneráveis. Chuvas 
torrenciais resultaram em enchentes e deslizamen-
tos de terra, e a água contaminada ameaça causar 
uma onda de cólera e outras doenças transmitidas 
pela água. 

Uma equipe assistencial da ShelterBox, formada 
por voluntários do Canadá, Inglaterra, Nova Zelândia 
e Estados Unidos, foi a Porto Príncipe, capital do Hai-
ti, para avaliar os danos e decidir a melhor forma de 
ajudar os desabrigados. A instituição é parceira de 
projetos do Rotary em casos de desastres naturais. 

Trabalhando com rotarianos, autoridades do go-
verno e outras agências de socorro, a ShelterBox 
está preocupada com possíveis surtos de cólera no 
sul da ilha e também com o fornecimento de abri-
go. Na quarta-feira chegaram vários suprimentos da 
Shelterbox em Les Cayes, no sul do Haiti, que serão 
usados para ajudar na triagem e tratamento de pa-
cientes com cólera. 

“Forneceremos kits emergenciais e outros itens, 
como painéis solares, mosquiteiros e fil-
tros para combater a cólera”, disse Chris 
Warham, chefe executivo da Shelterbox.

O Furacão Matthew é considerado o 
pior a atingir o Haiti em mais de 50 anos, 
registrando ventos que chegaram a 230 
quilômetros por hora.

ESTADOS UNIDOS E CANADÁ ATINGI-
DOS

O furacão causou destruição em 
partes dos estados da Flórida, Geórgia, 
Carolina do Norte e do Sul, provocando 
efeitos mesmo em um lugar tão longe 

como a Nova Scotia, no Canadá, na forma de en-
chentes, ferimentos e mortes. Os rotarianos estão 
contribuindo no fornecimento de artigos de primei-
ra necessidade às famílias e também ajudando-as a 
encontrar abrigo.

“O volume de água dos rios está subindo muito”, 
disse Rusine Mitchell Sinclair, governador do Distrito 
7710 da Carolina do Norte. “Nós articularemos com 
os distritos vizinhos o fornecimento de ajuda hu-
manitária assim que a cheia baixar para avaliarmos 
melhor como podemos interceder a favor da popu-
lação.” 

COMO AJUDAR
O Grupo Rotarianos em Ação pela Assistência em 

Casos de Desastre e o Distrito 7020 estão coletando 
doações no Haiti e nas Bahamas. Os fundos tem sido 
usados para substituir o teto de 1.000 casas e for-
necer sistemas Sawyer de filtragem d’água. Acesse 
este website para contribuir.

Envie doações ao Distrito 7710 para ajudar as 
famílias afetadas na Carolina do Norte. Vale men-
cionar que funcionários do Rotary estão em contato 
com líderes distritais de outras áreas afetadas pelos 
furacões Matthew e Nicole, e também monitorando 
tempestades tropicais no Pacífico. Envie e-mail para 
relief@rotary.org para obter informações de como 
contribuir a outros distritos rotários.

ROTARY E SHELTERBOX SE MOBILIZAM 
NA AJUDA ÀS VÍTIMAS DO FURACÃO 
MATTHEW
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INTERCÂMBIO DE SERVIÇOS DE 
NOVAS GERAÇÕES (NGSE)

O Intercâmbio de Serviços de Novas Gerações faz 
parte da Quinta Avenida de serviços: JUVENTUDE.

O NGSE acrescenta, aos programas de Rotary, a 
possibilidade de apoiar jovens adultos em seu de-
senvolvimento profissional e interesse social. Atra-
vés do NGSE, os participantes aprendem em primeira 
mão sobre a vida em outro país, seu sistema educa-
cional e a rotina de trabalho. À medida que seu con-
ceito do mundo se expande, os jovens amadurecem 
e desenvolvem uma compreensão mais profunda de 
si mesmos, dos outros e do mundo.

Diferentes tipos de intercâmbio
Intercâmbios não acadêmicos: Normalmente 

ocorrem individualmente. Os participantes ganham 
experiência de trabalho em empregos ou profissões 
em outro país. Na maioria dos casos eles vivem com 
famílias anfitriãs que fornecem alojamento e alimen-
tação. São designados um local de trabalho, contrato 
de trabalho de mútuo acordo entre Distritos partici-
pantes que ficam responsáveis por providenciar es-
tadia do participante.

