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Meus irmãos e eu fomos criados em Chatta-
nooga, nos Estados Unidos, e aprendemos desde 
cedo a trabalhar duro. Foi uma lição aprendida 
com nosso pai, que chegou sozinho aos Estados 
Unidos, quando adolescente. Ele queria que nos-
sas vidas fossem melhores e mais fáceis do que 
a dele; queria nos dar a educação e as oportuni-
dades que ele não teve. Sempre soubemos que, 
quando ele chegava em casa às 8 horas da manhã 
depois de trabalhar o turno da noite na fábrica de 
papel, ele estava fazendo isso por nós.

Olhando para trás, pelo prisma de muitos anos, 
vejo no trabalho duro do meu pai não apenas uma 
expressão de seu amor por nós, mas o desejo uni-
versal de cada geração de cuidar e erguer a pró-
xima. E da mesma maneira, revendo este ano de 
serviços no Rotary, percebo esse desejo refletido 
em cada um de nós que escolhemos fazer parte 
desta grande organização. É natural que os pais 
queiram que a vida dos seus filhos seja melhor 
que as deles. Por meio do Rotary, podemos fazer 
muito mais: podemos melhorar as coisas, não só 
para nossos próprios filhos, mas para todas as 
crianças. Temos a oportunidade de cuidar e erguer 

aqueles que mais precisam de nós, sejam pessoas 
de nossa própria comunidade ou do outro lado do 
mundo.

Enquanto Judy e eu viajamos pelo mundo a ser-
viço do Rotary nos últimos dois anos, lembramos, 
repetidas vezes, do que nos motiva no Rotary: o 
simples desejo de ajudar, dar a mão a quem pre-
cisa. Quer se trate de construir um banco de san-
gue em Uganda, entregar uma máquina de raio-X 
a uma aldeia na Guatemala ou cuidar de refugia-
dos no Líbano, os rotarianos estão fazendo o que 
é mais necessário para as pessoas mais necessi-
tadas. Eles estão trabalhando muito pelas comu-
nidades, ajudando as pessoas a terem uma vida 
melhor.

Para mim, essa é a essência do Rotary: o desejo 
de ser útil, essa vontade de trabalhar para o bem 
dos outros. No Rotary, quando alguém precisa de 
ajuda e você pode ser útil, você não vai embora 
nem dá as costas. Você diz: estou aqui para você 
e farei tudo o que estiver a meu alcance. E sei que 
tudo o que eu fizer, eu não estarei fazendo sozi-
nho — estarei fazendo com o Rotary a Serviço da 
Humanidade.

junho 2017
Presidente 2016-17
John F. Germ
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Aproxima-se o final da honrosa missão que me 
coube como integrante do Conselho Diretor do Rotary 
International no período 2015-17. Tive o privilégio de 
participar da gestão de dois extraordinários presiden-
tes, K. R. Ravindran e John Germ. Quero assegurar, 
nesta oportunidade, que foi sumamente gratificante 
trabalhar sob a liderança desses dois rotarianos de 
escol, ambos de sólida estrutura moral e profissional, 
extremamente dedicados ao progresso do Rotary e 
que, na companhia de suas esposas, Vanathy e Judy, 
visitaram o Brasil e muito prestigiaram nosso desem-
penho como diretor. A esses dois líderes agradeço o 
prestígio e o permanente apoio que me deram para 
conduzir, proveitosamente, os 55 distritos sob minha 
jurisdição nas Zonas Rotárias 22 A e B e 23 A, B e C do 
Rotary International. 

Neste final de jornada, registro alguns agradecimen-
tos. Inicialmente, ao Colégio de Diretores Brasileiros do 
Rotary International e ao meu secretário, Themístocles 
Pinho, sempre disponível para apoiar as demandas e 
pronto para nos ajudar em tudo o que foi preciso para 
o engrandecimento da nossa organização. 

Agradeço aos Colégios de Governadores de todos 
os 55 distritos com os quais mantive proveitosos en-
contros, contando sempre com o indispensável apoio 
dos estimados companheiros, e também aos governa-
dores 2015-16 e 2016-17 pela extraordinária recepti-
vidade nas três vezes em que os convidei para reunir 
os grupos. 

