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Globalmente, nos países desenvolvidos e nos 
países em desenvolvimento, a mortalidade infantil 
está em declínio e a expectativa de vida em as-
censão. Em 1960, 182 de cada 1.000 crianças nas-
cidas morriam antes de completar 5 anos. Hoje, 
esse número caiu para 43. A expectativa de vida 
de uma criança nascida em 1960 era de apenas 52 
anos, em média. A de uma criança nascida hoje é 
de 71 anos.

Ainda agora, como naquela época, os fatores 
mais prováveis determinantes do destino de uma 
criança são definidos no nascimento: onde ela 

nasce, a condição educacional e econômica da 
família, a disponibilidade de cuidados médicos. 
No entanto, um dos mais importantes avanços 
na saúde pública atingiu todos os países e agora 
deve alcançar todas as crianças: a imunização.

O uso de vacinas, em muitas partes do mundo, 
praticamente eliminou doenças que antes eram 
predominantes, como a difteria, o tétano e a rubé-
ola. Graças às vacinas, 20 milhões de vidas foram 
salvas do sarampo desde 2000, a varíola foi erra-
dicada, e a poliomielite será a próxima.

Trinta anos atrás, havia uma estimativa de 
350.000 casos de poliomielite por ano em todo o 
mundo. Quando esta edição da revista The Rota-
rian foi impressa, apenas 37 casos de poliomielite 
haviam sido registrados em 2016: o menor núme-
ro da história. Todos os outros casos, e a paralisia 
e morte trazidas com eles, foram evitados graças 
ao uso difundido de uma vacina segura, confiável 
e barata.

A Organização Mundial da Saúde estima que a 
imunização evite cerca de 2 a 3 milhões de mortes 
todos os anos, além da carga enorme provocada 
pela perda econômica e pelas deficiências. No en-
tanto, as coisas poderiam ser ainda melhores: 1,5 
milhão de mortes adicionais poderiam ser evita-
das melhorando-se a área de alcance da vacina-
ção em todo o mundo.

De 24 a 30 de abril, o Rotary se juntará à OMS, 
ao UNICEF e aos Centros dos EUA para Controle e 
Prevenção de Doenças a fim de celebrar a Sema-
na Mundial de Vacinação, cujo tema deste ano é 
“As vacinas funcionam,” e aumentar a visibilida-
de sobre o incrível impacto que as vacinas têm na 
saúde global. O aumento no uso de vacinas tem 
repercussões mais amplas para a saúde pública: 
controlar a hepatite viral, reduzir a necessidade de 
antibióticos e do desenvolvimento de micróbios 
resistentes a antibióticos e atingir mais crianças 
e adolescentes com intervenções essenciais de 
saúde. Em todas as partes do mundo, para garan-
tir que todas as crianças tenham a melhor chance 
de um futuro saudável, a imunização de rotina é 
tão crucial quanto antes.

Em um mundo incerto, as vacinas oferecem 
algo notável: uma maneira de proteger nossas 
crianças ao longo de suas vidas. Ao trabalhar em 
conjunto para proteger todas as crianças contra a 
poliomielite e outras doenças evitáveis, o Rotary 
está verdadeiramente A Serviço da Humanidade, 
agora e nas próximas gerações.

abril 2017
Presidente 2016-17
John F. Germ
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A partir da luta contra a paralisia infantil, certa-
mente uma das iniciativas mais arrojadas e signi-
ficativas em benefício da humanidade, a Fundação 
Rotária do Rotary International tem capacitado os 
rotarianos para que possam, também, promover ini-
ciativas que visem a melhoria da saúde, da educação 
e do combate à pobreza das crianças. Ela tem ajuda-
do a patrocinar essas atividades humanitárias, que 
vão desde projetos comunitários a iniciativas glo-
bais, beneficiando a saúde materno-infantil em todo 
o mundo. 