Intercâmbios acadêmicos não remunerados: 
Ocorrem individualmente. A duração varia de acor-
do com a necessidade acadêmica e é regulada por 
leis locais e exigências do visto. A duração não será 
superior a três meses, que geralmente coincide com 
as limitações da maioria dos vistos de turista. Os 

participantes ficam em famílias de anfitriãs que for-
necem alojamento e alimentação adequados. Há ne-
cessidade de conseguir local de trabalho antes que o 
intercâmbio se inicie.

     Poderá haver alguns estágios que impossibi-
litem que o participante fique em lares de famílias 
anfitriãs (por exemplo: trabalho em um orfanato ou 
hospital). Nesses casos, o Rotary Club anfitrião de-
verá providenciar moradia adequada. Custos adicio-
nais necessitam ser negociados entre o clube anfi-
trião e os distritos e clubes rotários participantes.

Tour de Grupos Vocacionais: Variam de três a seis 
semanas. Grupos de seis a dez participantes são in-
troduzidos às práticas locais de seu campo educa-
cional ou profissional noutro país. Os participantes 
ficam com famílias anfitriãs que fornecem alojamen-
to e alimentação sem custo.

     O grupo visitará e participará em vários progra-
mas vocacionais (direito, tecnologia, escritório etc.). 
Também a participação no serviço rotário especial-
mente em projetos especialmente de áreas de foco 
(água, educação, etc.) e podem ser organizados para 
dar aos participantes oportunidades de liderança. 
Eles poderão ficar tanto em casas de famílias como 
em Hotéis/Pousadas.
Intercâmbio de Serviços de Novas Gerações
Um Mundo de Opções

Das várias razões para ser Rotariano, na minha 
opinião, todas são importantes, mas prevalece a 
Amizade, o Profissionalismo e a Oportunidade Para 
Servir.
AMIZADE:

Em um mundo cada vez mais complexo, o Rotary 
satisfaz a uma das necessidades mais básica dos 
seres humanos: a do companheirismo. Esta é uma 
das duas razões pelas quais o Rotary foi fundado 
em 1905.
PROFISSIONALISMO:

Este foi o segundo motivo do surgimento do Ro-
tary. Toda pessoa precisa de uma rede de conta-
tos. O Rotary representa um corte transversal das 
profissões de uma comunidade, pois os rotarianos 
estão envolvidos em todos os ramos comerciais e 

profissionais, e aju-
dam-se uns aos ou-
tros.
O P O R T U N I D A D E 
PARA SERVIR:

Rotary é formado por clubes dedicados à presta-
ção de serviços. Seu interesse máximo é a humani-
dade, seu produto de maior valor é a dedicação ao 
servir. Rotarianos servem suas comunidades, local 
e internacionalmente. Os melhores motivos para 
tornar-se rotariano são as oportunidades de ajudar 
nossos semelhantes e o bem-estar que resulta de 
nossas ações.

Estas três razões servem como carro chefe para 
crescimento pessoal, informação atualizada, diver-
são, oratória e cidadão do mundo.

Razões para ser Rotariano
Rotary Club Ponta Porã/PJC -  Princesinha dos Ervais
GA Zilca da Silva Custódio
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visitas de clubs 
O Governador Hermes agradece a todos os companheiros que os receberam
calorosos e empenhados no ideal Rotary.
Acompanhe nosso calendário de visitas nos próximos informativos.

Valparaíso

Guaraçai

Ribas do Rio Pardo

Selviria

Cassilândia Inocência

Aparecida do Taboado



pág. 9
Distrito 4470

Seminário Distrital Desenvolvendo Rotary

Seminário Distrital de Imagem Publica

Rio Brilhante

Três Lagoas

Andradina
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52 anos de Fundação Rotary 
Club de Bilac Distrito 4470

DIA MUNDIAL CONTRA POLIO

O Rotary Club de Bilac Distrito 4470 completou no último dia 13/10/2016, 
seus 52 anos de Fundação. A data foi comemorada em reunião festiva no 
dia 18/10/2016, com a presença de convidados, visitantes e do 
Governador Assistente Carlos Sussumi Ivama. Parabéns e Sucesso! 