Agradeço ao estimado curador da Fundação Rotá-
ria, Mário César de Camargo, e ao coordenador Mar-
celo Haick pelo eficiente trabalho e treinamento para 
o Cadre, acontecido pela primeira vez no Brasil, e tam-
bém aos prestimosos coordenadores dos períodos 
2015-16 e 2016-17 pela extraordinária colaboração 
que prestaram, realizando um trabalho realmente bri-
lhante. 

Agradeço em especial aos diretores Hipólito Ferrei-
ra e Luiz Coelho de Oliveira por sua competente atua-
ção nestes dois anos à frente da Associação Brasileira 
da The Rotary Foundation, um verdadeiro patrimônio 
do rotarismo brasileiro, cada vez mais forte e apoiado 
por nossos clubes e distritos.        

O mesmo agradecimento estendo aos presidentes 
de clubes, cada um deles com o mesmo espírito de co-
laboração e apoio no cumprimento das metas fixadas. 

À Revista Rotary Brasil, que tem experimentado 
excepcional renovação sob a liderança do seu presi-
dente Milton Ferreira Tito, dedico um agradecimento 
muito especial por nunca haver faltado com seu apoio 

ao nosso trabalho. 
Momentos inesquecíveis que guardo com natural 

orgulho foram o êxito dos quatro Institutos Rotary dos 
quais fui convocador, todos prestigiados com o incen-
tivo das presenças dos presidentes Ravindran e John 
Germ e de suas esposas, Vanathy e Judy.  

Cabe aqui um agradecimento muito especial aos 
queridos companheiros chairmen Themístocles Pinho 
(Instituto Rotary do Brasil no Rio de Janeiro), Mário de 
Oliveira Antonino (Instituto Rotary do Brasil no Recife), 
à querida Celia Giay (Instituto Rotary em Porto Igua-
çu, na Argentina) e German Yepez (Instituto Rotary em 
Guayaquil, no Equador), pelo fantástico trabalho reali-
zado por eles e por suas equipes. 

Apesar dos índices de baixa frequência em alguns 
clubes, particularmente no Brasil, a criação de atraen-
tes programas representou um novo impulso, como foi 
o caso do Hepatite Zero (agora aprovado para todo o 
mundo pelo Rotary International como parte do Gru-
po Rotarianos em Ação) e do Meu Clube é Vinte, para 
clubes com menos de 20 associados em todas as mi-
nhas Zonas Rotárias; além dos projetos de combate 
ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, 
zika e chikungunya, e da campanha voltada ao maior 
desastre ecológico do Brasil, na cidade de Mariana, em 
Minas Gerais, com reflexos em outros Estados. No úl-
timo Dia Internacional da Mulher (8 de março de 2017), 
realizamos a Campanha Benditas Mulheres para in-
centivar o ingresso de novas associadas. 

Um agradecimento especial ao gerente Celso Fon-
tanelli, Débora Watanabe, Edilson Gushiken e às suas 
equipes pela eficiente atuação por meio do Rotary In-
ternational Brazil Office, apoiando o crescimento dos 
clubes brasileiros, e também a Marta Ubiria, da Argen-
tina. 

Agradeço ainda aos companheiros da Fundação de 
Rotarianos de São Paulo, nas pessoas do presidente 
Nahid Chicani e da sua diretoria, que sempre se colo-
caram à disposição deste diretor do Rotary Internatio-
nal. 

Chego ao final da minha gestão com a certeza de 
que dei tudo de mim para bem cumprir a honrosa mis-
são que me foi confiada, tendo ainda me desdobrado 
para dar todo apoio à minha querida esposa Ceça, que 
se mantém afastada de suas atividades por motivo de 
saúde. 

Ao companheiro Paulo Zanardi desejo total sucesso 
em sua missão como próximo integrante do Conselho 
Diretor do Rotary International, colocando-me inteira-
mente à sua disposição para que obtenha todo o êxito.

Obrigado por seu apoio nesta missão
Diretor do RI – 2015/2017 
José Ubiracy Silva – BIRA
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O ano rotário 2016-17 já está marcado na vida de 
Hermes de Araújo Rodrigues, de sua esposa Norma 
e de toda sua família. Afinal, este é o ano em que ele 
ocupou o cargo de governador do Distrito 4470 de 
Rotary International. Foram anos de vida rotária e di-
versos meses se preparando para a função.

