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No verão de 1917, alguns meses após os EUA te-
rem entrado na Primeira Guerra Mundial, o Rotary 
realizou sua oitava convenção em Atlanta. Embora 
muitos rotarianos fossem da opinião de que a Con-
venção deveria se cancelada por causa desse gran-
de conflito, o Conselho Diretor concordou com Paul 
Harris que tudo deveria continuar como planejado. 
Em meio a tanto medo e incertezas, Harris escreveu 
algumas das palavras mais citadas no Rotary:

Esforços individuais, quando bem direcionados, 
podem realizar muito, mas o bem maior virá do es-
forço conjunto. Esforços individuais atendem ne-
cessidades individuais; esforços conjuntos servem 
à humanidade. O poder de esforços conjuntos é ili-
mitado.

Foi justamente nessa convenção que o então 
presidente do Rotary, Arch Klumph, propôs a cria-
ção de um fundo de dotação “para fazer o bem no 
mundo”, que deu origem à Fundação Rotária. Com 
isso, o poder de esforços conjuntos ganhou uma 
nova força: a de recursos conjuntos. Foi uma com-
binação que se revelou imbatível e tem estado por 
trás de muitos dos trabalhos do Rotary nos últimos 
100 anos. Hoje, é difícil imaginar o Rotary sem a sua 

Fundação. Foi ela que deu o avanço no Rotary para 
que deixasse de ser uma organização de clubes lo-
cais para se transformar em uma potência interna-
cional capaz de mudar o mundo.

Neste ano, estamos marcando o centenário da 
nossa Fundação Rotária na cidade onde tudo co-
meçou: Atlanta. Nossa 108ª Convenção promete 
ser uma das mais emocionantes, com palestras 
inspiradoras, muito entretenimento e uma grande 
variedade de debates. E, é claro, na ocasião celebra-
remos o centenário da Fundação em grande estilo.

Quer você seja frequentador das Convenções, 
esteja afastado do evento já há alguns anos ou ain-
da não tenha participado, a convenção de 2017 será 
aquela que você não pode perder. Atlanta, por si só, 
já é um excelente destino, com ótima comida, pes-
soas acolhedoras e muitas atrações. Mas o princi-
pal motivo para ir à convenção é sempre a própria 
Convenção, as pessoas, ideias, inspiração e as ami-
zades que fará por lá.

Para saber mais e economizar na inscrição, visite 
a página www.riconvention.org/pt.

Até Atlanta!

Mensagem do presidente
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Estima-se que, mundialmente, cerca de 70 mi-
lhões de crianças não têm acesso à educação básica 
e mais de 800 milhões de pessoas acima de 15 anos 
são analfabetas. No Brasil, os números são preocu-
pantes porque mais de 13 milhões de brasileiros não 
sabem ler nem escrever. Isso significa que o nosso 
país não vai cumprir um pacto internacional de re-
duzir pela metade o analfabetismo de adultos nos 
próximos anos.

Diante desses números alarmantes, é importan-
te saber que o Rotary patrocina, através dos Clubes, 
projetos que proporcionam tecnologia educacional, 
treinamento para professores, equipes de formação 
profissional, programas de merenda e livros didáti-
cos para ajudar as comunidades a apoiar a educação 
básica, oferecer oportunidades educacionais iguais 
para ambos os sexos e aumentar a alfabetização en-
tre os adultos.

Reconheçamos que a educação é a forma mais 
prática, o caminho mais correto, a ação mais dinâ-
mica para se chegar ao desenvolvimento de uma na-
ção. Não podemos pensar em um país desenvolvido 
plenamente, com uma estabilidade econômica defi-
nida, com uma política social justa e humana, com 
homens públicos conscientes e responsáveis, sem 
primeiro pensarmos na educação e na formação cul-
tural de seu povo.

A educação é o princípio fundamental, a priorida-
de básica para a estruturação de uma sociedade que 
visa atingir o seu pleno desenvolvimento social, polí-
tico, econômico, científico e cultural. Sem educação 
não se constrói um país do futuro. Por seu turno, a 
alfabetização é um direito do cidadão e a base para 
a aprendizagem permanente. O analfabetismo afeta 
todas as fases da vida de uma pessoa. Aqueles que 

não sabem ler ou escrever são muito mais propen-
sos a continuar na pobreza, ter problemas de saúde 
e viver isolados em um mundo cada vez mais depen-
dente da utilização dos computadores. É fato, tam-
bém, que a falta de mão de obra especializada tem 
contribuído para o retrocesso econômico do país.

No entanto, o que mais nos preocupa é o impacto 
sobre as gerações futuras. Muitas crianças crescem 
em lares onde os pais são analfabetos. Se proporcio-
narmos os meios e recursos para a educação dessas 
gerações, com certeza obteremos melhores resulta-
dos no futuro.

Portanto, devemos fazer uma força-tarefa contra 
o analfabetismo, mas em defesa de uma alfabetiza-
ção consciente, de uma educação de qualidade para 
os jovens do futuro. Se estamos chegando próximo 
de erradicar a pólio da face da Terra, por que não 
seremos capazes de acabar com o analfabetismo e 
de compartilhar da construção de uma educação de 
qualidade, preservando a moral e a ética, com prin-
cípios de formação do homem no seu meio social?

