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Se pensarmos na Convenção de 1917 em Atlanta, 
é difícil imaginar o que poderia haver de contencio-
so nas seguintes palavras do então presidente do 
Rotary, Arch Klumph: “Acho urgentemente apropria-
do passarmos a aceitar doações com o propósito 
de fazer o bem no mundo”. Entretanto, o presidente 
não teve apoio unânime à sua ideia, já que alguns 
acharam que um fundo de dotação criaria mais pro-
blemas que soluções. Foi o Rotary Club de Kansas 
City que entrou para a história fazendo a primeira 
doação para a entidade nascente, de US$26,50.

Quase 100 anos depois, constatamos que Klum-
ph não foi somente um visionário, mas também um 
revolucionário, ao colocar em movimento o meca-
nismo que permitiu ao Rotary “fazer o bem no mun-
do” em grande escala.

A Fundação Rotária é uma estrutura eficiente 
que nos aproxima dos nossos clubes e de outras 
organizações, possibilitando-nos sermos mais am-
biciosos em nosso trabalho e alcançarmos metas 

de proporções colossais, como a erradicação da 
pólio. É impossível quantificar o bem que fizemos 
no último século graças à Fundação Rotária. O que 
sabemos é que se Arch Klumph estivesse vivo ele 
estaria cheio de orgulho de ver o quão longe chega-
mos com a Fundação.

Espero que tenhamos um número recorde de 
participantes na Convenção em Atlanta, berço da 
nossa Fundação e onde celebraremos seus 100 
anos. Enquanto aguardamos o evento, consulte o 
site centennial.rotary.org/pt para ler sobre a his-
tória da entidade e encontrar ideias de eventos e 
projetos para celebrar a este aniversário tão impor-
tante.

Uma das melhores maneiras de centenário 
da Fundação é ajudando no alcance da meta de 
US$300 milhões. Sua doação à Fundação é a me-
lhor maneira de garantir que os rotarianos façam o 
bem no mundo através de um Rotary a Serviço da 
Humanidade.

Mensagem do presidente
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Neste ano rotário de 2016-17, teremos o privilé-
gio de comemorar o Centenário da nossa Fundação 
Rotária, um fato auspicioso que enche de orgulho 
os milhares de rotarianos de todo o mundo. Fazer 
100 anos é um acontecimento que, definitivamente, 
é algo digno de ser comemorado e assim, com toda 
certeza, o será por se tratar de uma instituição que 
só tem feito o bem à humanidade, desde os primór-
dios de sua existência. 

Esse acontecimento marcante vem do ano de 
1917, por iniciativa do 6º Presidente do Rotary Inter-
national, Arch Klumph, que teve a ideia de abrir um 
fundo especial para “fazer o bem no mundo”, uma 
semente generosa que deu origem à Fundação. Essa 
ideia do nosso sexto presidente, somada à contribui-
ção de US$26,50 do Rotary Club de Kansas City colo-
cou em movimento uma força poderosa que até hoje 
vem transformando vidas mundo afora. 

A missão da Fundação Rotária do Rotary Interna-
tional tem sido capacitar os rotarianos para que pos-
sam promover a boa vontade, a paz e a compreensão 
mundial por meio de apoio a iniciativas que visem a 
melhoria da saúde, da educação e do combate à po-
breza. Ela tem ajudado a patrocinar nossas atividades 
humanitárias, que vão desde projetos comunitários a 
iniciativas globais. Além disso, lidera as campanhas 
mundiais do Rotary para erradicar a poliomielite da 
face da terra e promover a paz no mundo.  

Da luta contra a paralisia infantil aos Centros Ro-
tary pela Paz a Fundação tem uma bela história para 
contar. O livro intitulado “Fazendo o Bem no mundo: 
A História dos 100 anos da Fundação Rotária” está 

repleto de histórias fascinantes sobre a jornada da 
entidade e as pessoas que abriram e trilharam o ca-
minho do servir através da nossa Fundação. Com 
certeza, este livro vai merecer o interesse de todos 
os rotarianos que podem ter acesso a ele em “shop.
rotary.org”. 

A meta de arrecadação de recursos para a Fun-
dação, na virada do ano do centenário, é de US$300 
milhões e a contribuição de cada rotariano permiti-
rá que a Fundação Rotária cause um impacto ainda 
maior em seu segundo século de existência de ser-
viços. 