Da luta contra a paralisia infantil aos Centros Ro-
tary pela Paz, a nossa Fundação tem uma bela his-
tória para contar. E tudo isso está contido no livro 
intitulado “Fazendo o Bem no mundo: A História dos 
100 anos da Fundação Rotária”, que está repleto de 
histórias fascinantes sobre a jornada da entidade e 
as pessoas que abriram e trilharam o caminho do 
servir através dela. O livro será lançado em Atlanta, 
entre 10 e 14 de junho próximo, durante a Convenção 
anual do Rotary.

Vale destacar que dentre as seis áreas de enfoque 
de atuação da Fundação Rotária está a saúde ma-
terno-infantil. Milhares de projetos estão sendo rea-
lizados pelos clubes rotários em todo o mundo para 
melhorar a saúde materno-infantil.

A nossa Fundação capacita os rotarianos a atua-
rem nessa área para reduzir a taxa de mortalidade 
infantil de crianças de menos de cinco anos; redu-
zir a taxa de mortalidade materna; facilitar o acesso 
a atendimento e tratamento médico essencial para 
mães e filhos; apoiar estudos ligados à saúde mater-
no-infantil, dentre outras atividades. 

Na área de enfoque saúde materno-infantil enqua-
dram-se o pré-natal; trabalho de parto; fornecimento 
de equipamentos de pré-natal e atividades informa-
tivas para clínicas e hospitais; iniciativas de capa-

citação para profissionais e líderes da saúde, como 
médicos, enfermeiros, trabalhadores comunitários e 
parteiras; iniciativas de capacitação para ajudantes 
de parto; orientação e acesso a controle da natali-
dade, planejamento familiar, iniciativas de prevenção 
ou redução de doenças, como HIV/Aids e papiloma-
vírus humano (HPV); orientação e treinamento sobre 
saúde sexual, principalmente entre meninas adoles-
centes. 

Chama-se a atenção para a criação ou apoio a 
programas que forneçam vacinas e antibióticos, pois 
sarampo, malária, pneumonia, Aids e diarréia ainda 
são as principais causas de morte entre menores de 
5 anos. Nesse sentido, é importante a ajuda para evi-
tar a transmissão do HIV de mães para filhos, pro-
movendo o uso de medicamentos antirretrovirais e a 
elaboração de projetos relacionados a saneamento, 
água e higiene para melhorar a saúde das crianças. 
Sabe-se que todo ano milhões de crianças meno-
res de cinco anos morrem em decorrência de má 
nutrição, assistência médica precária e instalações 
sanitárias inadequadas. Por meio desse apoio e as-
sistência materno-infantil, a Fundação Rotária tem 
ajudado muito as mães e filhos carentes de todo o 
mundo.

NOSSA FUNDAÇÃO 
CUIDA BEM DA SAÚDE 
MATERNO-INFANTIL
Diretor do RI – 2015/2017 
José Ubiracy Silva – BIRA
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Caros companheiros(as),

Abril é o mês da ‘Saúde Materno-Infantil’ no ca-
lendário rotário. Cuidar do bem-estar de mães e fi-
lhos é uma questão humanitária e de defesa da vida 
e, por isso mesmo, compromisso de Rotary no mun-
do inteiro.

É uma área tão importante que o Rotary tem um 
programa que apoia treinamento e práticas em saú-
de materno-infantil, incluindo redução da taxa de 
mortalidade entre menores de cinco anos de idade 
em várias regiões do mundo.

Podemos contribuir aqui no nosso distrito e nos 
clubes de várias formas, seja doando para a Funda-
ção Rotária ou com ações diretas nas nossas comu-
nidades. Basta uma visita nas periferias das nossas 
cidades ou nas aldeias indígenas para conhecer de 
perto o sofrimento das mulheres, muitas sem mari-
dos, que se desdobram para trabalhar e cuidar dos 
filhos ao mesmo tempo. O resultado disso é preca-
riedade na saúde e educação.