Está lançado mais um desafio para o gigantesco 
trabalho que a educação básica e a alfabetização es-
peram dos rotarianos do mundo.

Setembro, mês da
Educação Básica e 
Alfabetização
Diretor do RI – 2015-2017 
José Ubiracy Silva – BIRA
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Caros companheiros,
No calendário anual de ações de Rotary Setembro 

é mês da educação básica e alfabetização. A educa-
ção sempre foi um grande foco do Rotary Interna-
tional, sobretudo nos países mais pobres. Escolas e 
projetos humanitários são edificados o tempo todo. 
Mas, a pergunta é: E na nossa comunidade, o que es-
tamos fazendo pela educação?

Somos um grupo seleto de homens e mulheres 
pensantes. Fazemos a diferença nas comunidades 
onde vivemos e devemos fazer também essa dife-
rença na educação, que é a base para que tenhamos 
uma sociedade mais humana e em constante evolu-
ção.

Mundialmente, 67 milhões de crianças não têm 
acesso à educação e mais de 775 milhões de pes-
soas acima de 15 anos são analfabetas.  As ideias 
inspiradoras são muitas e estão na literatura de Ro-
tary: uma escola para meninas no Afeganistão; um 
projeto para jovens escritores publicarem livros no 
Caribe; o impacto sobre a ação do homem nas ge-
leiras no Monte Kilimanjaro, na África; e assim por 
diante.

Com certeza na comunidade onde vivemos há 
uma necessidade urgente que se encaixa direitinho 
no desejo e na proposta de Rotary. No Brasil, particu-
larmente, temos sentido uma onda de desestímulo e 
violência na escola pública. Quantas vezes ouvimos 
reclamações daquele amigo professor, que fala em 

desistir da sala de aula pelo desinteresse que vê nos 
alunos ou pela violência que sofre.

Certamente há algo que possamos fazer: uma 
ação em parceria com os programas de prevenção 
ao uso de drogas, um programa de apoio às ações 
de combate à violência doméstica, um projeto de ter-
ceiro tempo para manter as crianças ocupadas em 
período integral, evitando que ficam expostas aos 
males do ócio e da rua. E assim por diante. 

São apenas algumas ideias, fáceis de implemen-
tar, mas há uma infinidade de ações possíveis. Po-
demos apoiar também projetos de tecnologia edu-
cacional, treinamento para professores, programas 
de merenda escolar e livros didáticos. Temos ainda 
o RYLA, que é um prêmio de liderança juvenil promo-
vido pelo Rotary Club e que capacita jovens para a 
liderança e cidadania.

A demanda está aí. O desafio para o qual os con-
vido hoje caros companheiros é dar a nossa parcela 
de contribuição para melhorar a educação, que re-
flete diretamente na melhoria da convivência do ser 
humano. Somos Rotary e os desafios são as nossas 
inspirações. Assim, faremos cada vez mais na ma-
ravilhosa missão de manter ‘Rotary a Serviço da Hu-
manidade’.

Queridas companheiras
Por onde passamos sentimos a presença de mãos 

que sabem ser generosas na diversificação dos tra-
balhos às comunidades mais carentes.

Ao ampliar a minha bagagem de conhecimentos e 
compreensão da missão que nos foi confiada, sinto 
crescer o meu orgulho de poder atuar como Coorde-
nadora Distrital das Casas da Amizade.

Com o lema “Cons-
ciência de Perten-
cer para Revitalizar e 
Crescer” pretendemos 
nos tornar cada vez 
mais fortes, através do 
companheirismo e da 
amizade.

A educação
precisa do nosso 
olhar
Governador 2016-2017
Hermes de Araújo Rodrigues

Coordenadoria Distrital das Casas da AmizadeDistrito 4470
Norma Luci de Lima Chaves Rodrigues
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O Governador do Distrito 4470 de Rotary Interna-
tional, no uso de suas atribuições, e de acordo com 
o que estabelece o Regimento Interno do RI, convo-
ca os clubes do Distrito 4470 a participarem do pro-
cesso de seleção do Governador para o ano rotário 
2019-2020. O clube interessado em sugerir candi-
dato deverá fazê-lo através de resolução aprovada 
em reunião ordinária de acordo com o que dispõe o 
Art. 14, seção 14.020 do Regimento Interno do RI.  A 
resolução, assinada pelo secretário do clube bem 
como os formulários de Declaração de Qualificação 
do Candidato e de Dados Biográficos do Candidato 
deverão ser encaminhados ao Presidente da Comis-
são de Seleção, EGD Manoel Bertoldo Neto, Praça da 
República no. 35 – centro – cep: 79.500-000 – Pa-
ranaíba - MS, até o dia 16 de novembro de 2016. São 
elegíveis para o cargo todos os sócios representa-
tivos dos clubes do Distrito 4470 em pleno gozo de 
seus direitos e que vierem a completar no mínimo 
sete (7) anos como associado de um ou mais clu-
bes de Rotary por ocasião da posse em 01 de Ju-
lho de 2019 e que tenha obrigatoriamente exercido a 
função de presidente de clube durante um mandato 
completo. O clube poderá propor como candidato 
a governador indicado somente um de seus asso-
ciados (14.020.4). Os formulários de Declaração de 
qualificação do Candidato, Confirmação de Indica-
ção e Dados Biográficos do Governador Selecionado 
podem ser baixados no site www.rotary.org.br ou ob-
tidos através da secretaria distrital do Distrito 4470.