Agora, chegando ao final deste ano, é possível re-
conhecer o legado da motivação em viver Rotary que 
Hermes deixa para todos. Motivação para continuar 
trabalhando por uma causa nobre: o servir.

Neste ano rotário, Hermes visitou os 75 clubes do 
Distrito 4470, tendo sido recebido por mais de mil ro-
tarianos e, através deles, conheceu mais de 50 insti-
tuições que são assistidas por clubes que integram 
o Distrito. Sempre muito bem recebido, o governador 
compartilhou momentos de emoção, conhecendo e 
reconhecendo o trabalho que cada rotariano realiza.

É preciso reconher também o comprometimento 
da equipe distrital e a belíssima organização da XL 
Conferência Distrital realizada em Dourados e que 
encerrou com chave de ouro um ano repleto de tra-
balho e dedicação.

Tal Conferência foi a resposta que o próprio go-
vernador e sua equipe esperavam dos companheiros 
rotarianos: a participação.

Na noite de sexta-feira, na solenidade de abertura 
oficial do evento, o Governador Hermes se emocio-
nou. Ali, de frente para a enorme plateia, teve a sen-
sação do dever cumprido e o respaldo do ano rotário 
marcado pelo tratamento igualitário a todos.

Palestras, encontros, conversas, jantares, músi-
ca e dança, além do inédito sorteio de um carro zero 
quilômetro preencheram uma Conferência Distrital 
que deixou enorme saudade e, ao mesmo tempo, 
serviu de grande incentivo para a motivação sempre 
desejada pelo Governador Hermes. O sorteado foi 
Jair Delvechio do Rotary Club Batayporã.

Por fim, o ato final: o Distrito 4470 fez a importan-
te contribuição de 154.050,00 dólares para a Funda-
ção Rotária.

O ideal de servir foi a marca deste ano rotário, um 
ano realmente gratificante!

Um ano 
gratificante!
Governador 2016-2017
Hermes de Araújo Rodrigues

Quero agradecer a Deus por ter nos iluminado 
nesta caminhada e à minha família que soube su-
perar nossa ausência durante este ano. Agradecer 
também às minhas presidentes e orientadoras que 
não mediram esforços em seus trabalhos em servir 
só próximo.

Agradecer às minhas queridas amigas e compa-
nheiras de todas as Casas da Amizade, que soube-
ram olhar além de si mesmas, dando amor, carinho 
e solidariedade aos menos favorecidos. Agradecer à 

Casa da Amizade de Dourados e minha equipe distri-
tal que não mediram esforços para me ajudar neste 
ano.

E agradecer a todos que, direta e indiretamente, 
cooperaram para o nosso crescimento rotário. Ago-
ra, eu creio que se nosso ano rotário foi coroado de 
êxito, devemos a todas as pessoas que estiveram à 
nossa volta.

Muito obrigada de coração.  Sentiremos sauda-
des. Um beijo no coração!

Chegamos no final do 
ano rotário 2016-2017
Coordenadoria Distrital das Casas da Amizade Distrito 4470
Norma Luci de Lima Chaves Rodrigues



pág. 6 
Distrito 4470

O maior evento rotário já começou reunindo mais 
de 33.000 rotarianos de 174 países em Atlanta, no 
Estado da Georgia, EUA. A ocasião é ideal para rever 
amigos, festejar, aprender e buscar inspiração, sen-
do que neste ano o ponto alto do evento é o aniver-
sário de 100 anos da Fundação Rotária.

A cerimônia foi no domingo, no Georgia World 
Congress Center, e marcou o início dos cinco dias de 
celebrações, que incluirão autógrafo de livros, exibi-
ção de fotos e um gigantesco bolo de aniversário. A 
propósito, o sino presenteado ao Rotary na ocasião 
foi forjado em uma fundição italiana que tem nada 
mais nada menos do que 1.000 anos!

Na plenária de abertura o governador do Estado 
da Georgia, Nathan Deal, deu as boas-vindas a to-
dos na cidade, e o presidente do RI, John Germ, en-
fatizou a importância de se fazer conexões durante 
a Convenção.