Nós rotarianos, podemos sempre ajudar, seja com 
projetos próprios ou pela Fundação Rotária ou ainda 
usando da nossa influência para indicar e reivindicar 

ao poder público. Cuidar das pessoas está na essên-
cia de ser do rotariano.

Os exemplos bem sucedidos estão na nossa li-
teratura. O Rotary Club de Metro East Taytay, nas 
Filipinas, por exemplo, formou parceria com profis-
sionais da área médica para fornecer assistência 
gratuita a mais de 100 mulheres de baixa renda. Na 
Nigéria, o Rotary Club de Port Harcourt GRA forneceu 
tratamento gratuito a mais de 120 famílias formadas 
apenas por mães e filhos. Todo ano, o Rotaract Club 
de Kampala realiza o projeto comunitário ‘Salve uma 
Mãe, Salve um Filho’, com orientações e exames so-
bre doenças. No Haiti, os rotarianos viabilizaram um 
jipe equipado para prestar cuidados médicos volun-
tários a mulheres que dão à luz em casa.

É um trabalho ‘formiguinha’, aqui e acolá, feito ao 
longo da nossa história, que espalha milagres por 
todo o mundo, e que também pode ajudar a cuidar 
das mulheres e crianças fragilizadas no nosso meio.

Assim, com uma ação que salva vidas e garante 
dignidade às pessoas, seguimos cumprindo o lema 
do nosso ano rotário, que é ‘Rotary a Serviço da Hu-
manidade’.

Saudações Fraternas.

Os Rotary Clubes e Casa da Amizade de Doura-
dos estão trabalhando para que a 40ª Conferência do 
Companheirismo, do Entusiasmo e do Comprometi-
mento com a Humanidade” dos dia  01 a 04 de junho 
de 2017 em Dourados alcance o êxito esperado.

Se organizem em caravanas para participarem 
desse maravilhoso evento. Será um momento de 
nos reunirmos para praticar o companheirismo e nos 
abraçar. A Conferência se transformará, com certeza, 
num exemplo de amizade, entusiasmo e alegria. 

Companheiras das Casas da Amizade, no dia 03 
de junho, no sábado, teremos nosso tradicional Chá 
da Amizade com a presença da esposa do Represen-

tante de RI a se-
nhora Irani e eu 
estaremos espe-
rando por vocês.

Dourados e a 
Família Rotária 
as receberão de 
braços abertos, 
porque vocês fa-
rão a diferença e 
sua presença é 
muito importan-
te.

Saúde Materno
Infantil, um 
compromisso
de todos nós
Governador 2016-2017
Hermes de Araújo Rodrigues

Coordenadoria Distrital das Casas da Amizade Distrito 4470
Norma Luci de Lima Chaves Rodrigues
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GATS - Seminário de Treinamento de Governadores 
Assistentes | 24 e 25/03/2017

Realizado na cidade de Penápolis, nas dependên-
cias da Câmara Municipal, convocados pelo Governa-
dor Eleito Vlademir Marangoni Filho que os recebeu, 
estando presentes 100% dos GAs, demonstrando o 
elevado interesse e comprometimento, sendo estes:

Setor  1  | Luiz Antônio de Francisco | Rotary Club de 
Avanhandava
Setor  2  | Márcio Saito | Rotary Club de Araçatuba 
Alvorada
Setor  3  | Claudinei Donizeti Recco | Rotary Club de 
Guararapes
Setor  4  | João Antônio de Oliveira | Rotary Club de 
Três Lagoas Cidade das Águas
Setor  5  | Marcos Cesar Garcia Gasperini | Rotary 
Club de Paranaíba
Setor  6  | Ceres Gonçalves Pereira Zambon | Rotary 
Club de Campo Grande Norte
Setor  7  | Carlos Eduardo Slibi Conti | Rotary Club de 
Corumbá
Setor  8  | Fernando José Claro Pinazo | Rotary Club 
de Bela Vista
Setor  9  | Rogério José Marques Rufino | Rotary Club 
de Fátima do Sul
Setor 10 | Roberto André Latini | Rotary Club de Ivi-
nhema
Setor 11 | Ricardo de Lima Santiago | Rotary Club de 
Ponta Porã Fronteira
Setor 12 | Glauce Estevez Croider Karnakis | Rotary 
Club de Caarapó

Todos saíram extremamente motivados e prepa-
rados com todo conteúdo cuidadosamente prepa-
rado pela Equipe Distrital e facilitadores 2017-18, li-
derados pelo Instrutor Distrital Governador 2014-15, 
Sidney Garcia de Sousa.