A Comissão de Indicação será composta pelos 
EGD Manoel Bertoldo Neto, EGD Sidney Garcia de 
Sousa, EGD José Lotfi Corrêa, EGD Osmar Francisco 
de Oliveira e  EGD José Luiz Baiocco. Sob a presidên-
cia do primeiro e deverá proceder a indicação até o 
dia 19 de novembro de 2016.

A comissão tem a responsabilidade de indicar o 

rotariano mais qualificado e em condições de ser-
vir o Rotary na condição de Governador de Distrito, 
não tendo que limitar-se aos nomes sugeridos pe-
los clubes (14.020.5). O presidente da Comissão de 
Indicação notificará oficialmente ao Governador do 
Distrito o nome do candidato escolhido dentro de 24 
horas após o encerramento dos trabalhos da reunião 
de indicação. O governador deverá então informar a 
todos os clubes do Distrito o nome e o clube do can-
didato indicado dentro de 72 horas do recebimento 
da notificação do presidente da Comissão de Indi-
cação, através de comunicado escrito a ser enviado 
por carta, e-mail ou fax (14.020.6) Caso a Comissão 
de Indicação não chegue a um consenso, a indica-
ção se processará em conformidade ao que dispõe 
a Seção 14.020.7. No caso de discordância de algum 
clube, quanto ao candidato selecionado pela Co-
missão de Indicação o(s) candidato(s) opositor(es) 
será(ao) obrigatoriamente, rotariano(s) que já hou-
vera(m) sido sugerido(s) à Comissão de Indicação 
na fase anterior. Neste caso o trâmite da apresenta-
ção da oposição seguirá o que preceitua as Seções 
14.020.8 a 14.020.11. Se nenhuma candidatura váli-
da de oposição for apresentada (Seção 14.020.12), 
o Governador do Distrito declara o candidato sele-
cionado pela Comissão de Indicação, como sendo 
Governador Indicado 2019-2020 e notificará todos 
os clubes do distrito dentro dos 15 dias seguintes. 
Dada à necessidade de cumprimento do que dispõe 
a seção 14.010 do Artigo 14 do Regimento Interno do 
RI, os prazos especificados no presente edital serão 
improrrogáveis.

Dourados (MS) 16 de Setembro de 2016

HERMES DE ARAÚJO RODRIGUES
Governador do Distrito 4470 – Ano rotário 2016-2017

EDITAL
INDICAÇÃO DO GOVERNADOR PARA O ANO ROTÁRIO 2019-2020 - Distrito 4470

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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A informação divulgada pela Charity Navigator, 
agência avaliadora de entidades do gênero dos EUA, 
como tendo a pontuação máxima de 100 pontos nas 
áreas de gestão financeira, responsabilidade e trans-
parência, sendo destaque pelo segundo ano con-
secutivo, reforçou entre os rotarianos brasileiros, a 
seriedade do trabalho realizado pela instituição nos 
219 países que atua. “A Fundação Rotária converte 
as contribuições que recebe em projetos que trans-
formam a vida de pessoas no mundo todo”, disse o 
curador brasileiro da Fundação Rotária, Mário César 
Martins de Camargo, associado do Rotary Club de 
Santo André, no Distrito 4420 do Rotary International. 
“Como braço beneficente do Rotary, contamos com 
uma rede global de rotarianos que investem o tem-
po, dinheiro e conhecimento em nossas prioridades, 
como erradicar a pólio e promover a paz”, completou 
o dirigente brasileiro feliz com a recente conquista.

A nota divulgada pela Charity Navigator mostra a 
confiança depositada na Fundação Rotária quanto 
ao uso das doações, a administração dos programas 
que promove, e comprometimento com a governan-
ça responsável. “Na avaliação anterior, a Fundação 
recebeu 97 pontos e agora atingimos os 100 pontos”, 
festejou o Diretor do Rotary International no Brasil, o 
empresário José Ubiracy Silva, associado do Rotary 
Club do Recife, no Distrito 4500 do Rotary Internatio-
nal. “A Charity Navigator usa este conhecimento para 
desenvolver um sistema imparcial, objetivo, baseado 
em números de classificação para avaliar mais de 8 
mil dos mais conhecidos e alguns menos conheci-
dos, mas dignas, instituições de caridade da Améri-

ca”, completou o dirigente brasileiro satisfeito com a 
conquista.

De acordo com o site: www.charitynavigator.org, 
o sistema de classificação examina duas grandes 
áreas de desempenho de uma instituição de cari-
dade; a saúde financeira e a prestação de contas e 
transparência. As avaliações mostram aos doado-
res interessados como uma instituição de caridade 
utiliza a doação recebida, e como esse investimento 
tem sustentado os programas e serviços ao longo 
do tempo e o nível de compromisso com a boa ges-
tão, melhores práticas e abertura com a informação. 
“Sem dúvida esse trabalho orienta doadores de ca-
ridade ou investidores sociais, para que tomem de-
cisões inteligentes de doação”, acrescentou Mário 
César Martins de Camargo ao apontar a Fundação 
Rotária entre as melhores do mundo.