“Espero que, mesmo em meio a tudo que esta-
rão fazendo aqui nos próximos dias, vocês achem 

tempo para algo extremamente importante que de-
vemos fazer nas nossas Convenções: fortalecer os 
laços com os amigos e conhecer gente nova”, disse 
o presidente.

A filantropista Rajashree Birla, chair do Centro 
Aditya Birla para Iniciativas Comunitárias e Desen-
volvimento Rural, prometeu doar mais US$1 milhão 
ao Rotary para financiar atividades de erradicação 
da paralisia infantil. A Sra. Birla já contribuiu cerca 
de US$7,2 milhões ao fim da doença.

Pelos próximos quatro dias, os participantes te-
rão o prazer de assistir à apresentação de Bill Gates, 
copresidente da Fundação Bill e Melinda Gates, so-
bre nossa luta conjunta contra a paralisia infantil. 
Ashton Kutcher, cofundador da Thorn, fará parte de 
um painel que discutirá o tráfico humano e a neces-
sidade de acabar com a escravidão moderna.  

Outros oradores de destaque são o ator John 
Cena, o golfista Jack Nicklaus e a filantropista Ra-
jashree Birla, entre outros.

De segunda a quarta-feira, todos po-
derão comparecer aos workshops so-
bre projetos, liderança e fortalecimento 
de clubes. Veja a programação e slides 
das apresentações. O companheirismo é 
um componente muito forte das nossas 
Convenções, e a semana jamais estaria 
completa sem os eventos da Comissão 
Anfitriã, elaborados para os visitantes 
conhecerem melhor a cidade e seus ar-
redores em um clima de camaradagem e 
descontração. Para as últimas informa-
ções, consulte o site da comissão.

“Este ano eu tive ainda mais certeza 
de que quando dois rotarianos começam 
a falar sobre voluntariado não há limite 
do que pode ser feito”, disse Germ. 

Em Atlanta, rotarianos e amigos 
celebram os 100 anos de uma 
Fundação que Faz o Bem no Mundo

1. Do que nós pensamos, dizemos ou fazemos. É a 
verdade?
2. É justo para todos os interessados?
3. Criará boa vontade e melhores amizades?
4. Será benéfico para todos os interessados?

Prova Quádrupla
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O projeto de arrecadação de lacres e latinhas está 
proporcionando resultados bastante positivos. Esta 
iniciativa do Rotary Club Araçatuba-Bandeirantes fez no 
início deste mês a doação de 3 cadeiras de rodas para a 
representante do CTO (Centro de Tratamento Oncológico 
de Araçatuba) companheira do RC Araçatuba Leste, 
Sandra Garcia e uma cadeira para o representante do 
CAOE (Centro de Assistência Odontológica à Pessoa com 
Deficiência de Araçatuba),  companheiro Silvio Soubhia. 
Outras duas cadeiras foram destinadas ao Banco de 
Cadeiras que o clube mantém.

rotary club de dourados - Água Boa
distribui cobertores

Rotary Club de araçatuba Bandeirantes faz 
doação para a Apae 

Arrecadação de lacres e latinhas se 
converte em cadeiras de rodas

Ações de Clubs

O Rotary Club de Dourados-Água Boa finalizou a distribuição de 350 cobertores que foram 
adquiridos com parte do lucro da sua tradicional Peixada Beneficente. Em sua décima nova 
edição, o evento destina parte da renda para a Campanha do Agasalho e outra parte é destinada 
para a Fundação Rotária. Este ano, receberam cobertores as seguintes instituições: Lar Santa 
Rita, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Ação Familiar Cristã, Ceia, Lar Ebenezer, Creche 
André Luiz, Iame, Casa da Acolhida, Jesus Nazaré e igrejas São Carlos e São João Batista. 
Também foram beneficiadas famílias que vivem na Vila Mariana, Vila Valderez e Boa Esperança. 

Aconteceu no dia 6 de junho a solenidade de uma 
grande ação feita pelo Rotary Club Araçatuba-
Bandeirantes. Foi quando o clube fez a entrega do 
resultado da promoção 8º Flash Back, no valor de R$ 
28.722,20, para a Apae de Araçatuba. A entrega foi 
feita para Cléia Carvalho Peres Verdi, Maria Carolina 
Corrêa Paoliello e Rose Pagan Fernandes.
O Rotary Club de Araçatuba-Bandeirantes agradece a 
todos que contribuíram para o resultado alcançado e 
espera que o 9º Flash Back seja ainda melhor!
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Na primeira semana de junho de 2017, Dourados 
se transformou num ‘grande clube rotariano’. Com-
panheiros de todas as cidades do Distrito 4470 es-
tiveram na cidade participando da XL Conferência 
Distrital, vivendo três dias de companheirismo ple-
no.