O ano de comemorações em homenagem aos 100 
anos da Fundação Rotária atingirá seu ápice na Con-
venção de Atlanta, em 2017. Por isso, desde já, pre-
pare-se para celebrar este marco conosco na cidade 
onde a nossa Fundação nasceu. Visite a exposição 
do centenário. Compareça à sessão de autógrafos do 
livro “Fazendo o Bem no Mundo”. Não perca a festa 
especial do centenário. Visite Atlanta, de 10 a 14 de 
junho de 2017. Até 15 de dezembro a inscrição cus-
tará 340 dólares. Para o Rotaract apenas 70 dólares. 

NOSSA FUNDAÇÃO 
ROTÁRIA: HÁ 100
ANOS FAZENDO O
BEM NO MUNDO
Diretor do RI – 2015/2017 
José Ubiracy Silva – BIRA
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Caros companheiros(as),
A Fundação Rotária é um grande orgulho para nós 

rotarianos. É o braço com o qual nós, meros rotaria-
nos do interior do Brasil, conseguimos estender a 
mão a crianças famintas na África, a refugiados dos 
países de regime totalitário, a vítimas das drogas na 
América Latina ou povos de qualquer outro lugar do 
planeta que necessitam de ajuda.

Novembro é o mês dedicado à Fundação Rotária e 
por si só um convite especial para planejar projetos 
e promoções ou buscar voluntariados entre os cida-
dãos de bem da nossa comunidade e contribuir para 
alcançarmos a meta do centenário.

Em 2017 a nossa Fundação completa 100 anos. 
A meta estipulada de arrecadação é de US$ 300 
milhões, para a qual serão contabilizadas também 
doações ao Fundo de Dotação, Fundo Anual e Fundo 
Pólio Plus. Hoje só temos em caixa US$ 46 milhões. 
Como serão levadas em conta apenas contribuições 
recebidas entre 1° de julho de 2016 e 30 de junho de 
2017, portanto no nosso ano rotário, temos muito 
ainda que trabalhar para cumprirmos a meta, que 
certamente encherá a todos de orgulho.

Fechando a meta, começaremos muito bem o se-
gundo século de uma das fundações mais importan-
tes do mundo, que realiza um trabalho gratuito para 
levar dignidade, tirar da miséria e ajudar a se desen-
volver comunidades pobres em todo o mundo.

O combate à Poliomielite e sua erradicação, que 

está na fase final, é o maior trunfo da Fundação Ro-
tária, em termos de mídia, pela importância de se eli-
minar da terra uma doença que deixou sequelas em 
milhões de pessoas.

Mas há um trabalho formiguinha, com projetos 
de poucos recursos que espalham milagres de tão 
grande importância em todo o mundo, salvando vi-
das e garantindo a dignidades às pessoas. A messe 
é grande e os desafios maiores ainda.

A ideia do presidente Arch Klumph, em 1917, de 
abrir um fundo para “fazer o bem no mundo” deu 
muito certo. Certamente ele não imaginava o quão 
grande a Fundação Rotária se tornaria. É hoje uma 
entidade respeitada que serve como referência mun-
dial em serviços humanitários. E a cada dia mais 
pessoas de bem e somam aos projetos e a Fundação 
cresce.

Vamos juntos planejar e desenvolver meios para 
cumprir a meta e continuar combatendo doenças, 
diminuindo a pobreza, fornecendo água potável, pro-
movendo a paz e contribuindo com avanço econômi-
co de comunidades no mundo inteiro.

A Fundação Rotária é de todos nós e essencial 
para cumprirmos o nosso lema de ‘Rotary a Serviço 
da Humanidade’.

Saudações Fraternas.

A vida só tem 
sentido quando 
as nossas maio-
res realizações 
são comparti-
lhadas. E é isto 
que tenho visto 
em nossas visi-

tas, todos repartindo sua existência com as pessoas 
mais necessitadas. Tenham sempre este ânimo e 
está coragem. 

A Fundação Rotária também precisa da sua coo-
peração para desenvolver seus projetos junto a co-
munidade e através dela vocês terão a oportunidade 
real de fazer a diferença no mundo e fazendo tam-
bém com que se possa acreditar no futuro.

Fundação Rotária, 
o nosso braço que 
estende a mão ao 
mundo
Governador 2016-2017
Hermes de Araújo Rodrigues

Coordenadoria Distrital das Casas da AmizadeDistrito 4470
Norma Luci de Lima Chaves Rodrigues
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Desde sua criação logo após o fim da Segunda 
Guerra Mundial, a missão da Organização das Na-
ções Unidas tem estado relacionada às iniciativas 
do Rotary de ajuda humanitária e instauração da 
paz. O Dia do Rotary na ONU, em 12 de novembro, 
terá como foco o papel do setor privado na cons-
trução de um mundo mais justo.