Para o curador da Fundação Rotária com os sub-
sídios os rotarianos podem enfrentar desafios como 
a pobreza, o analfabetismo e a subnutrição por meio 
de soluções sustentáveis de impacto duradouro. 
“Com uma sólida supervisão financeira, uma exce-
lente classificação de instituição beneficente e um 
modelo de financiamento exclusivo, nós aproveita-
mos ao máximo as contribuições, dentre os diversos 
programas existentes na nossa fundação”, comen-
tou ao apontar o trabalho de erradicação da paralisia 
infantil no Mundo, prestes a ser anunciada no ano 
do centenário da fundação, no ano que vem. “Apenas 
dois países no mundo ainda contam com registros 
dessa doença”, falou. “Por isso cada doação faz dife-
rença neste combate contra a poliomielite”, explicou.

Fundação Rotária novamente 
é considerada a mais correta
Curador brasileiro da Fundação Rotária
Mário César Martins de Camargo

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 este 
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 e assim  envolver toda a Família 
Rotária. A partir de então, cada rotariano doará ao clube três livros de Histórias Infantis. Esses livros serão 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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Histórico
A parceria de 

projetos entre o 
Rotary e a Shel-
terBox facilita a 
cooperação de 
ambas organiza-
ções na distribui-
ção de abrigos 
de emergência e 
suprimentos vi-
tais para comu-
nidades vítimas 
de desastres na-
turais ou crises 
humanitárias.

Sobre a Shelter-
Box?

A ShelterBox é uma organização internacional que 
presta ajuda a áreas afetadas por desastres, como 
terremotos, vulcões, enchentes, ciclones, tsunamis 
ou conflitos. A organização conta com 17 filiais in-
ternacionais e trabalha em todo o mundo, propor-
cionando alojamento, equipamentos de socorro e 
material escolar a comunidades afetadas. Desde sua 
fundação em 2000, a ShelterBox respondeu a mais 
de 200 desastres naturais e crises humanitárias em 
cerca de 90 países, e forneceu ajuda emergencial a 
mais de um milhão de pessoas.

Como as equipes de resposta emergencial da Shel-
terBox trabalham?

Estas equipes, compostas em sua maioria por vo-
luntários, distribuem caixas chamadas ShelterBoxes 
a lugares afetados por catástrofes e colaboram com 
organizações locais, agências de ajuda internacional 
e uma rede global de voluntários. Cada ShelterBox é 
preparada de acordo com as circunstâncias do de-
sastre e geralmente contém uma barraca, coberto-
res, contêiner para água e purificador, utensílios de 
cozinha, forno, ferramentas, jogos para crianças, e 
outros materiais básicos. Em alguns casos, também 
são distribuídas SchoolBoxes, que contém supri-
mentos essenciais para professores e material es-
colar para 50 estudantes.

Como meu clube ou distrito pode participar?
Rotary Clubs e distritos podem colaborar com a 

ShelterBox prestando assistência na comunidade 
afetada. Alguns exemplos de colaboração incluem:

1) Organizar e participar de um evento de arre-
cadação de fundos para a ShelterBox, ou fazer uma 
doação diretamente à organização.

2) Ajudar na distribuição local, inclusive lidando 
com alfândega, alojando equipes de resposta ou en-
sinando os membros das comunidades locais como 
instalar as barracas.

3) Alinhando os esforços da ShelterBox com os 
governos locais e organizações que trabalham em 
áreas afetadas por desastres ou crises humanitárias.

Mosquiteiro

Caixa Plástica Resistente

Recipiente e Purificador 
de Água

Barraca para 10 Pessoas

Cobertores Térmicos

Fogão e Equipamentos 
de Cozinha

Kit de Ferramentas

Ponchos Impermeáveis

Esteiras Impermeáveis

Atividades Infantis
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SAM OWORI

IAN RISELEY

conheça os próximos dirigentes
de rotary international

Samuel Frobisher Owori, do Rotary Club de Kam-
pala, em Uganda, foi escolhido de forma unânime 
pela Comissão de Indicação para a presidência do 
Rotary International em 2018-19. Ele se tornará pre-
sidente indicado em 1º de outubro se não houver 
candidatos opositores. 

Owori diz que há no Rotary “uma grande vontade 
de fazer a diferença”. Como presidente, ele planeja 
“usar esse entusiasmo e orgulho para que todo pro-
jeto se torne um mecanismo em prol da paz e pros-
peridade”. 

Suas grandes paixões são expansão e desenvol-
vimento do quadro associativo. Desde que foi go-
vernador de distrito, o número de clubes em Uganda 
aumentou de nove para 89. Ele pede para ex, atuais 
e futuros líderes trabalharem juntos a fim de aumen-
tarem o quadro associativo nos próximos anos, com 
a admissão de mais mulheres, participantes de pro-
gramas pró-juventude, alumni e membros da comu-
nidade.

“Existem muitos lugares que precisam do Rotary e 
inúmeros associados em potencial que nunca foram 
convidados”, explica. “O problema é que os rotaria-
nos que entraram fecharam as portas.” 