PETS - Seminário de Treinamento de Presidentes 
Eleitos 2017-18 | 31/03, 01 e 02/04/2017

Realizado na cidade de Penápolis, nas dependên-

cias da Escola Estadual Dr. Carlos Sampaio Filho, 
Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 40 - Centro - Pená-
polis-SP, convocados pelo Governador Eleito Vlade-
mir Marangoni Filho que os recebeu, estando pre-
sentes 66 presidentes. 

Nos três dias a Equipe Distrital e todos os faci-
litadores, muito bem preparados, conhecedores po-
tenciais dos assuntos rotários, conseguiram atingir 
os objetivos do seminário, ou seja, transferir conhe-
cimento e motivação para que estes líderes consti-
tuídos pelos presidentes, possam estar preparados 
para os desafios a serem enfrentados e certamente 
vencidos.

O Governador 2014-15 Sidney Garcia de Sousa 
e Instrutor Distrital deixou mensagem que seremos 
uma equipe muito bem preparada cujo foco no trei-
namento demonstrou um alto grau de comprometi-
mento.

Houve momentos de descontração e companhei-
rismo, nos coffe break, almoços e jantares, carinho-
samente preparados pela Casa da Amizade de Pená-
polis, lideradas pela sua presidente Adriana e nossa 
Coordenadora Distrital das ASR Juliana Marangoni, 
oportunidade que todos puderam trocar experiências 
e estreitar amizade.

Este PETS demonstra a preocupação do Rotary 
International com a formação de novas lideranças, 
com investimentos financeiros e de recursos huma-
nos.

O Governador Eleito pede aos presidentes que 
convidem todo seu conselho diretor, bem como to-
dos os associados para estarem presentes nas pró-
ximas oportunidades de treinamentos nas duas As-
sembleias Seccionais Distritais que irão ocorrer nos 
dias 23/04/17 em Penápolis-SP e 07/05/17 em Dou-
rados-MS.

Encerrando o seminário, o Governador 2016-17 
Hermes de Araújo Rodrigues convidou aos presentes 
para 40ª Conferência Distrital e deixou consignado 
o alto nível dos treinamentos que presenciou nestes 
dias, parabenizando o Govenador Marangoni e sua 
equipe.

GATS - pets

treinamentos da gestão 2017-2018
5. Seminário Distrital de Treinamento | 07/05/2017 | Dourados-MS. 
6. Posse do Governador, Equipe Distrital e Coordenadoria das Casas da Amizade do D-4470 | 01/07/2017     
Penápolis-SP.
7. Seminário Distrital do Desenvolvimento do Rotary | 10/09/2017 | Três Lagoas-MS.
8. Seminário Distrital da Fundação Rotária | 05/11/2017 | Campo Grande-MS.
9. Seminário Distrital de Imagem Pública do Rotary | 28/01/2018 | Araçatuba-SP. 
10. Fórum Rotário | 29/04/2018 | Penápolis-SP. 
11. Conferência Distrital | 14, 15, 16 e 17/06/2018 | Penápolis-SP.
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Um ato realizado na manhã do dia 12 de abril, na 
sede da ACIA (Associação Comercial e Empresarial 
de Amambai) marcou o lançamento oficial de uma 
campanha do agasalho encabeçada pelo Rotary Clu-
be, em Amambai.