O tema deste ano, Responsible Business, Resi-
lient Societies (Empresas Responsáveis, Socie-
dades Resilientes, em tradução livre), autentica a 
posição do Rotary como representante do mundo 
profissional e empresarial, e também do humanitá-
rio. Como líderes em suas ocupações e comunida-
des, os associados dos nossos clubes empregam 
suas habilidades e contatos em prol de causas 
sociais, principalmente desenvolvimento comuni-
tário.

O Prêmio Rotary por Responsabilidade Social 
será entregue aos indivíduos e empresas parceiras 
abaixo por suas melhores práticas de inclusão e 
contribuições para melhorias comunitárias.

Indivíduos:

- Juan Silva Beauperthuy, Rotary Club de Chacao, 
Venezuela. Há 25 anos que Beauperthuy ajuda jo-
vens carentes por meio do programa educacional 
Queremos Graduarnos, que conta com o apoio da 
sua firma de engenharia e beneficia mais de 700 
alunos em 18 escolas.
- Jean-Paul Faure, Rotary Club de Cagnes-Grimal-
di, França. Visando oferecer treinamento e capital 
a novos empreendedores, Faure lançou o concurso 
Le Trophée du Rotary, o qual está em seu sétimo 
ano e recebe apoio de um grande banco.
- Suresh Goklaney, Rotary Club de Bombay, Índia. 
Goklaney, vice-chair executivo de uma fabricante 
de sistemas de purificação de água, liderou uma 
frente para fornecer água potável na zona rural e 
áreas urbanas carentes do país. Foram abertos 
alguns centros para as mulheres ganharem renda 
com a venda d’água.
- Annemarie Mostert, Rotary Club de Southern Afri-
ca, África do Sul. Em 2005 Mostert formou o Se-
sego Cares, uma entidade sem fins lucrativos de 
Johannesburg que oferece aulas formais, treina-
mento profissionalizante e técnicas de empreen-

dedorismo e liderança a mulheres e crianças. Ela 
trabalhou com a TOMS Shoes na mobilização de 
70 clubes do país para o fornecimento de 1,3 mi-
lhão de pares de sapatos.
- Stephanie Woollard, Rotary Club de Melbourne, 
Austrália. Depois de conhecer sete artesãs analfa-
betas durante sua visita ao Nepal, Woollard fundou 
a empresa Seven Women para ajudar as nepalesas 
a fabricar e vender seus produtos no exterior. Elas 
também aprendem noções de informática e conta-
bilidade. Nos últimos 10 anos, mais de 1.000 mu-
lheres foram beneficiadas.
- Larry Wright, Rotary Club de Taylor, EUA. Wright 
abriu sua empresa de paisagismo graças a um em-
préstimo bancário obtido nos anos 1970. Em 2013, 
ele liderou uma campanha para adaptar um mode-
lo de microcrédito para ajudar empreendedores de 
Detroit, cidade seriamente afetada pela crise finan-
ceira, oferecendo microcrédito, aulas de adminis-
tração e consultoria.

Empresas parceiras:

- Coca-Cola Pakistan tem ajudado o Rotary Pakis-
tan National PolioPlus Charitable Trust desde 2010 
na promoção de vacinações e conscientização so-
bre a pólio, principalmente por meio de publicidade 
e projetos para fornecimento de água potável no 
Paquistão, um dos últimos redutos da poliomielite.
- Mercantil Banco Universal apoia um projeto que 
já treinou 6.000 pessoas em 40 universidades da 
Venezuela na disciplina responsabilidade social e 
liderança, visando incentivar os alunos a aplicar 
seu conhecimento acadêmico para vencer os de-
safios de comunidades carentes.

A expectativa é que teremos cerca de 1.500 par-
ticipantes no evento, que inclui cerimônia para en-
trega do prêmio, painéis de discussão e atividades.

Os oradores e workshops cobrirão aspectos de 
responsabilidade empresarial, como nas áreas de 
educação, inovação, parcerias, necessidades de 
comunidades pobres, capacitação de mulheres e 
jovens e como tudo isso se relaciona às Metas de 
Desenvolvimento do Milênio. Tais metas são parte 
do plano ambicioso da ONU de eliminar a pobreza 
global até 2030.

DIA DO ROTARY NA ONU DESTACA 
PAPEL DO SETOR PRIVADO NA
ARENA HUMANITÁRIA
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Quando Julia Yank, associada do Rotary Club def 
St. Clair County Sunset in O’Fallon, EUA, e uma equi-
pe de rotarianos e trabalhadores da área de saúde 
chegaram em Kaduna, Nigéria, para imunizar as 
crianças contra paralisia infantil, eles encontraram 
uma mãe que se recusava a vacinar seus três filhos.