Owori é 
CEO do Ins-
tituto de Go-
v e r n a n ç a 
Corporat iva 
de Uganda. 
Anteriormen-
te, foi diretor-
-executivo do 
Banco de De-
senvolvimen-
to Africano, 
d i r e t o r - g e -
rente do Ban-
co Comercial 
de Uganda 
e diretor do 
Banco de De-
senvolvimento de Uganda. Ele estudou direito, rela-
ções trabalhistas, gestão de negócios, administração 
de recursos corporativos, microfinanças e marketing 
em instituições na Inglaterra, Japão, Suíça, Tanzâ-
nia e Estados Unidos, inclusive na Harvard Business 
School. 

Presidente de 
2017-18

Rotary Club 
de Sandringham, 
Austrália, é conta-
dor e diretor da Ian 
Riseley and Co., 
firma que fundou 
em 1976. Antes 
disso, trabalhou 
nas divisões de 
auditoria e con-
sultoria adminis-
trativa de grandes 
firmas de contabi-
lidade e corpora-

ções.
Ele foi membro de conselhos diretores de esco-

las privadas e públicas e do Community Advisory 

Group da cidade de Sandringham, e presidente do 
Beaumaris Sea Scouts Group. Também serviu como 
presidente do Langi-Taan Ski Club e como auditor 
honorário e conselheiro de diversas organizações 
beneficentes.

Riseley recebeu o prêmio AusAID Peacebuilder em 
reconhecimento ao seu trabalho pela paz no Timor-
-Leste, a Medalha da Ordem da Austrália por servi-
ços prestados à comunidade australiana e o Prêmio 
da Fundação Rotária por Atuação em Prol de um 
Mundo Livre da Pólio.

Rotariano desde 1978, Riseley atuou no Rotary 
como tesoureiro, diretor, curador, e membro e presi-
dente de várias comissões do RI e da Fundação Ro-
tária.

Ele e sua esposa Juliet, ex-governadora, são doa-
dores extraordinários e membros da Sociedade de 
Doadores Testamentários. O casal tem dois filhos e 
quatro netos.
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visitas de clubs 
O Governador Hermes agradece a todos os Presidentes que os receberam no mês de julho, 
calorosos e empenhados no ideal Rotary.
Acompanhe nosso calendário de visitas nos próximos informativos.

Recepção Marco Rotário
Ponta Porã - Pedro Juan Caballero 

Ponta Porã - Pedro Juan Caballero - 
Fronteira

Ponta Porã - Pedro Juan Caballero 
Princezinha dos Ervais

Ponta Porã - Pedro Juan Caballero

Batayporã

Caarapó
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Chapadão do Sul

Fátima do Sul Água Clara

Nova Alvorada do Sul

Nova Andradina
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Rotary Club de Itaporã promove 
caminhada de conscientização e de 
limpeza na rodovia MS-156

Ações de Clubs

Na manhã do dia 09 o Rotary Club de Itaporã, como um clube de serviços à 
comunidade, promoveu uma caminhada de conscientização e de limpeza da 
Rodovia MS-156 sentido Itaporã-Dourados.

Rio Brilhante

Três Lagoas
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rotary pela saúde
No dia 24 de setembro, foi realizado o Projeto Rotary Pela Saúde na 
Praça Antônio João. Foram disponibilizados à população 
douradense, uma série de serviços e orientações na área da saúde.
Clubs participantes: Dourados, Dourados Água Boa, Dourados Águia 
Dourada, Dourados Caiuás, Dourados Cinquentenário, Dourados 
Guaycurus, Rotaract Club Dourados Caiuás e  Casa da Amizade.
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Paul Harris certa vez afirmou: “O Rotary deve ser 
criativo e não meramente receptivo. O talento dos 
grandes homens de negócio deve ser dirigido à tare-
fa de encontrar novos caminhos e formas de tornar 
prático o conceito de ‘fraternidade humana’”.

Tenho enorme prazer em me debruçar na singela 
história do Rotary, buscando na origem da ideia de 
Paul Harris todo o roteiro que seria traçado ao longo 
das décadas. Como o andar trôpego de uma criança, 
o início requereu de Paul paciência e esperança para 
a frutificação da semente semeada. Em seu livro Meu 
caminho para o Rotary, ele confessa que “muitas ve-
zes se sentia cansado e desanimado”. Ele desejava 
que outros sonhassem o seu sonho.

No terceiro ano de sua fundação, o Rotary Club de 
Chicago admitiu Chesley Perry, que se tornaria um 
entusiasta na solidificação e expansão do Rotary. 
Ele era o companheiro que faltava para a longa ca-
minhada iniciada em 1905. Paul Harris reconhecia 
que o desenvolvimento do Rotary se devia a muitos 
outros rotarianos. Com relação a Chesley, ele disse, 
segundo o livro Um século de serviços, de David C. 
Forward: “Se me chamarem de arquiteto do Rotary, 
peço então que deem a ele o título de construtor do 
Rotary International”. Perry foi o primeiro secretário-
geral de nossa organização e permaneceu no cargo 
por 32 anos, até se aposentar em 1942.

Numa sociedade egoísta onde cada um quer os 
louros para si, é reconfortante saber que Paul Harris 
sabia reconhecer os méritos de todos aqueles que, ao 
seu lado, levaram adiante a expansão dos Objetivos 

do Rotary. 
Assim tem 
sido ao 
longo dos 
n o s s o s 
110 anos. 
R o t a r i a -
nos em 
pos ições 
de destaque ou não enriquecem a história do Rotary, 
seja com ideias ou atuações na vasta programação, 
dando relevo local ou internacional ao Ideal de Servir, 
que é o grande objetivo da nossa organização.

