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Estamos na contagem regressiva dos prepara-
tivos para a nossa 108ª Convenção Internacional, 
que acontecerá de 10 a 14 de junho em Atlanta. O 
evento é sempre aguardado com ansiedade e ex-
pectativa, e este ano ele certamente será inesque-
cível com a grande celebração do centenário da 
Fundação Rotária. Festejaremos animados pelo 
lema do nosso ano, Rotary a Serviço da Huma-
nidade, e pelos 100 anos de excelentes ações da 
Fundação Rotária mundialmente.

Ainda há tempo de se inscrever pelo site ricon-
vention.org/pt. Não há forma mais adequada de 
encerrar um ano rotário do que ao lado de 40.000 
pessoas unidas no mesmo propósito, com as 
quais você pode conversar, se divertir e até plane-
jar futuras parcerias.

Um bom motivo de ir a Atlanta é para assistir à 
apresentação de Bill Gates, amigo querido e par-
ceiro nosso de peso. Recomendo também a Con-
ferência Presidencial da Paz, realizada nos dias 9 
e 10 de junho, que terá a presença de Bernice King, 

filha de Martin Luther King Jr. e Coretta Scott King.
Tenho orgulho de ser o anfitrião de uma Con-

venção que acontece praticamente no meu quin-
tal. Atlanta, cidade moderna que resume a essên-
cia e hospitalidade do sul dos Estados Unidos, fica 
somente a duas horas da minha casa. A Comissão 
Anfitriã planejou uma semana cheia de atividades, 
começando com o evento musical de sábado à 
noite: “Blue Jeans and Bluegrass”.

Dance ao som do ganhador do Grammy Ricky 
Skaggs e sua banda Kentucky Thunder, no Cen-
tennial Olympic Park. Encontre amigos no Centen-
nial Celebration Block Party e também no Peace 
Tour. Arregace as mangas para ajudar no projeto 
Habitat Home Build e amarre os cadarços para a 
corrida/caminhada 3K. Ah, e antes de você partir, 
retorne à Casa da Amizade para um dos momen-
tos mais aguardados: a festança dos 100 anos da 
Fundação, com direito a bolo e sorvete.

Razões não faltam para todo rotariano celebrar 
com a Judy e eu em Atlanta.

maio 2017
Presidente 2016-17
John F. Germ
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 É assim desde o início: cada geração de rotaria-
nos carrega o compromisso fundamental de formar 
a geração seguinte de homens e mulheres que farão 
prosseguir o trabalho de nossa mais do que cente-
nária e estimada organização. Esses companheiros 
que nos sucederão podem, em grande parte, já es-
tar na Família do Rotary, entre os milhares de jovens 
que todos os anos participam dos nossos progra-
mas voltados a desenvolver seu potencial – como o 
Interact e o Rotaract; o Prêmio Rotário de Liderança 
Juvenil, conhecido como Ryla; e o Intercâmbio de 
Jovens. Ou entre aqueles jovens entusiastas que se 
envolvem em atividades dos Rotary Clubs nos dife-
rentes distritos.

Lembro que o presidente 1996-97 do Rotary In-
ternational, Luis Vicente Giay, com sua vasta expe-
riência e clarividência, certa vez falou que o futuro 
do Rotary dependia do envolvimento dos jovens nos 
programas e atividades da nossa organização. Na 
Convenção Internacional de 1996, em Calgary, Cana-
dá, ele disse: “A visão que tivermos do futuro fará a 
diferença entre o nosso sucesso ou fracasso. A ju-
ventude é o nosso investimento no futuro. Portanto, 
vamos começar a construir esse futuro”.

O Rotary tem reconhecido a importante contribui-
ção trazida pelos jovens com seus programas pró-
juventude, que incentivam atividades de desenvol-
vimento de liderança, o engajamento comunitário, a 
prestação internacional de serviços e as experiên-
cias de intercâmbio que enriquecem e promovem a 
paz e a compreensão mundial.

Os Rotary Clubs, por seu turno, devem se compro-
meter a envolver os jovens nas iniciativas de servi-
ços que realizam – sejam elas profissionais, à co-

munidade ou internacionais –, e oferecer programas 
e recursos que os apoiem. Suas comissões precisam 
garantir a continuidade dos Serviços à Juventude 
por meio do plano de liderança do clube. Uma prática 
importante é incorporar em comissões existentes o 
apoio a esse segmento, ou considerar a criação de 
uma comissão específica para a juventude.