Julia conta que a equipe passou 15 minutos expli-
cando a importância da vacinação, até que ela final-
mente se convenceu e deixou que seus filhos fossem 
vacinados.

“Mais tarde, soubemos que ela só concordou com 
a vacinação porque sabia que éramos rotarianos. Foi 
então que eu me dei conta do impacto que nós cau-
samos”, diz Julia.

Essa persistência que nós e nossos parceiros na 
Iniciativa Global de Erradicação da Pólio (GPEI) te-
mos demonstrado é o que ajudou a reduzir em 50% o 
número de casos de pólio na Nigéria em comparação 
ao mesmo período no ano passado. A pólio conti-
nua endêmica na Nigéria, Paquistão e Afeganistão. 
No entanto, a incidência de poliomielite caiu em 35% 
nestes países em parte graças ao apoio que nós ro-
tarianos temos dado à causa, seja difundindo a ini-
ciativa, contribuindo fundos ou envolvendo o público 
em geral.
Outras conquistas recentes da GPEI:

UM ANO SEM NENHUM CASO DE PÓLIO TIPO 3

O último caso de pólio causado pelo tipo 3 do ví-
rus (WPV3) ocorreu na Nigéria em 10 de novembro 
de 2012. Este é um resultado histórico que nós e 
nossos parceiros na GPEI ajudamos a alcançar. “Em-
bora seja muito cedo para dizer se o tipo 3 do vírus 
de pólio foi erradicado, o mundo está diante de uma 
oportunidade única de eliminar este tipo de vírus”, in-
forma a GPEI.

SUBSÍDIO EMERGENCIAL DE US$500.000 PARA A 
SÍRIA

Segundo Robert Scott, presidente da Comissão 
Internacional Pólio Plus do RI, os recentes casos de 
pólio na Síria, país considerado livre da pólio, nos 
lembram que, enquanto a poliomielite existir em um 
único país que seja, todas as crianças ainda não vaci-
nadas continuarão ameaçadas pela paralisia infantil. 
Em resposta ao surto, o Rotary e seus parceiros na 
GPEI estão colaborando com autoridades locais da 

área de saúde para conduzir campanhas de imuni-
zação infantil em grande escala na região. Com este 
subsídio emergencial de US$500.000 para a Síria, o 
Rotary é o primeiro doador a oferecer suporte para o 
novo plano estratégico da GPEI para o Oriente Médio.

GOVERNO BRASILEIRO E ROTARY REFORÇAM COM-
PROMISSO PARA ELIMINAR A PÓLIO

No dia 12 de novembro, o Rotary, o governo federal 
brasileiro e a Organização Pan-americana de Saúde 
assinaram uma declaração de compromisso com a 
erradicação mundial da pólio durante um simpósio 
sobre estratégias de combate à doença realizado em 
São Paulo.

Segundo Carol Pandak, diretora do programa Pó-
lio Plus e uma das oradoras do evento, o documen-
to destaca a importância de a comunidade global 
continuar oferecendo apoio técnico, informações e 
suporte financeiro e político até que o mundo esteja 
livre desta terrível doença.

Rotarianos do Distrito 4420, Brasil, também anun-
ciaram seu compromisso em doar 40% do seu FDUC 
para o Fundo Pólio Plus. Através da campanha de ar-
recadação de fundos Elimine a Pólio Agora - Entre 
para a História Hoje e equiparação do Fundo Mun-
dial, a Fundação Bill e Melinda Gates poderá equipa-
rar a contribuição, gerando US$250.000 para a erra-
dicação da paralisia infantil.

LÍDER DA ETIÓPIA HOMENAGEADO POR AJUDAR 
SEU PAÍS A ELIMINAR A PÓLIO

A ajuda do presidente da Etiópia, Girma Wolde-Gi-
rogis, durante os últimos cinco anos do seu mandato 
foi fundamental para ajudar seu país a se tornar livre 
da pólio. Em reconhecimento ao seu trabalho, Girma 
recebeu do Rotary International em novembro o Prê-
mio por Atuação em Prol de um Mundo Livre da Pó-
lio. O reconhecimento foi entregue por Ezra Teshome, 
governador do Distrito 5030 (EUA) e conterrâneo de 
Girma, que estava na Etiópia com uma equipe de ro-
tarianos dos EUA para participar de Dias Nacionais 
de Imunização.

Embora o surto de pólio no Chifre da África afe-
tou a Etiópia, a transmissão do vírus foi enfraquecida 
graças à ação imediata na região. O Plano estratégi-
co de Erradicação da Pólio e Reta Final, se totalmente 
financiado, poderá eliminar estes surtos.