O apelo de Paul Harris para que encontrássemos 
“novos caminhos e formas de tornar prático o con-
ceito de ‘fraternidade humana’” continua atual. A 
mente do rotariano é fértil e, quando envolvido, ele 
traz projetos que enriquecem a organização, que es-
palha essa riqueza para os necessitados.

Para nós, brasileiros, um novo caminho nos foi 
dado a percorrer com a criação da Associação Brasi-
leira da The Rotary Foundation (ABTRF). O caminho 
aberto para as contribuições de empresas jurídicas. 
Com a sua criação e ação surgiram programas como 
o Seguro Solidário, a Empresa Cidadã e outros mais 
que possibilitam o envolvimento de empresas, se-
jam elas de rotarianos ou não. Ao entrar no site da 
ABTRF (www.abtrf.org.br), encontramos os detalhes 
dos programas.

Percorra esse novo caminho. Este é o convite que 
fazemos.

NOVOS CAMINHOS
Diretor 1993-95 do Rotary International, membro do Conselho
Superior da Editora Brasil Rotário e diretor da ABTRF
Gerson Gonçalves
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SUBSIDIO DISTRITAL DG 1736334 
ANO ROTÁRIO 2016-2017

023/2016
001/2016
011/2016
012/2016
013/2016
015/2016
014/2016
020/2016
021/2016
022/2016
016/2016
024/2016
017/2016
025/2016
002/2016
005/2016
003/2016
006/2016
019/2016
018/2016
007/2016
008/2016
004/2016
009/2016
010/2016

ANDRADINA INTEGRAÇÃO
ARAÇATUBA
ARAÇATUBA ALVORADA
ARAÇATUBA BANDEIRANTES
ARAÇATUBA CENTENÁRIO
ARAÇATUBA CIDADE AMIGA
ARAÇATUBA NOROESTE
BIRIGUI
BIRIGUI CIDADE PEROLA
BIRIGUI XIX DE ABRIL
CAMPO GRANDE UNIVERSIDADE
DOURADOS
DOURADOS ÁGUA BOA
DOURADOS ÁGUIA DOURADA
DOURADOS CAIUAS
FATIMA DO SUL
GUARAÇAÍ
ITAPORÃ
IVINHEMA
JARDIM GUIA LOPES DA LAGUNA
MARACAJU
PARANAIBA
PENAPOLIS XV DE MARÇO
RIO BRILHANTE
TRES LAGOAS CIDADE DAS ÁGUAS

EDUCAÇÃO BÁSICA E ALF
DESENVOLV COMUNITÁRIO
PREVENÇÃO E TRAT DOENÇA
PREVENÇÃO E TRAT DOENÇA
PREVENÇÃO E TRAT DOENÇA
PREVENÇÃO E TRAT DOENÇA
PREVENÇÃO E TRAT DOENÇA
DESENVOLV COMUNITÁRIO
DESENVOLV COMUNITÁRIO
DESENVOLV COMUNITÁRIO
PAZ E PREVEN/RESOL CONF
DESENVOLV COMUNITÁRIO
DESENVOLV COMUNITÁRIO
EDUCAÇÃO BÁSICA E ALF
EDUCAÇÃO BÁSICA E ALF
PREVENÇÃO E TRAT DOENÇA
PREVENÇÃO E TRAT DOENÇA
SAUDE MATERNO-INFANTIL
PREVENÇÃO E TRAT DOENÇA
SAUDE MATERNO-INFANTIL
SAUDE MATERNO-INFANTIL
PREVENÇÃO E TRAT DOENÇA
SAUDE MATERNO-INFANTIL
PREVENÇÃO E TRAT DOENÇA
PREVENÇÃO E TRAT DOENÇA

 

R$ 1.000,00

R$ 7.705,00
R$ 1.555,00
R$ 3.070,00

R$ 860,00
R$ 476,50

R$ 330,00
R$ 376,50

R$ 5.477,00

R$ 5.445,00
R$ 5.445,00
R$ 5.445,00
R$ 5.445,00
R$ 5.445,00
R$ 5.445,00
R$ 5.445,00
R$ 5.445,00
R$ 5.445,00
R$ 5.445,00
R$ 5.445,00
R$ 5.445,00
R$ 5.445,00
R$ 5.445,00
R$ 5.445,00
R$ 5.445,00
R$ 5.445,00
R$ 5.445,00
R$ 5.445,00
R$ 5.445,00
R$ 5.445,00
R$ 5.445,00
R$ 5.445,00
R$ 5.445,00
R$ 5.445,00

R$ 5.577,00
R$ 5.923,00
R$ 5.445,00
R$ 5.445,00
R$ 5.445,00
R$ 19.065,00
R$ 5.445,00
R$ 5.445,00
R$ 5.445,00
R$ 5.445,00
R$ 5.445,00
R$ 5.445,00
R$ 6.655,00
R$ 6.225,00
R$ 6.000,00
R$ 5.445,00
R$ 5.445,00
R$ 5.445,00
R$ 6.951,64
R$ 5.445,00
R$ 5.811,10
R$ 5.445,00
R$ 7.200,00
R$ 5.445,00
R$ 10.100,00