Peça ajuda aos membros da comissão para es-
tabelecer metas de longo prazo para esta Avenida 
de Serviços. Os rotarianos vêm servindo aos jovens 
há muito tempo. O Plano Estratégico do Rotary In-
ternational incentiva os clubes a distribuírem suas 
atividades entre as cinco Avenidas de Serviços, reco-
nhecendo que algumas ações podem se encaixar em 
mais de uma delas.

A Avenida de Serviços à Juventude reconhece o 
trabalho excepcional que os rotarianos desempe-
nham com esse segmento e nos incentiva a ampliar 
ainda mais o escopo de nossa atuação, apoiando o 
sucesso pessoal e profissional dos jovens e reco-
nhecendo a diversidade de suas necessidades.

Um mês para pensar 
a juventude
Diretor do RI – 2015/2017 
José Ubiracy Silva – BIRA

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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Caros companheiros, 
O Rotary acredita nos jovens. Prova disso é a exis-

tência do Interact, Rotaract e os grandes programas 
de formação de lideranças, entre eles o Ryla. É um 
fato a ser comemorado. Por outro lado, temos visto 
poucos jovens nos nossos clubes. É uma realidade 
que precisamos mudar.

Maio é o mês dos Serviços à Juventude no calen-
dário de Rotary. É uma oportunidade especial para 
meditarmos sobre essa questão e buscarmos um 
caminho para atrair mais jovens para os quadros dos 
nossos clubes.

Vivemos a era do empreendedorismo no Brasil e 
vemos muitos jovens abrindo os seus negócios. É 
hora de convidar esse jovem para empreender tam-
bém em Rotaract e Rotary. É momento de aproveitar 
o seu entusiasmo e doutriná-lo no lema “dar de si 
antes de pensar em si”. Com certeza estaremos con-
tribuindo para que sejam cidadãos éticos e observa-
dores da Prova Quádrupla. Em troca eles contribuem 
com sua energia para o crescimento de Rotary.

Quanto aos adolescentes temos o Ryla (Prêmio 
Rotário de Liderança Juvenil), que é um grande canal 
de comunicação com esse público de onde sairão 

os rotarianos do futuro. Os Ryla ajudam os adoles-
centes e jovens a visualizarem profissões, iniciarem 
suas carreiras e também contribuem de forma espe-
cial para fomentar os clubes de Interact.

Há ainda o Intercâmbio de Jovens, que ajuda a 
promover a paz no mundo. Pessoas de 15 a 19 anos 
de idade têm a oportunidade de conhecer outras cul-
turas, aprender novos idiomas e ampliar os seus ho-
rizontes. Os Rotary Clubs patrocinam o programa em 
mais de 100 países, transformando os nossos jovens 
em verdadeiros cidadãos do mundo.

Basta uma pequena pesquisa na literatura de Ro-
tary para encontrarmos uma série de ações e proje-
tos que podemos desenvolver com a juventude em 
nossas comunidades. Devemos ter em mente tam-
bém que o trabalho com os jovens é sempre motiva-
dor, ajuda a dar vitalidade aos projetos dos clubes e 
coloca ‘Rotary a Serviço da Humanidade’.

Enfim, as oportunidades são imensas para o cres-
cimento dos nossos clubes quando envolvemos os 
jovens. A presença deles enche os projetos e eventos 
de alegria e vitalidade. O desafio é atraí-los para o 
nosso meio, capacitá-los e inspirá-los para que se-
jam os grandes rotarianos do amanhã.

Minhas queridas companheiras, 
“Cada um que passa em nossa vida, passa sozinho, 
pois cada pessoa é única e nenhuma substitui outra. 
Cada um que passa em nossa vida, passa sozinho, 
mas não vai só nem nos deixa sós. Leva um pouco 
de nós mesmos, deixa um pouco de si mesmo. Há 
os que levam muito, mas há os que não levam nada. 
Essa é a maior responsabilidade de nossa vida, e a 
prova de que duas almas não se encontram ao aca-
so.” 
Saint Exupery 

Hoje só quero agradecer. Agradecer a Deus que 

nos iluminou a nossa caminhada. Agradecer às mi-
nhas amigas e companheiras da Casa da Amizade; 
às minhas orientadoras; às minhas presidentes que 
souberam olhar além de si mesmas, oferecendo ca-
rinho e amor ao próximo. Agradecer a todas direta ou 
indiretamente que cooperaram com nosso ano rotá-
rio, e o que trilhamos, em cada mão que apertamos, 
em cada face que beijamos e em cada abraço que 
deixamos.