A campanha intitulada “Aquece Amambai” em 
alusão a campanha “Aquece MS” desenvolvida pelo 
Rotary Clube estadual em parceria com a TV Morena, 
afiliada da Rede Globo em Mato Grosso do Sul, visa 
arrecadar agasalhos como roupas, blusas e coberto-
res para famílias em situação de vulnerabilidade, em 
Amambai.

Participaram do lançamento da campanha, que 
contou com a presença do governador do Distrito 
4470 do Rotary Clube, Hermes de Araújo Rodrigues, 
a Prefeitura de Amambai, no ato representada pela 
secretária de assistência social, Eronilde Silveira 
Saldanha, a “Preta”, a ACIA (Associação Comercial 
e Empresarial de Amambai), representada pelo seu 
presidente, o empresário Clemente Martins Júnior, a 
10ª Subseção da OAB/MS com sede em Amambai, 
representada pelo seu presidente, o advogado Dr. Ro-
drigo Otaño Simões, a 3ª Companhia Independente 
de Polícia Militar (3ª CIPM), com sede em Amambai, 
representada pelo comandante, major Carlos Magno 
da Silva, a Polícia Civil representada pelo delegado 
titular em Amambai, Dr. Mikaill Alessandro Gouveia 
Faria, posteriormente pela investigadora Tatiane 

Acosta dos Santos, o Sindicato Rural de Amambai 
representado pelo produtor rural João Delorenzo 
Neto, o 17ª Regimento de Cavalaria Mecanizado (17º 
RC Mec) unidade do Exército Brasileiro com sede em 
Amambai e o Corpo de Bombeiros local.

Segundo o presidente do Rotary Clube em Amam-
bai, Edno Saldanha, todo o material arrecadado pela 
campanha, que terá postos de coletas nas institui-
ções e entidades citadas no texto e em estabele-
cimentos comerciais da cidade, será repassado à 
Assistência Social do município para ser distribuído 
para famílias carentes.

“A Assistência Social tem em sua lista cadastral 
das famílias em reais situações de vulnerabilidade 
e é esse público que a campanha Aquece Amambai 
quer atender”, disse o presidente do Rotary ao desta-
car a importância da colaboração de toda a socieda-
de para ajudar a aquecer uma família no inverno que 
se aproxima.

O governador distrital do Rotary, Hermes Ro-
drigues, destacou o trabalho que o clube de servi-
ço desenvolve em Amambai, falou sobre a campa-
nha Aquece MS desenvolvida em parceria com a TV 
Morena e ressaltou a batalha do Rotary Clube para 
extinguir a paralisia infantil no mundo. A entrevista 
completa com o govenador você pode acompanhar 
no site A Gazetanews, veículo do grupo A Gazeta de 
comunicações.

aquece amambai

Fotos: Vilson Nascimento
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Aos nossos presidentes de clubes e responsáveis 
pelas comissões de Fundação Rotária e ABTRF insis-
tam com os associados, pois esta será certamente a 
melhor forma de alcançar o cumprimento das metas, 
sem que necessariamente façamos nós mesmos as 
doações.

Mesmo em tempos difíceis muitas empresas que-
rem continuar a serem socialmente responsáveis, 
participando de projetos locais, com a finalidade de 
deixar nas comunidades onde estão inseridas, uma 
imagem proativa.

Dessa forma estamos disponibilizando a possibi-
lidade de que estas possam associar sua marca ao 
Rotary, organização com credibilidade global, cujos 
projetos mudam vidas ao redor do Brasil e do mundo.

Temos certamente patrimônio moral para abor-
dar quaisquer atividade empresarial com este cha-
mamento, sem constrangimento, pois cada centavo 
investido por nossos parceiros é integralmente en-
tregue às comunidades acrescidos em três ou quatro 
vezes e nunca reduzidos, pois a Fundação Rotária ao 
longo dos seus 100 anos de existência, jamais teve 
sua marca envolvida em quaisquer desvios, além de 
ter em seus quadros de operários, prestadores de 
serviços humanitários 1.200.000 de voluntários ao 
redor do mundo.