ROTARY AJUDA A ENCERRAR O ANO 
COM VITÓRIAS CONTRA A PÓLIO
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visitas de clubs 
O Governador Hermes agradece a todos os Presidentes que os receberam calorosos e em-
penhados no ideal Rotary.
Acompanhe nosso calendário de visitas nos próximos informativos.

Birigui

Penápolis

Avanhandava

Bilac
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O Rotary Club de Araçatuba Bandeirantes, participou do Seminário Distrital de Fundação Rotária no
ultimo dia 20 de novembro de 2016 na cidade de Araçatuba/SP no auditório do SENAI.

Guararapes

Mirandópolis

Ações de Clubs

limpeza do rio samambaia

SEMINÁRIO ARAÇATUBA

No dia 27 de novembro, foi realizado um mutirão de limpeza no Rio Samambaia.
O Rotary Club de Batayporã também fixou placas de apelo para chamar a atenção de 
quem usufrui do rio a preservá-lo sempre limpo
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Rotary Club de Araçatuba Cidade Amiga entregou duas Geladeiras adesivadas de maneira que atraia a 
atenção das crianças para servir de Biblioteca de Livros Infantis para duas entidades: ARCA - Associação 
de Reinserção Social de Crianças e Adolescentes e na Instituição Brota Vidas.
Vários companheiros e a sociedade doaram livros infantis e gibis para lotarem as geladeiras de alegria e 
informação.
Estiveram presentes o Governador Hermes de Araújo Rodrigues (Distrito 4470) e a Embaixatriz Norma 
Luci e o Governador Assistente José Humberto Mota de Oliveira, alem de companheiros do Club.

Ação social desenvolvida pelos 4 Clubes da fronteira, com objetivo de atender a população fronteiriça, 
nas áreas de: Saúde, Cidadania, Educação, Cultura e Lazer. com parceria com várias empresas da 
fronteira. Foi um sucesso.

O Rotary Club de Dourados  Águia Dourada em parceria com o Clube de Imprensa de Dourados, realizou 
a segunda edição de canoata em defesa do Rio Dourado, no trecho denominado Pesqueiro do Divino. A 
ação reuniu mais de 200 voluntários de diversas entidades que fizeram limpeza às margens do rio, 
plantação de mais de 500 mudas de árvores e a colocação de 50 placas de conscientização

Geladoteca

LIMPEZA NO RIO DOURADO

Ação Social dos Rotary(s) Club de Ponta Porã / Pedro Juan Caballero 
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Rotaract Club de Campo Grande 
se destaca entre os 40 melhores 
projetos do país

O Projeto Empreendendo Campo Grande, 
realizado pelo Rotaract Club de Campo Grande 
e Rotary Club de Campo Grande Sem Frontei-
ras, ficou entre os 40 selecionados para a fase 
Semi-Final do CNP (Concurso Nacional de Pro-
jetos) do Rotaract Brasil. Foram mais de 2518 
projetos cadastrados e avaliados em todas as 
categorias do Concurso e 321 projetos cadas-
trados e avaliados na categoria de Serviços 
Profissionais. Nesta categoria, o Empreenden-
do ficou entre os 5 selecionados para a fase 
Semi-Final. As etapas Semi-Final e final se-
rão realizadas em janeiro de 2017 na CONARC 
(Conferência Nacional de Rotaract Clubes) em 
São José do Rio Preto evento que reunirá cerca 
de 500 rotaractianos dos 38 Distritos do Brasil.

O projeto Empreendendo Campo Grande nasceu 
com o propósito de minimizar a falta de oportunida-
de de conhecimento sobre empreendedorismo para 
a população mais carente de Campo Grande, princi-
palmente para os alunos do ensino médio de escolas 
públicas. Dessa forma, seu objetivo é despertar o in-
teresse para o tema, apresentando cases de suces-
so e dando a oportunidade dos alunos fazerem um 
curso 100% gratuito.

Cinco visionários do Rotaract Club de Campo 
Grande acreditaram na metodologia da proposta do 
Empreendendo de Bandeirantes, no Paraná, e forma-
ram uma comissão do projeto para dar início as ativi-
dades buscando patrocínios e voluntários que tam-
bém acreditavam na ideia. O Senac da cidade cedeu 
as salas para as aulas e assim, os Rotaractianos en-
volvidos nesta comissão  deram início a divulgação 
do curso para o público alvo. 