Creio que nosso ano foi coroado de êxito. Obriga-
da a todas que participaram de nossa XL Conferência 
Distrital. Todas estão guardadas em nosso coração.

Serviços à Juventude, 
um compromisso de 
Rotary com o 
amanhã
Governador 2016-2017
Hermes de Araújo Rodrigues

Coordenadoria Distrital das Casas da Amizade Distrito 4470
Norma Luci de Lima Chaves Rodrigues
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treinamentos da gestão 2017-2018
6. Posse do Governador, Equipe Distrital e Coordenadoria das Casas da Amizade do D-4470 | 01/07/2017     
Penápolis-SP.
7. Seminário Distrital do Desenvolvimento do Rotary | 10/09/2017 | Três Lagoas-MS.
8. Seminário Distrital da Fundação Rotária | 05/11/2017 | Campo Grande-MS.
9. Seminário Distrital de Imagem Pública do Rotary | 28/01/2018 | Araçatuba-SP. 
10. Fórum Rotário | 29/04/2018 | Penápolis-SP. 
11. Conferência Distrital | 01, 02 e 03/06/2018 | Penápolis-SP.

Aos 5 dias do mês de novembro de 1962, um Ro-
tary Club da cidade de Melbourne, Flórida, reuniu jo-
vens com o intuito de fazer a diferença. 23 alunos da 
Melbourne High School se juntaram para a fundação 
do que ficaria conhecido como o primeiro Interact 
Club da história. Não levou muito tempo para que 
esta ideia se espalhasse pelo resto do mundo, dando 
início a uma nova geração dos Serviços à Juventude.

 Interact, por definição, é um programa estruturado 
do Rotary International para jovens de 12 a 18 anos 
de idade. Estes jovens, enquanto interactianos, têm 
os principais objetivos de prestar serviços em suas 
comunidades e no cenário internacional, além de de-
senvolver suas habilidades de liderança.

 O clube de Interact, embora seja dotado de uma 
considerável autonomia em suas atividades, não é 
independente. É imprescindível para sua fundação 
o apadrinhamento por parte de um ou mais Rotary 
Clubs Patrocinadores. Suas reuniões somente po-
dem ser validadas com a presença de um conselhei-
ro rotariano e a relação entre padrinho e apadrinhado 
deve ser próxima a todo instan-
te.

Descrito por muitos como a 
“porta de entrada” para uma vida 
dedicada à prestação de servi-
ços dentro da família rotária, o 
Interact é um dos quatro Pro-
gramas Estruturados do Rotary 
International e, dentre eles, é o 
que conta com a maior quanti-
dade de membros. São mais de 
460 mil jovens envolvidos, dis-
tribuídos em aproximadamente 
20 mil clubes em 159 países de 
todo o mundo. O Distrito 4470 
conta com 560 associados e 22 
clubes . 

Nossa idealização é ver todos 
esses integrantes continuarem 

a trilhar o caminho da paz através do servir, transi-
tando para um Rotaract Club quando completarem 
seus 18 anos e, num futuro talvez não muito distante, 
para o Rotary. No entanto, para que possamos via-
bilizar a consolidação deste processo, é necessário 
formular um Rotary que brilhe aos olhos de nossos 
jovens de hoje. Um Rotary dinâmico, vibrante e ativo 
é o necessário para que, no caminho da vida, nossos 
interactianos não se percam na longa jornada de de-
dicação aos ideais rotários. 

Desta forma, são deixados aqui dois convites. O 
primeiro, destinado aos Rotary Clubs Patrocinadores 
de Interact Clubs, de aproximação com nossos inte-
ractianos. O segundo, destinado aos clubes que ain-
da não tiveram o prazer de experimentar o convívio 
com essa juventude energética, de discutir a possi-
bilidade do apadrinhamento de um Interact Club ao 
decorrer do ano rotário 2017-2018. Será com jovens 
próximos e integrados ao Rotary que construiremos 
o futuro da organização de uma maneira sustentável 
e duradoura. 

VI Encontro Paulista de 
Interact Clubs
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Para o jovem Matheus Moura, chegar na Carolina 
do Norte foi a realização de um sonho, por diversas 
razões além de seu amor por basquete.

Matheus chegou de Campo Grande (MS) no verão 
através do Programa de Intercâmbio Internacional de 
Jovens do Rotary International. Ele deseja voltar ano 
que vem e cursar História ou Arqueologia na Univer-
sidade de Carolina do Norte na cidade de Chapel Hill.