Para conhecer melhor o Programa Empresa Cida-
dã podemos acessar o site da ABTRF e melhor nos 
preparar para visitar empresas de nossa relação co-
mercial e pessoal https://abtrf.org.br/programas/
programa-empresa-cidada. 

O Programa “Seguro Solidário” nos dá oportuni-
dade de conseguir doações através do Grupo Porto 
Seguro, que reunem as empresas Porto Seguro Se-
guros, Itaú Seguros e Azul Seguros, que doa 5% dos 
custos líquidos dos seguros automóvel, residencial e 
vida individual comercializados por estas junto aos 
rotarianos (as), cônjuges, filhos, pai, mãe, sogro e so-
gra, em todo Brasil.

Desde a implantação do programa o Grupo Por-
to Seguro já doou à Fundação Rotária através da 
ABTRF o valor de R$1.251,985,63, equivalente a 
U$515.928,66 dólares rotários. Ou seja, os recursos 
estão disponiveis, basta somente ir buscar.

Aos presidentes e secretários de clubes, verifi-
quem junto aos associados potenciais segurados, 
pois estando em vigência poderá ser solicitada a 
doação a qualquer momento, bastando apenas 
acessar  https://abtrf.org.br/programas/seguro-so-
lidario/envio-informacoes-de-rotarianos e enviar a 
pré identificação diretamente à seguradora e em al-
guns minutos a doação será finalizada.

No dia 07 de abril, na sede do Rotary Club de Val-
paraíso foi realizada a doação de R$ 26.990,00 para 
cinco instituições locais: Apae, Casa da Sopa, Santa 
Casa de Misericórdia, Lar das Crianças e Asilo São 
Vicente de Paulo. No ano rotário 2016-2017 ja foram 
distribuídos R$ 50.000 arrecadados com a XX Festa 
do Agricultor, realizada em Agosto de 2016.

ABTRF Associação Brasileira da 
The Rotary Foundation

Clubs em ação

Presidente da ABTRF | Luiz Coelho de Oliveira

Parceira Indispensável da Fundação Rotário do Rotary 
International no Brasil
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frequÊncia dos clubs do
distrito 4470 | março 2017

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
22
18
22
13
19
27
30
11
6
16
12
25
27
5
15
4
9
40
16
23
17
18
14
21
19
17

14
20
26
10
22
19
16
17
16
16
38
19
9
20
33
33
28
27
23
12
24

30
29
11
5
13
22
9
23
13
48
23
22
27
30
0
12
22
24
18
61
12
49

2
4
0
4
0
9
4
7
2
6
12
16
5
4
0
7
6
8
6
1
2
4
7
8
4
9
5
9

3
10
5
0
3
3
2
2
5
8
0
1
3
2
0
2
3
0
4
7
2

6
0
7
5
4
7
7
3
2
2
2
0
0
0
19
1
6
7
6
0
18
3

11
21
22
22
22
22
23
34
32
17
18
32
17
29
27
12
21
12
15
41
18
27
24
26
18
30
24
26
22
17
30
31
10
25
22
16
19
21
24
38
20
12
22
33
34
31
30
27
19
26
17
36
29
18
10
17
29
16
26
15
50
25
22
27
30
19
13
28
31
24
61
30
52

92,5%
72%
71,82%
72,73%
67,86%
67,62%
86,50%
86,34%
88,25%
98,15%
88,88%
79,25%
76,34%
73,25%
80,23%
92%
93%
80%
80%
80,20%
52,50%
75,76%
85%
65,33%
59,34%
30%
67%
65%
62,20%
53,53%
80,22%
67,80%
75%
72,67%
58%
72,22%
79%
84%
77,50%
83%
72,22%
95,75%
80,30%
81,82%
85,19%
85,69%
72%
70,40%
65%
68,75% 
82%
77,75%
77%
68%
90%
70,59%
87,36%
82%
64%
73,33%
81%
96,50%
70,45%
74,70%
52%
52,63%
62%
77%
79,60%
61,46%
64,75%
76,50%
69,70%