Foi, de fato, uma Conferência para ficar na memó-
ria de cada participante. A equipe comandada pelo 

Governador Hermes de Araújo Rodrigues procurou 
atender a todos da melhor maneira possível, propi-
ciando momentos de fortes emoções, misturados 
com o comprometimento rotário sempre presente 
em cada ação.

Cerca de mil pessoas se movimentaram nos lo-
cais das palestras e da programação festiva, que 
teve música, dança e cultura.

Uma Conferência inesquecível!!

Fotos: Paulo Takarada
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Com a erradicação da poliomielite ao alcance da 
mão, diversas nações e doadores principais de dife-
rentes partes do mundo prometeram, na segunda-
feira, destinar mais de US$1 bilhão para impulsionar 
as atividades de erradicação da paralisia infantil.

As promessas de doação de mais fundos, anun-
ciadas na Convenção do Rotary em Atlanta, reduzi-
rão drasticamente a lacuna de financiamento de $1,5 
bilhão que os parceiros na Iniciativa Global de Erra-
dicação da Pólio afirmam ser uma necessidade real 
para reduzir os casos da doença mundialmente. Fe-
lizmente, só foram registrados cinco casos este ano, 
o menor número até hoje.  

Bill Gates, copresidente da Fundação Bill e Melinda 
Gates, disse que a erradicação da paralisia infantil 
será uma das maiores conquistas da humanidade. 

O presidente do RI, John Germ, anun-
ciou que o Rotary se concentrará em ar-
recadar $50 milhões por ano, pelos pró-
ximos três anos. Desde 1985, a nossa 
organização destinou mais de $1,7 bi-
lhão ao combate da doença. “Estamos 
tão próximos da vitória que, atualmen-
te, cada novo caso registrado pode ser 
o último”, disse Germ. 

Gates falou à plateia de quase 24.000 
pessoas presentes no centro de con-
venções que, a partir de 1° de julho, sua 
fundação aumentará o limite anual total 
de $35 para $50 milhões, pelos próxi-

mos três anos, da sua equiparação de dois dólares 
para cada dólar destinado pelo Rotary à erradicação 
da pólio. As doações do Rotary, somadas à equipa-
ração da Fundação Gates, somará $450 milhões por 
ano, dentro dos próximos três anos. 

O ator e embaixador da pólio, John Cena, foi o 
mestre de cerimônias durante esta sessão. Ele des-
tacou a determinação dos rotarianos para a conquis-
ta de um mundo sem pólio dizendo: “Vocês são os 
desbravadores deste caminho, que estão provando 
ao mundo que mesmo um desafio tão colossal como 
esse pode ser vencido.” 

O novo financiamento custeará atividades de vi-
gilância para detectar possíveis riscos e casos da 
doença, atuação em situações de surto e a vacina-
ção de mais de 400 milhões de crianças anualmente. 

Na Convenção do Rotary, líderes globais e doadores principais reafirmaram 
seu compromisso com o fim da poliomielite

$1,2 bilhão prometido para 
acabar com a pólio
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frequÊncia dos clubs do
distrito 4470 | maio 2017
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57,77%

74%
87%

70,45%
81,81%
67,67%
61,05%

62%
74%

72,75%
61,46%
64,75%
69,67%
81,75%

5

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

4

3
4
3
4
4
3
4

4
4
4

5
4
5
4
4
1
4
5
4
5
4

3
1
5
3
5
4

4
3
5

1
4
4
4
3
4

ROTARY CLUB DE Associados 
Homens

Associados 
Mulheres

Total de 
associados Frequência % Total de

Reuniões

Lançado pelo e-mail

Lançado pelo site

ÁGUA CLARA
ÁGUA CLARA RIO VERDE
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
SATELITE C. GRANDE UNIVERSIDADE – AQUIDAUANA PORTAL DO PANTANAL
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
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