Entre as dificuldades encontradas no projeto, tal-

vez a principal tenha sido a falta de credibilidade dos 
alunos e dos diretores de colégios, já que o proje-
to era realmente inovador e ainda dava prêmios aos 
destaques. Apensar de toda a divulgação, no dia da 
seleção de alunos, apenas 12 jovens estiveram pre-
sentes. A partir disso, utilizando a ferramenta PDCA, 
o grupo organizador analisou as falhas e montou um 
novo plano de ação. Assim, a turma foi fechada com 
28 participantes. 

Com aulas semanais aos sábados os alunos tive-
ram contato com empresários da região e aprende-
ram mais sobre técnicas de venda, marketing, neu-
romarketing, comportamento do consumidor, dentre 
outros temas relacionados ao empreendedorismo. A 
turma se iniciou com 28 alunos e formaram 20 com 
presença mínima. Destes, 7 foram premiados como 
destaques da turma. Os prêmios foram cursos de in-
glês, desconto em faculdades, cursos profissionali-
zantes e um notebook.

O Rotaract Club Campo Grande atingiu os objeti-
vos do projeto de despertar o interesse de alunos de 
escola pública sobre o tema e pretende como pró-
ximos resultados, promover o fator de mudança na 
vida de adolescentes sem perspectivas de cresci-
mento, ser um projeto reconhecido pela relevância, 
ganhar credibilidade nacional e lançar um projeto 
online para que outros jovens também possam ter as 
mesmas oportunidades. A diretoria do Projeto Em-
preendendo 2017 já está trabalhando para a próxima 
edição deste projeto em Campo Grande e convida a 
todos os Rotary Clubs desta mesma cidade a serem 
apoiadores.
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O mundo contemporâneo está passando por rápi-
das transformações em todos os sentidos, em espe-
cial as científicas e tecnológicas, que formam a base 
para o desenvolvimento intelectual.

A Associação Brasileira da The Rotary Founda-
tion (ABTRF) tem acompanhado esse desenvolvi-
mento voltado a parcerias com pessoas jurídicas. 
Objetivamente, ela oferece a sua marca para que 
marcas de outras instituições comunguem do obje-
tivo de patrocinar projetos humanitários que benefi-
ciem pessoas e comunidades em busca da paz, com 
consequências notáveis na imagem das empresas, 
pois potencializam o aumento da sua notoriedade. 
A disponibilidade de diversos programas de relevan-
te importância é também a oportunidade para que 
empresas possam aplicar investimentos de respon-
sabilidade social, gerando fator decisivo para o seu 
desenvolvimento.

Com início na cidade do Rio de Janeiro, por meio 
de parceria entre o distrito 4570 e a Assist Card do 
Brasil, foi lançado um programa, denominado Segu-
ro Viagem, com assistência internacional, em que é 
oferecida à Família Rotária a possibilidade de aquisi-
ção deste serviço com maiores coberturas e melho-
res custos. A Assist Card doará mensalmente à AB-
TRF 5% sobre todos os valores e terá a oportunidade 
de aplicar sua responsabilidade social com doações 
sobre os planos vendidos, os quais patrocinarão pro-
jetos importantes apresentados pelos rotarianos.

O lançamento desta nova ferramenta de parceria 
por certo alcançará sucesso em todo o Brasil, pois 
ficou patente a alegria de todos e a cumplicidade em 
se levar adiante o programa Seguro Viagem, enten-
dendo que por meio da ABTRF podemos beneficiar 
e multiplicar os projetos apresentados à Fundação 
Rotária.

A estratégia da ABTRF em formar parcerias com 

renomadas organizações indica o elevado nível de 
visão social moderna e cria oportunidade multipli-
cadora de ações, observando que do Seguro Viagem 
podem participar rotarianos, rotaractianos, interac-
tianos, associados honorários, membros das Casas 
da Amizade e dos Núcleos Rotary de Desenvolvi-
mento Comunitário, intercambistas, bolsistas, Em-
presas Cidadãs, os funcionários das mesmas e seus 
familiares, assim como, no caso dos familiares, estão 
incluídos também os funcionários de suas empresas 
e respectivos familiares. O Seguro Viagem não tem 
limite de adesão, desde que o segurado esteja asso-
ciado a um rotariano que tenha seu ID no Rotary.

Percebam que estamos nos referindo a público 
interno que corresponde a cerca de 6.000 empresas 
de rotarianos, um universo que abrange mais de 600 
mil pessoas. Já ao mencionarmos o público externo, 
pensamos nas corporações parceiras, frutos de uma 
iniciativa que começou com a Porto Seguro e conta 
agora com o reforço da Assist Card.

Atentem para o potencial que temos em mãos 
para fazer o bem no mundo por meio de um simples 
gesto de adesão aos programas oferecidos: Seguro 
Solidário, Empresa Cidadã e Seguro Viagem.