R$ 11.022,00
R$ 11.368,00
R$ 10.890,00
R$ 11.890,00
R$ 10.890,00
R$ 24.510,00
R$ 10.890,00
R$ 18.595,00
R$ 12.445,00
R$ 13.960,00
R$ 10.890,00
R$ 10.890,00
R$ 12.100,00
R$ 12.530,00
R$ 11.921,50
R$ 10.890,00
R$ 10.890,00
R$ 10.890,00
R$ 12.396,64
R$ 10.890,00
R$ 11.256,10
R$ 11.220,00
R$ 13.021,50
R$ 10.890,00
R$ 21.022,00

Nº ROTARY CLUB ÁREA DE ENFOQUE R$ DISTRITO R$ CLUBE PARCEIRO TOTAL

TOTAL R$ 136.125,00 R$ 20.850,00 R$ 161.182,74 R$ 318.157,74

DÓLAR ROTÁRIO Setembro R$ 3,30 X 1.650= 5.445,00
Comissão de Seleção  dos Projetos Subsidios Distritais do Distrito 4470:
Hermes de Araujo Rodrigues ( GD ); José Luiz Baiocco (DRFC ); Osmar Paulo Dias ( SD ); Gedson 
Junqueira Bersanete ( SG ); Antonio Duenhas Monreal (EGD )

Parabéns aos 25 projetos que foram aprovados.  Peço uma atenção muito especial que ao 
receberem os créditos na conta do clube, por favor, providencie o relatório final e prestação de 
contas o mais breve possível.  Pois, a comissão distrital tem um curtíssimo prazo para repassar 
essas prestações de contas junto ao R.I.
Osmar Paulo Dias
Presidente Sub Comissão  de Subsídios Distritais

ENTRE PARA A
HISTÓRIA HOJE

SAIBA MAIS:
ENDPOLIONOW.ORG/PT ROTARY.ORG/PT/CONTRIBUTE

CONTRIBUA
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Hoje, 103 milhões de jovens em todo o mundo, 
dos quais 60% são mulheres, não possuem habili-
dades básicas de alfabetização. Estima-se que 50% 
das crianças em idade para frequentar o ensino fun-
damental não vão à escola por viverem em áreas 
afetadas por conflitos. Embora 91% das crianças em 
países em desenvolvimento estejam matriculadas 
no ensino fundamental, 57 milhões delas continuam 
fora da escola. 

Por que estas estatísticas são importantes? Ao 
apoiar a educação e alfabetização em comunidades 
em todo o mundo, nós podemos mudar esta situação 
e melhorar vidas. O 4º Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU visa assegurar a educação in-
clusiva, equitativa e de qualidade, e promover opor-
tunidades de aprendizagem ao longo da vida para 
todos.

Rotarianos em todo o mundo apoiam este objeti-
vo por meio de projetos educacionais que fornecem 
tecnologia, treinamento para professores, equipes de 
formação profissional, programas de merenda para 
estudantes e livros didáticos de baixo custo para co-
munidades. A meta do Rotary é fortalecer a capaci-
dade de as comunidades apoiarem a educação bá-
sica e alfabetização, reduzir a disparidade entre os 
sexos no que se refere educação, e aumentar a alfa-
betização de adultos. Veja alguns exemplos de como 
rotarianos estão entrando em ação:

O Rotary Club de Flemington (EUA) adotou uma 
escola em Bogor, Indonésia, que trabalha com crian-
ças autistas. O clube forneceu apoio financeiro para 
compra de materiais educacionais, organizou trei-
namento para os professores da Western Autistic 
School, Olga Tennyson Institute, da Universidade de 
LaTrobe, e coordenou visitas dos professores a es-
colas públicas que integraram crianças com autis-
mo às salas de aula. Bogor também recebeu apoio 
técnico para renovar suas atuais práticas e planejar 
futuras iniciativas.

Aprender a ler é uma habilidade fundamental que 
possui uma forte correlação com o sucesso acadê-
mico e profissional. O Rhoda Reads™, programa do 
Rotary Club de Waterville, oferece a rotarianos trei-
namento sobre o desenvolvimento de crianças entre 
0 a 5 anos de idade em Maine, EUA . O programa dá 
a cada participante um kit que inclui uma variedade 
de livros e uma coruja de pelúcia chamada Rhoda (a 
mascote do programa). Os rotarianos são emparcei-
rados com uma creche, a qual eles visitam regular-
mente para ler às crianças.

Para os estudantes de ensino médio terem su-
cesso após se formarem, eles precisam saber usar 
computadores. Com o apoio da Auckland Universi-
ty of Technology, o Rotary Club de Taveuni forneceu 
uma sala de aprendizado digital para os estudantes 
da ilha de Taveuni, em Fiji. 

EDUCAÇÃO BÁSICA E 
ALFABETIZAÇÃO
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Meus companheiros, saudações rotárias. 
Como costumamos falar em nossas palestras, o 

Rotary está presente diariamente em nossa casa. O 
nosso envolvimento com a organização só é possível, 
por que a minha esposa e as minhas filhas também 
são altamente envolvidas e apaixonadas por Rotary. 
E se assim não fossem, dificilmente eu poderia man-
ter o nível de comprometimento que mantenho com 
a vida rotária.