4

5
4
4
5
4
3
4
3
5
4
3
4
4
4
4
5
3
5
2
3
4
3
3
1
1
3
5

4
5
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4

4
4
4
4
5
1
4
4
4
4
5

3
1
5
4
3
4

3
4
4

4
5
4
4
2
3

ROTARY CLUB DE Associados 
Homens

Associados 
Mulheres

Total de 
associados Frequência % Total de

Reuniões

Lançado pelo e-mail

Lançado pelo site
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Em 13 de março de 1968 foi criado o primeiro 
Rotaract Club no mundo, com o objetivo de fazer a 
diferença em suas comunidades, além de promo-
ver o companheirismo e desenvolver habilidades 
profissionais e de liderança em seus associados. 
Desde então, todos os anos, na semana do dia 13 
de março, os Rotaracts de todo o mundo comemo-
ram a Semana Mundial de Rotaract em forma de 
projetos multi-distritais, eventos ou mesmo ações.

 Mas para o Rotaract Club de Campo Grande, 
neste ano de 2017, a Semana Mundial de Rota-
ract foi mais que especial, pois o clube da capital 
Sul-MatoGrossense, comemorou seus 30 anos 
de fundação. Instituído dia 14 de março de 1987, 
o Rotaract Club de Campo Grande celebrou o seu 
aniversário no dia 11 de março de 2017 com uma 
linda cerimônia e festa, realizada no local de even-
tos Nossa Chácara.

 O clube que tem como padrinho o Rotary Club 
de Campo Grande Norte contou com a presença de 
rotarianos de praticamente todos os clubes da ci-
dade, o que engrandeceu ainda mais a festa e es-
treitou os laços da família rotária. Estiveram pre-
sentes também companheiros do Interact Club de 
Campo Grandee rotaractianos de diversas cidades 
do distrito 4470 como Água Clara, Aparecida do 
Taboado, Araçatuba, Cassilândia, Dourados, Três 
Lagoas e Valparaíso. Tivemos a alegria de receber 
o companheiro rotariano Marlon Freschi, represen-
tando o governador Hermes de Araujo Rodrigues e 
muitos convidados e familiares dos companheiros.

 A cerimônia, que foi muito elogiada por todos, 
teve seu protocolo realizado pelos companheiros 
Henrique Lima e Allana Romero, do Rotaract Club 
de Campo Grande. Nessa ocasião, duas lindas 

homenagens aconteceram: uma do companheiro 
RDR Willian Breve para sua esposa Mariana Breve 
e do companheiro ex-rotaractiano e rotariano do 
Rotary Club Sem Fronteiras Luis Antonio Rodrigues 
Silva para a sua esposa e também rotariana Lais 
Maksoud Rodrigues. Ambos casais se conhece-
ram através do Rotaract e hoje estão casados. Ou-
tro importante momento foi a homenagem para os 
ex-presidentes do clube, onde com muita felicida-
de e honra dezoito ex-presidentes compareceram, 
inclusive alguns dos primeiros presidentes do clu-
be, Sergio Maia Miranda e Munir Sayegh, sendo um 
momento muito especial para todos os presentes.

 Logo após a cerimônia foi servido um delicioso 
jantar e a pista de dança foi aberta, sendo a festa 
considerada um sucesso por todos e um momento 
único, especial e inesquecível para toda a família 
rotária do distrito 4470.

 O Rotaract Club de Campo Grande agradece a 
todos os presentes pelo apoio, principalmente aos 
clubes de Rotary por apoiarem e acreditarem nesse

programa que transformam jovens, fazem a di-
ferença e são o futuro do Rotary. Diversos rotaria-
nos auxiliaram com patrocínio de suas empresas 
como a Real H – Nutrição e Saúde Animal, Enge-
craft – Consultoria e Obras, Vinholi - Acessoria 
Contábil, Gerencial Informática, Escola Crescendo, 
Instituto Ipê – Implante, Perio e Estética e também 
à Nossa Chácara e Momento Perfeito – Cerimonial.