No dia 24/10, dia mundial de combate à pólio o Rotary Club de Andradina 
Integração colocou 3 faixas pela cidade de Andradina/SP, para que a
população tenha conhecimento da referida data

1ª Reunião Interclubs do 
Setor 12 do Distrito 4470
Realizada em Dourados - MS, no dia 30/08/2016, a 1ª Reunião Interclubes do Setor 12 
do Distrito 4470. O Tema do encontro foi “O SER E O DEVER SER DO ROTARIANO”, com 
palestra do EGD Jose Calderan Bordim sobre o assunto. Outra importante palestra foi 
proferida pelo companheiro Dr. Fabio R Lima que abordou o tema “PROJETO HEPATITE 
ZERO DO RI”. O encontro contou com a Participação de todos os seis RCs de Dourados, 
os RCs de Caarapó e Itaporã, Casa da Amizade e Rotaract Club de Dourados.

Ações de Clubs
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Ação dia das crianças RC de Itaporã
Rotary Club de Itaporã, em parceria com o comércio da cidade, promovem tarde de 
recreação para as crianças da grande Cohab e adjacências. Foram servidos 4000 
cachorros quentes, 30 kg de bolo, pipoca, algodão doce e refrigerantes. Disponibilizamos 
também pula pula, piscina de bolinhas,  futebol, além de outras recreações. Evento foi 
um sucesso. Agradecemos a todos os envolvidos.

Dia da criança na Casa de Apoio à 
Pessoa com Câncer de Araçatuba e 
Região Brota Vida
Dia 11/10/2016
Rotary Club de Araçatuba Cidade Amiga
Presidente - Hilda Bertão
Representada no evento por Paulo Cesar Maia da Cruz (Presidente da comissão de Imagem 
Pública - Adele Rodrigues de Carvalho Vecchi  e MATILDE CHAGAS

IX Rotary Grill
O Rotary Club de Birigui Cidade Pérola Distrito 4470 realizou no último dia 11/09/2016 o 
IX Rotary Grill, em prol do VCC -  Voluntários de Combate ao Câncer de Birigui, que realiza 
importante trabalho junto a pacientes e familiares de portadores de Câncer. Na foto o
presidente e os Associados do clube fazendo a entrega do cheque simbólico às voluntárias.
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Um NRDC (Núcleo Rotary de Desenvolvimento 
Comunitário) é um grupo de não rotarianos que com-
partilha do nosso comprometimento em servir. Os 
membros do NRDC planejam e realizam projetos em 
suas comunidades e apoiam projetos do clube local.

Ao trabalhar com um NRDC, o Rotary Club:
- encontra soluções para problemas comunitários, 
capacitando os moradores a melhorarem seu vilare-
jo, bairro ou cidade;
- acrescenta sustentabilidade e longevidade a seus 
projetos, envolvendo os moradores da comunidade 
em suas fases de planejamento, operações e moni-
toramento;
- formam líderes, orientando membros da comunida-
de e incentivando-os a assumirem responsabilidade 
pelo projeto.

Existem mais de 8.500 núcleos em mais de 90 
países. Conheça alguns exemplos de seus trabalhos:
- O NRDC de San Miguel, no México, dá bolsas de 
estudo a estudantes do ensino médio de famílias ca-
rentes.
- Membros com necessidades especiais do NRDC de 
Keon, nos EUA, planejam atividades voluntárias em 
um banco de alimentos e em um abrigo para cães.
O NRDC de Cura Village, no Quênia, fornece recursos 
financeiros e materiais escolares a um orfanato lo-
cal.
- O NRDC de Genesis Ameligan em Metro-Roxas, 
nas Filipinas, ajudou seu Rotary Club patrocinador a 
construir um sistema de filtragem da água da chuva 
para prover água limpa a uma comunidade ribeiri-
nha. Os membros do NRDC cuidam do sistema, fa-
zem manutenção periódica e vendem a água de for-
ma a arrecadar fundos para outros projetos.

COMO POSSO PARTICIPAR DE UM NRDC OU ORGA-
NIZAR UM NÚCLEO?

Ao participar de um NRDC ou organizar um, você 
pode causar um impacto enorme em sua comuni-
dade. Os NRDCs podem existir em qualquer lugar 
onde haja um clube patrocinador. Para encontrar um 
NRDC em sua região, entre em contato com o Rotary 
Club mais próximo. Se não houver um núcleo em sua 

área, fale com o presidente do Rotary Club sobre sua 
ideia de criar um. Saiba mais sobre o que você pode 
fazer por meio de um NRDC.

COMO POSSO PATROCINAR UM NRDC?
Ao patrocinar um NRDC, você proporciona a um 

segmento maior da sua comunidade a oportunidade 
de resolver problemas locais de modo proativo. Se 
os membros da comunidade tiverem um interesse 
especial por um projeto, é muito mais provável que 
trabalhem para que ele continue existindo.