Num contexto de globalização, fica patente que 
estamos no caminho certo ao disponibilizarmos um 
novo programa aos rotarianos, capaz de oferecer 
vantagens sem a necessidade da contrapartida em 
doações, já que o foco é, especificamente, a contri-
buição de pessoas jurídicas.

A ABTRF E UM NOVO 
PROGRAMA
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Meus queridos companheiros, somos privilegia-
dos por termos sido escolhidos para participarmos 
do Rotary. A partir do momento em que tomamos a 
importante decisão de aceitarmos integrar o quadro 
associativo do Rotary, a partir do dia em que toma-
mos posse e colocamos o distintivo da nossa organi-
zação na lapela, devemos iniciar os nossos estudos 
de Rotary para conhecê-lo e para aprofundarmos o 
nosso conhecimento rotário.

Para ajudarmos na construção do Rotary que so-
nhamos, precisamos ser apaixonados pela organiza-
ção e para nos apaixonarmos por essa organização 
maravilhosa, precisamos conhecê-la e, para que isso 
ocorra, devemos abrir a literatura rotária e vislum-
brarmos o horizonte infinito que o Rotary nos pro-
porciona.

Precisamos conhecer como o Rotary funciona. 
As suas engrenagens e os seus princípios. Precisa-
mos entender que somos uma célula rotária e que 
como tal, temos a nossa parte de responsabilidade 
na construção de clubes eficazes. 

E para que isso seja possível precisamos estar 
apaixonados por nossa organização através do co-

nhecimento e do 
viver a própria es-
sência dos ideais 
rotários. 

Meus compa-
nheiros, temos a 
grande oportunida-
de de desenvolvermos uma visão holística do Rotary 
e entende-lo integralmente, temos a oportunidade 
incrível de participarmos de projetos maravilhosos 
que os rotarianos desenvolvem ao redor do todo o 
planeta, de propagarmos todo o bem que o Rotary 
faz pelo mundo a fora, pela saúde pública, pela edu-
cação, pela paz e boa vontade entre os povos, pela 
humanidade.

“Dar de si antes de pensar em si” é essencialmen-
te a nossa verdade. E com a força da diversidade 
profissional que temos e com os laços sinceros de 
amizade que desenvolvemos, o caminho para gran-
des realizações humanitárias está aberto e nos es-
perando.

Saudações Rotárias.

Prezado Dirigente,
 
Seu clube já informou os dirigentes 2017-18? 

Lembre-se que esta informação é essencial para o 
Distrito e para nossa organização. Não deixe para a 
última hora e impulsione seu distrito nesta corrida. 

O empenho do seu clube é fundamental para que 

o distrito seja o vencedor da Campanha Distrito 100% 
desse ano! 

Contamos com você para que no próximo ano ro-
tário tenhamos um número recorde de Presidentes e 
Secretários 2017-18 em nossa base de dados.

 
Equipe de Suporte a Clubes e Distritos (CDS)

O Rotary que Sonhamos

ATUALIZAÇÃO DE DIRIGENTES 2017-18

Governador Eleito 2017-2018 
Vlademir Marangoni Filho

ENTRE PARA A
HISTÓRIA HOJE

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

CONTRIBUA
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Governador Designado 
selecionado 2019-2020

Conforme o EDITAL de indicação do Governador 
para o ano rotário 2019-2020 - Distrito 4470, publi-
cado no Informativo Mensal Setembro/2016 - no. 
03 - pagina 06 - amplamente divulgado aos Rotary 
Clubs do Distrito 4470 no dia 30/09/2016 que esta-
beleceu a data de 19 de Novembro de 2016 para a 
indicação do Governador 2019-2020; Informo que 
recebi a NOTIFICAÇÃO do presidente da Comissão de 
Indicação de seleção do Governador para o ano rotá-
rio 2019-2020 - EGD Manoel Bertoldo Neto do nome 
do candidato escolhido.

 Cabe a mim na função de Governador do Distri-
to 4470 - ano rotário 2016-2017, e de acordo com o 

Regimen-
to Interno 
de Rotary 
Internatio-
nal INFOR-
MAR-LHES 
o nome do 
c o m p a -
nheiro
ANTONIO ELISEO CABALLERO SENA - associado do
Rotary Club de Ponta Porã - Pedro Juan Caballero 
-como Governador Designado Selecionado ano rotá-
rio 2019-2020 do Distrito 4470.

Caros Companheiros
A Comissão do Programa de Intercâmbio Interna-

cional de Jovens, do nosso Distrito 4470, começou a 
implantar um sistema de administração  documen-
tos e informações.