Assim, queridos, esta é a convicção que tenho. Se 
você quer viver a vida rotária plenamente, envolva a 
sua família nas questões rotárias. Isso pode se dar 
através dos programas estruturados para a juventu-
de, como Interact e Rotaract. Pode se dar através da 
excelente e importante atuação das Casas da Ami-
zade. Nos clubes, devemos realizar com frequência 
reuniões com a participação das esposas e filhos. 
Neste ponto temos alguns exemplos que funcionam 
bem. Têm clubes que realizam a primeira reunião do 
mês desta forma. Têm clubes que realizam todas as 

reuniões abertas a participação dos familiares. Têm 
clubes que realizam reuniões conjuntas com Interact, 
Rotaract e Casas da Amizade. Enfim, não importa a 
formatação que se dê, o que importa é criarmos con-
dições de envolver a família com as coisas do Rotary. 
Projetos em conjunto, reuniões festivas e eventos em 
datas comemorativas são ferramentas que também 
podem fomentar a participação familiar. O Rotary ne-
cessita deste envolvimento e desta participação.

Caríssimos Companheiros, não tenham dúvida 
que clubes que praticam atividades que incluem a 
família dos rotarianos, são mais dinâmicos e envol-
ventes. São clubes nos quais os associados vivem 
mais intensamente a incrível e fantástica experiência 
de ser rotariano.

Faço aqui um convite aos clubes do Distrito 4470, 
vamos tornar os nossos lares e os nossos clubes um 
ambiente vivo do rotarismo, vamos incentivar cada 
companheiro e suas famílias a integrarem verdadei-
ramente esta grande e maravilhosa família rotária.

A Importância de 
Envolver a Família
do Rotariano
Governador Eleito 2017-2018 
Vlademir Marangoni Filho

manual de como fazer a 
frequência online
1. Acessar o site oficial do Distrito 4470 no endereço www.rotary4470.org
No menu superior, acesse a opção Reunião Rotary, conforme a imagem abaixo.

2. Será exibido uma janela solicitando uma senha. Digite a senha padrão(reuniao@4470) no campo indicado.

3. Após digitar a senha, você terá acesso ao sistema de coleta de reuniões dos clubes.
Acesse a opção “Cadastrar Reunião” por meio do botão Reunião, conforme a imagem abaixo.

4. Com isso, será aberto um formulário, onde deverá ser informado os dados referente a reunião do Clube. 
Obs: Informar as reuniões individualmente, com a sua frequência.

Cadastrando a reunião

• Selecione o seu Clube
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• Selecione a data da reunião

• Digite a frequência em porcentagem no próximo campo. Conforme a imagem abaixo. Obs.: São aceitos nú-
meros inteiros ou fracionados, porem o sistema irá arredondar o valor neste caso. Ex: 50, 68, 93, 75.8, 85.2.

• E por último, indique se houve mudança no quadro de Associados do teu Clube na reunião. Para isso sele-
cione o botão “Sim” ou “Não”.

• Finalizando o preenchimento, clique no botão “Criar” para criar e salvar a reunião.

• Após isso, será carregado uma janela com os dados da reunião recém informada. Neste momento é pos-
sível alterar e/ou excluir a reunião que foi cadastrada. Caso não encontre erro, dar continuidade clicando no 
botão “Informar Nova Reunião” ou finalizar o procedimento. Obs.: Posteriormente, caso já tenha saído desta 
tela e precisa corrigir algum informação já lançada, entre em contato no e-mail(contato@reuniaorotary4470.
org), solicitando a correção.

Qualquer problema, dúvida ou sugestão, favor entrar em contato no e-mail: contato@reuniaorotary4470.org 
ou secretariad4470@gmail.com
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frequÊncia dos clubs do
distrito 4470 | Agosto 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
31
10
10
16
12
25

5
15
4
9
40
16
21
17
15
14
21
21
14
11
14
20
26
10
22
19
14
16
15
16
38
20
9
20
33
38
21
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
8
13
16
5
4

7
6
8
6
1
2
6
7
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
33
18
23
32
17
29
30
12
21
12
15
41
18
27
24
23
18
30
26
24
23
17
30
31
10
25
22
16
18
20
24
38
22
12
22
33
40
24
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%
81,25%
74,29%
80,80%
82,5%
89,50%
87,50%
90,84%
90,28%
88,57%
81,33%
85%
83,62%
87,80%
76%
90%
88,88%
70%
73,33%
80,20%
61,11%
96,52%
85,23%
72,22%
48,33%
55,67%
70%
79,71%
53,53%
80,22%
76,50%
76%
63,54%
55,50%
66,25%
83%
66,32%
84%
64,45%
77,25%
97,20%
80,30%
95,15%
83,45%
80,31%
76,62%
80%
63%
77,65% 
82,35%
78,20%
73%
64,75
90%
70,59%
87,36%
75%
77,27%
85%
87%
93,94%
70,45%
78,18%
62,50%
48,75%
62%
77%
71,25%
86,46%
63%
69,33%
86,25%

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

3
5

5
4
3

3

3

4
4
5

4
5
4
5
5
4
4
5

5
5

5

5
5
5
5
4
4

3

5

4
3

5
4
4

4
4
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