Você pode formar um NRDC em qualquer lugar 
onde não rotarianos estejam interessados em traba-
lhar com o Rotary. Algumas orientações:
- Avalie a comunidade. Junto com os moradores, 
identifique os pontos fortes da comunidade e as 
coisas que ela mais precisa. Encontre pessoas dis-
postas a trabalhar com seu clube para sanar as difi-
culdades locais, considerando onde um NRDC seria 
mais útil e que tipos de projetos seriam mais efica-
zes.
- Promova o NRDC para o seu clube. Garanta a ade-
são dos associados e descreva o papel do seu clube 
como patrocinador. Avalie o interesse do clube e se 
os associados estão preparados para fazer projetos 
junto com um NRDC.
- Recrute membros para o NRDC. Organizações co-
munitárias e não governamentais são bons lugares 
para encontrar membros em potencial.
Peça ajuda do presidente da Comissão Distrital de 
NRDCs.
- Para ser um patrocinador, preencha o formulário de 
organização de NRDC e envie-o ao RI.

COLABORAÇÃO EM PROJETOS
Consulte os recursos do ciclo de um projeto para 

orientação sobre planejamento e gestão de iniciati-
vas com o NRDC do seu clube. Se o projeto precisar 
de mais recursos, utilize o Rotary Ideas. Promova o 
seu sucesso no Rotary Showcase e divulgue que o 
envolvimento da comunidade com o Rotary através 
de um NRDC ajuda o clube a acrescentar elementos 
essenciais de sustentabilidade em projeto financia-
do por Subsídio Distrital ou Global.

ORGANIZE UM NRDC

ENTRE PARA A
HISTÓRIA HOJE
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É muito natural que, na conjuntura econômico-
financeira pela qual passa o Brasil, agravada por 
questões de ordem ética e moral, o pessimismo te-
nha se abatido sobre pessoas das mais diferentes 
classes sociais, das mais ricas às mais pobres, uns 
sentindo a produção e os negócios encolherem, ou-
tros enfrentando as chagas do desemprego e do en-
dividamento.

Para os rotarianos, que trabalham em prol de uma 
harmonia plena, de uma vida com dignidade, de um 
relacionamento amistoso e solidário, apoiar as pes-
soas e as famílias para que encontrem saídas para 
essas dificuldades e reencontrem a esperança é ta-
refa urgentíssima.

Se, na prática, a nossa formidável Fundação Rotá-
ria e a já vitoriosa Associação Brasileira da The Ro-
tary Foundation (ABTRF) têm recebido vultosas con-
tribuições financeiras para viabilizar os seus projetos 
educacionais e humanitários, nada mais provável de 
ocorrer do que a continuidade dessas arrecadações. 
E, se temos essa boa expectativa graças ao histórico 
de arrecadações, também somos otimistas devido à 
generosidade do rotariano brasileiro, que segue cada 
vez mais fiel ao ideário de fazer o bem ao próximo, de 
transformar vidas e comunidades.

Aliás, aquilo que vem sendo feito desde 1905 com 
indiscutível sucesso tem amplo respaldo teórico em 
estudos de pensadores, economistas e sociólogos de 
inquestionável reputação mundo afora. Desde Aris-
tóteles, que escreveu: “Os homens cumprem sua jor-
nada unidos tendo em vista uma vantagem particu-

lar e como 
meio de 
p r o v e r 
a l g u m a 
coisa par-
t i c u l a r 
necessá-
ria aos propósitos da vida”. É fácil entender como o 
interesse pela causa motiva tanto iniciativas como 
resultados.

Admirável é o trabalho do sociólogo norte-ame-
ricano Mancur Olson no livro A lógica da ação cole-
tiva, cujo primeiro capítulo é intitulado “Uma teoria 
dos grupos e das organizações”. Prática e teoria rea-
firmam a convergência da capacidade do fazer das 
pessoas quando elas desenvolvem os seus esforços 
no sentido do bem coletivo. E o Rotary, a Fundação 
Rotária e a ABTRF não têm o mesmo ponto de con-
vergência?

Se levarmos em conta que no ano 2013-14 as 
doações atingiram 835.294 dólares (com o dólar co-
tado a 2,25 reais em junho de 2014), e que no perío-
do 2014-15 elas somaram 1.117.373 dólares (com 
o dólar cotado a 3,06 reais em junho de 2015), po-
deremos constatar o formidável crescimento dessas 
doações, orgulho de todos aqueles que, constituin-
do vitoriosas equipes desde 2004-05, têm tido total 
consciência do significado do servir.