Este sistema irá ajudar os candidatos, os oficiais 
de intercâmbio clube e nós da comissão no que diz 
respeito ao preenchimento das documentações exi-
gidas pelo nosso Distrito e por R.I.

Irá também nos ajudar com relação aos nossos 
estudantes inbounds.

Já este ano rotário 2016/2017 os candidatos es-
tão fazendo o application e os documentos  do clube 
através do sistema e os estudantes inbounds estão 
preenchendo seus relatórios direto no sistema.

Por isto, no próximo ano rotário, será de suma 
importância a participação dos nossos oficiais de 
intercâmbio nos treinamentos realizados nas as-
sembleias distritais, sendo que não será aceito ne-
nhum representante e nem daremos treinamento 
para quem faltou, e como diz a regra, se o oficial de 
intercâmbio não participa de uma das assembleias 
distritais, automaticamente o clube fica suspenso de 
participar do programa naquele ano rotário.

Falando em oficial de intercâmbio, lembro tam-
bém que é aconselhável que o mesmo permaneça no 
cargo por pelo menos três anos, para continuidade 
do programa e quando da sua substituição, é acon-

selhável colocar um companheiro um ano antes para 
ajudar o titular, para que a transição seja feita com 
benefício para o Clube e  programa.

Abaixo estamos colocando a tabela com os no-
mes dos candidatos, clubes e sua classificação na 
prova realizada no último dia 24 e 25 de setembro de 
2016 na cidade de Três Lagoas / MS. Lembrando que 
estes candidatos estão pleiteando uma vaga para o 
próximo ano rotário 2017/2018.

A Comissão coloca-se a disposição dos compa-
nheiros para sanar qualquer dúvida que possa haver 
durante o ano rotário, para tanto, entre em nosso site 
www.yep-d4470.com.br e na aba “Administração”  
vocês encontrarão os nomes, telefones e e-mails de 
contato.

Informo ainda, que na última Assembleia da As-
sociação Brasileira de Intercâmbio de Jovens (ABIJ), 
realizada no último dia 04/11/2016, em Aracajú/
Sergipe, com a presença dos trinta e oito Distritos 
brasileiros, ficou instituído o nome do nosso PDG 
Arnaldo dos Santos Vieira, como o nome oficial de 
nossa caipirinha em encontros internacionais, nome 
este que será estampado nos aventais que são en-
tregues aos nossos parceiros internacionais quando 
da realização da mesma. Nós dos Distritos brasilei-
ros é quem patrocinamos os evento, e tudo começou 
com o nosso amigo e Companheiro Vieira há mais de 
vinte anos. 

Programa de Intercâmbio 
de Jovens
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frequÊncia dos clubs do
distrito 4470 | outubro 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
TOTAL

9
17
24
17
26
12
19
27
30
10
7

16
12
25

5
15
5
9

40
16
21
17
17
14
21
23
14
11
14
20
26
10
22
19
16
16
15
16
38
19
9

20
33
36
27
30
25
12
25

30
29
11
5

13
22
9

23
11
52
23
22
27
30
0

12
22
24
18

12
49

2
4
0
4
0
8
4
7
2
7

12
16
5
4

7
6
8
6
1
2
6
7
9
4
9
5

10
12
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
0
2
2
0
0
0

20
0
6
7
6

18
3

11
21
24
21
26
20
23
34
32
17
19
32
17
29
30
12
21
13
15
41
18
27
24
26
18
30
28
24
23
17
30
31
10
25
22
16
18
20
24
38
20
12
22
33
38
30
30
29
19
27
17
36
29
18
10
17
29
16
26
11
54
25
22
27
30
20
12
28
31
24
61
30
52

1812

88%
72%

76,04%
65,48%
80,80%
82,5%

85,00%
78%

91,75%
95,59%
92,10%
76,00%

74%
65%

84,20%
79%
86%

79,49%
70%

73,33%
72,34%
61,11%
82,60%

72%
67,71%
48,33%
53,33%

70%
73,04%
53,53%
80,22%
67,80%

75%
77%
58%

73,34%
66%

70,18%
77,50%

84%
77,78%
97,20%
80,30%
95,15%
75,86%
81,99%

73%
65%

58,50%
72,55% 
84,33%
87,50%

85%
65%
90%

70,59%
87,36%

75%
77,27%

85%
87%

89,25%
70,45%
93,33%
62,50%
58,33%

62%
77%

72,25%
61,46%

72%
80%

69,50%

 

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

3
3

5
3
3

3

5

4
5
4
4
4
5
3
3
4

4
5

5
3
3
4
4
2
4
3
4
1
4

3

5

3
4

2
4
3

4
4
4
1
4
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