 Esperamos que o dia 14 de março possa ser co-
memorado todos os anos e que o Rotaract Club de 
Campo Grande, atual campeão do Concurso Nacio-
nal de Projetos na categoria de Desenvolvimento 
Profissional, continue tendo muitos motivos para 
comemorar. 

Rotaract Club de Campo Grande: 
Há 30 anos fazendo a diferença
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XL Conferência Distrital
de dourados
Relação de Hotéis 
Hotel Guaporé
Rua Hayel Bom Faker, 2410 
(67) 3421-6669, 3421-6867
28 apartamentos
Individual – R$ 100,00
Casal/duplo – R$ 160,00
Triplo – R$ 210,00
Quadruplo – R$ 250,00

Hotel Alphaville
Rua Maria da Glória esquina com
Rua Joaquim Teixeira Alves, Vila 
Industrial 
(67) 3424-0092, 99971-2218
alphavillereservaddos@gmail.com
Individual – R$ 80,00/90,00
Casal/duplo – R$ 150,00
Triplo – R$ 210,00

Hotel 10
Av. Marcelino Pires, 10105
(67) 3410-4410
73 apartamentos
Individual – R$ 119,00
Casal/duplo – R$ 169,00
Triplo/quadruplo – R$ 199,00

Hotel Bahamas
Rua João Cândido da Câmara, 750 
(67) 3411-3411
121 apartamentos
Individual – R$ 210,00
Casal/duplo – R$ 220,00

Dourados Center Hotel
Av. Weimar Gonçalves Torres, 
1428
(67) 2108-1600

30 apartamentos disponíveis
Individual – R$ 155,00
Casal/duplo – R$ 200,00
Triplo – R$ 235,00

Hotel Ellus
Rua Floriano Peixoto, 85 – Jardim 
Independência
(67) 3411-2300
40 apartamentos disponíveis

Hotel Rio Grande
Rua Joaquim Teixeira Alves 833, 
centro
(67) 3421-9134
65 apartamentos - disponíveis

Eldorado’s Hotel 
Av. Weimar Gonçalves Torres, 
4515
(67) 3424-2201, 3424-9545
hoteleldoradoms@gmail.com
eldoradoshotel.com.br
40 apartamentos disponíveis
Individual – R$ 70,00/80,00/90,00
Casal/duplo – R$ 140,00
Triplo – R$ 190,00

Hotel Grandélli
Rua dos Caiuás, 295 – Jardim 
Maxwell
(67) 3410-1963
30 apartamentos disponíveis
Duplo – R$ 110,00/150,00

Hotel Alphonsus 
Av. Presidente Vargas, 591, centro 
(67) 3422-5211

75 apartamentos
Individual – R$ 119,00
Casal/duplo – R$ 139,00
Triplo – R$ 159,00

Hotel Querência
Rua Presidente Kenedy, 50 – Vila 
Industrial
(67) 3424-1438, 98402-3199
15 apartamentos disponíveis
Individual – R$ 80,00
Casal/duplo – R$ 135,00
Triplo – R$ 175,00

Turis Hotel 
Av. Marcelino Pires, 5932, Jardim 
Ubiratã
3424-8888
70 – Apartamentos disponíveis

Galles Park Hotel
Rua Quintino Bocaiuva, 1760
(67) 3410-3900
37 apartamentos disponíveis
Individual – R$ 265,00
Casal/duplo – R$ 295,00
Triplo – R$ 325,00

Hotel Figueira Palace
Rua Toshinobu Katayama, 553 - 
Centro
(67) 3421-5611
29 apartamento disponíveis
Individual – R$. 85,00
Duplo/Casal – R$. 119,00
Triplo – R$. 145,00
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