Deus permita que a criatividade, associada à 
grandeza do coração de todos, supere as aspirações 
arrecadadoras hoje sonhadas.

CRESCIMENTO E DESAFIOS
Diretor 1985-87 do Rotary International, vice-presidente da ABTRF 
e membro do Conselho Superior da Editora Brasil Rotário
Mário de Oliveira Antonino
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Demonstração dos
Resultados do exercício 
01/07/2015 a 30/06/2016

SALDO INICIAL: 01/07/2015
SALDO CONTA CORRENTE
SALDO CONTA APLICAÇÃO
TOTAIS CONTA

14,90
-

14,90

249.444,49
220.717,20

1.959,42
472.121,11

32.028,71
56.937,94
88.966,65

1.900,00
10.008,00

220.320,00

18.530,48

10.957,52

18.500,00

1.501,30
67.221,42

3.059,98

8.235,50
1.502,05

18.000,00
2.099,25
1.333,86

383.169,36

88.951,75

918,23
550,00

1.541,14
2.588,03

983,00
1.028,04

1.1611,49
9.310,55

483,53
4.707,70
1.717,47
4.048,82

15.000,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00

RECEITAS
FUNDO DISTRITAL
SUBSÍDIO DISTRITAL
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
TOTAL DAS RECEITAS

SALDO FINAL 30/06/2016
SALDO CONTA CORRENTE
SALDO CONTA APLICAÇÃO
TOTAIS CONTA

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 30 DE JUNHO DE 2016

DESPESAS
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS COM HONORÁRIOS
REPASSE PROJETOS DISTRITAIS
DESPESAS DE VIAGENS
RDR 2016-17 WILLIAN BREVE - TREINAMENTO RIO DE JANEIRO
RDI 2016-17 YAGO COGO PIMENTA - TREINAMENTO CURITIBA
GOV. BAIOCCO - ELEIÇÃO DIRETOR RI - ARGENTINA
GOV. HERMES - INSTITUTO ROTARY - RIO DE JANEIRO
GOV. MARANGONI - INSTITUTO ROTARY - RIO DE JANEIRO
GA - EVALDO JUSTINO FONSECA
MOTORISTA GOVERNADOR
GOV. MANOEL B. NETO

DESPESAS COM ASSEMBLÉIAS E SEMINÁRIOS:
ASSEMBLÉIA EM DOURADOS
SEMINÁRIO DISTRITAL EM NAVIRAÍ
SEMINÁRIO DISTRITAL EM VALPARAÍSO
SEMINÁRIO DISTRITAL DE CAPACITAÇÃO EM DOURADOS

REPASSES:
GOV. HERMES - TREINAMENTO EQUIPE 2016-17
ADIRC - ROTARACT - ÁGUA CLARA
ADIC - INTERACT - TRÊS LAGOAS
REGOESP - DISTRITO 4480 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

DESPESAS COM CORREIOS
DESPESAS COM CONFERÊNCIA DISTRITAL
DESPESAS COM INTERNET/SITE

DESPESAS COM PAGAMENTO AO COMPANHEIRO ARI SOFIA (EMPRÉSTIMO)
DESPESAS COM CARTÓRIO
DESPESAS COM SECRETARIA DISTRITAL
DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE
DESPESAS BANCÁRIAS
TOTAL DE DESPESAS

SUPERÁVIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO

Gov. Manoel Bertoldo Neto
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frequÊncia dos clubs do
distrito 4470 | setembro 2016