“Estou pensando em voltar para fazer faculdade, 
se tudo der certo, mas ainda não sei,” disse Matheus.

Ele se interessou por Chapel Hill por causa do pro-
grama de basquete masculino, mas sempre quis es-
tudar fora do Brasil. Durante mais de dois anos ele se 
preparou para o intercâmbio – desde que estudava 
numa escola particular no Brasil.

“Sempre quis ser intercambiário, para viajar e es-
tudar fora, então eu meio que segui esse sonho,” dis-
se ele. Os pais de Matheus apoiaram suas ambições 
de estudos internacionais desde o princípio. Seu pai, 
engenheiro, tornou-se rotariano, também para que 
seu filho pudesse se envolver no programa de inter-
câmbio.

Após meses aprimorando seu inglês e aprenden-
do sobre Rotary International e sobre os Estados 
Unidos, Matheus prestou a seleção do intercâmbio e 
escolheu Highlands dentre as opções que lhe foram 
apresentadas.

“Em meu distrito éramos 40 candidatos a inter-
câmbio e quem conseguisse mais pontos no teste 
poderia escolher primeiro para onde iria,” disse. “Eu 
tirei oitavo lugar, e escolhi vir pra cá.” Hank Ross, 
president do Rotary Club de Highlands, anfitrião de 
Matheus, disse que o processo é semelhante para os 
estudantes locais que se candidatam para o progra-
ma. “Raramente os estudantes conseguem ir para o 

local da primeira opção – a maioria quer ir para Fran-
ça ou Itália, ou para algum país europeu ocidental,” 
disse Hank. “Quando enviamos um estudante para 
algum país, aquele país e seus Rotary clubes nos en-
viam um estudante em contrapartida.”

O espírito aventureiro de Matheus juntamente com 
sua personalidade extrovertida permitiram-no fazer 
uma fácil transição para morar nos Estados Unidos, 
contudo ele já se dizia preparado para a viagem pois 
sua família já havia hospedado um intercambiário de 
Oklahoma.

“Sou filho único, sempre pensei que seria bom ter 
um irmão, e ele era como se fosse meu irmão,” dis-
se Matheus. “Ele praticava comigo o português, e eu 
praticava com ele meu inglês, assim foi mais fácil.”

É justamente este tipo de companheirismo que o 
Rotary International busca. Hank disse que os inter-
cambiários tendem a ter uma experiência mais agra-
dável quando estão cercados pelos seus pares. As 
famílias que têm filhos da mesma faixa etária que 
os intercambiários costumam ser melhores anfitriãs, 
embora o programa não determine que sejam famí-
lias com filhos, nem mesmo precisam ser famílias de 
rotarianos. 

“Matheus pratica esportes e quando se tem fa-
mília sem adolescentes em idade escolar, fica mais 
difícil atender isso,” disse Hank. “Assim, ele tem ime-
diatamente amigos em casa. Buscamos nos pais 
dos estudantes da Highlands School para encontrar-
mos as famílias anfitriãs, assim como procuramos 
também na comunidade como um todo.” Embora 

INTERCâMBIO AMIGO
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ele se sinta confortável com sua família anfitriã, Ma-
theus disse que sente saudades de casa de vez em 
quando. Principalmente nas datas especiais, como o 
aniversário de alguém querido, mas ele não dá mui-
ta importância para esses sentimentos porque é tão 
fácil se manter em contato com os amigos no Brasil. 
Além do mais, diz que está feliz em Highlands. “Mi-
nha mãe me envia mensagens de voz todos os dias 
dizendo que sente saudades de mim, mas ela está 
feliz porque eu estou feliz em estar aqui“, disse.

Matheus é um estudante entusiasmado e atleta 
carismático que acredita que a prática de espor-
tes é importante para a saúde mental dos jovens e 
também para seu preparo físico. Os torcedores do 
futebol e do basquete da Highlands School vão se 
lembrar dele pela sua presença imponente e pela 
sua emoção. Qualquer acanhamento que ele possa 
demonstrar nos diálogos do dia-a-dia desaparecem 
quando ele pratica esportes. “Acho que é minha pai-

xão, quando eu jogo,” disse. “É diferente de qualquer 
coisa. Sempre que entro na quadra, me torno outra 
pessoa”.

Matheus se considera uma pessoa calma fora da 
quadra, mas usa a energia das arquibancadas para 
dar o melhor de si quando joga.