AGUA CLARA
AMAMBAI
ANDRADINA
ANDRADINA INTEGRAÇÃO
ANDRADINA URUBUPUNGÁ
APARECIDA DO TABOADO
ARAÇATUBA
ARAÇATUBA ALVORADA
ARAÇATUBA BANDEIRANTE
ARAÇATUBA CENTENÁRIO
ARAÇATUBA CIDADE AMIGA
ARAÇATUBA CRUZEIRO DO SUL
ARAÇATUBA LESTE
ARAÇATUBA NOROESTE
ARAÇATUBA OESTE
AVANHANDAVA
BATAYPORÃ
BELA VISTA
BILAC
BIRIGUI
BIRIGUI CIDADE PÉROLA
BIRIGUI XIX DE ABRIL
CAARAPÓ
CAMPO GRANDE
CAMPO GRANDE ALVORADA
CAMPO GRANDE CIDADE MORENA
CAMPO GRANDE NORTE
CAMPO GRANDE PANTANAL
CAMPO GRANDE SÃO FRANCISCO
CAMPO GRANDE SEM FRONTEIRAS
CAMPO GRANDE UNIVERSIDADE
CASSILANDIA
CASTILHO
CHAPADÃO DO SUL
CORUMBÁ
COSTA RICA
DOURADOS
DOURADOS ÀGUA BOA
DOURADOS ÁGUIA DOURADA
DOURADOS CAIUAS
DOURADOS CINQUENTENÁRIO
DOURADOS GUAYCURUS
FATIMA DO SUL
GUARAÇAI
GUARARAPES
INOCÊNCIA
ITAPORÃ
IVINHEMA
JARDIM - GUIA LOPES DA LAGUNA
MARACAJU
MIRANDA
MIRANDÓPOLIS
NAVIRAI
NAVIRAI INTEGRAÇÃO
NIOAQUE
NOVA ALVORADA DO SUL
NOVA ANDRADINA
NOVA ANDRADINA CENTENÁRIO
PARANAÍBA
PARANAÍBA SANTANA
PENÁPOLIS
PENÁPOLIS XV DE MARÇO
PONTA PORÃ – PEDRO JUAN CABALLERO
PONTA PORÃ – PEDRO JUAN CABALLERO FRONTEIRA
PONTA PORÃ – PEDRO JUAN CABALLERO GUARANI
PONTA PORÃ – PEDRO JUAN CABALLERO PRINCEZINHA DOS ERVAIS
PORTO MURTINHO
RIBAS DO RIO PARDO
RIO BRILHANTE
SELVIRIA
TRÊS LAGOAS
TRÊS LAGOAS CIDADE DAS ÁGUAS
VALPARAISO

9
17
24
17
26
12
19
27
30
10
8
16
12
25

5
15
5
9
40
16
21
18
15
13
21
21
14
11
14
20
26
10
20
19
16
16
15
16
38
20
9
20
33
36
22
32
25
12
25

30
29
11
5
13
22
9
23
11
53
23
22
27
30
0
12
22
24
18
61
12
50

2
4
0
4
0
8
4
7
2
7
13
16
5
4

7
6
8
6
1
2
6
8
8
4
9
5
10
12
3
10
5
0
3
3
2
2
5
8
0
2
3
2
0
2
3
0
4
7
2

6
0
7
5
4
7
7
3
0
2
2
0
0
0
20
0
6
7
6
0
18
3

11
21
24
21
26
20
23
34
32
17
21
32
17
29
30
12
21
13
15
41
18
27
26
23
17
30
26
24
23
17
30
31
10
23
22
18
18
20
24
38
22
12
22
33
38
25
32
29
19
27
17
36
29
18
10
17
29
16
26
11
55
25
22
27
30
20
12
28
31
24
61
30
53

88%
72%
76,67%
75%
80,80%
56,25%
89,50%
83,33 %
100%
95,59%
88,09%
90,67%
69%
83,62%
82,5%
90%
91,25%
87,17%
70%
73,33%
80,67%
61,11%
98,77%
76,14%
69,33%
48,33%
55,67%
70%
74,80%
53,53%
80,22%
80,80%
76%
72,27%
35%
66,66%
81%
73,68%
84%
64,45%
80%
95,75%
80,30%
87,88%
70,01%
87,5%
70,56%
90%
63%
82,35% 
87%
79,50%
81,33%
57,40%
90%
70,59%
87,36%
75%
73,67%
85%
89%
89%
70,45%
72,72%
66,96%
48,75%
62%
77,20%
69,50%
79,17%
71,50%
83,33%
85,50%

 

5
4
5
4
4
3
3
4
4
3
4
4
4
6
4
3

3
3

4
4
3

3

5

4
5
5
4
2
4
4
5
5
4
4
4

3
4
4
4

5
4
4
4
3
5

3

3

3
4

4
4
4

5
4
3
4
3
4

ROTARY CLUB DE
Associados 

Homens
Associados 

Mulheres
Total de 

associados

PRETO – Lançado pelo e-mail
AZUL – Lançado pelo site

Frequência %
Total de

Reuniões
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Desfrute da hospitalidade do Sul dos 
Estados Unidos
Saiba mais em rotaryconvention2017.org

JUNTE-SE A NÓS 
EM ATLANTA