“Quando a torcida começa a gritar pela Highlands, 
é então que eu pego energia para ir adiante, e dar 
aquele passo a mais, você entende!?”. E finaliza di-
zendo que “é motivação, porque é como, tendo todos 
esses torcedores te apoiando, daí você precisa dar o 
melhor de si.” 

Reportagem de Kelsey Reidle - reporter@highlands-
news.com.
Tradução do Comp. Daniel Derrel Santee – RC Campo 
Grande Universidade 

ENTRE PARA A
HISTÓRIA HOJE

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

CONTRIBUA
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O Distrito 4470 está cada vez mais empenhado 
em realizar uma aproximação da Família Rotária, 
envolvendo os jovens dos Programas de Juventude 
em palestras e treinamentos. O ano Rotário de 2012-
2013 foi um grande marco para o desenvolvimento 
dos programas estruturados da juventude. Isto por-
que, naquela época, a ADIRC (Assembleia Distrital 
de Rotaract Clubs) realizada em Três Lagoas, com o 
apoio da equipe do Governador Shiko passou a ter o 
sistema utilizado pelo Rotary com palestras e trei-
namentos de cargos e comissões. 

 De lá para cá, os Governadores estão mais pró-
ximos da Juventude e desta forma os Clubes Pa-
trocinadores também. “Hoje os jovens estão sen-
do vistos como solução. Principalmente devido à 
conscientização pregada pelo Rotary International e 
em especial pelo retorno que os jovens deram aos 
seus clubes e Distrito, com a melhoria da qualidade 
de projetos e formação de liderança”, afirma o RDR 
(Representante Distrital de Rotaract) gestão 2012-
2013 Carlos Sussumi Ivama.

 A abertura dos eventos de Rotary, como Assem-
bleias Seccionais e Seminários, à juventude tam-
bém foi fundamental para essa aproximação. Além 
destes eventos, a Conferência do Governador terá 
um espaço especial para que o Rotaract e Interact 
façam um balanço da gestão juntos aos rotarianos 
presentes e, consequentemente dando maior visibi-
lidade para os projetos e resultados da  Gestão. 

 “Estes passos são importantes principalmen-
te porque o futuro do Rotary depende do empenho 
da Juventude, que serão os futuros rotarianos. Em 
um dos últimos balanços feito pelo R.I apenas 5% 
dos rotaractianos ingressaram no Rotary”, explica o 
atual RDR Willian Breve. “A aproximação, o diálogo 
efetivo e o desenvolvimento estão sendo essenciais 
para a formação e engajamento desses jovens líde-
res, aumentando assim este percentual de ingres-
so”.

 Com tudo isso o relacionamento entre Rotary 
e Juventude melhorou. Os jovens que no passado 
eram chamados apenas para vender convites ou tra-
balhar em almoços e jantares, hoje têm espaço para 
expor suas ideias e contribuir com grandes projetos 
e iniciativas até mesmo Distritais. Neste novo cená-
rio já é comum ver jovens tendo mais interesse em 
frequentar as reuniões do Rotary e até mesmo de 
ser empossado como um Rotariano antes mesmo 
dos 30 anos.

 A parceria de sucesso resulta em projetos de su-
cesso, maior engajamento e desenvolvimento do 
Quadro Associativo para os dois lados. Segundo o 
RDR Indicado Rodolfo Nogueira (2018-2019), a ideia 
é que esta parceria seja cada vez mais efetiva, rea-
lizando ajustes nos treinamentos para que eles se-
jam mais proveitosos e possam ser replicados em 
trabalhos em conjunto nas comunidades.
 Autora: jornalista e rotaractiana Marina Migliorucci

Juventude rotaract
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Trinta e quatro jovens, com idades entre 16 e 21 
anos, sentam em círculo nos tatames onde treinam 
semanalmente. A princípio um pouco tímidos, aos 
poucos eles começam a contar sobre a vida antes do 
Força Jovem Judô. 

Lucas Ferreira, que mora no Morro da Mangueira, 
uma comunidade do Rio de Janeiro, é o primeiro a 
falar. 

“Antes de começar a praticar judô, com somen-
te oito anos eu vagava pelas ruas em más compa-
nhias”, diz ele, que agora tem 20 anos e está casado.

Com um sorriso acanhado, Renan Alves, de 19 
anos, que pratica judô desde os 10, começa a falar 
rapidamente: “Quando eu era criança, pensava que 
me tornaria uma pessoa ruim, como um trafican-
te. O Força Jovem Judô abriu portas para mim, me 
mostrando que eu poderia ser uma pessoa do bem 
e competir pelo meu país”, diz ele, que é professor 
na creche da comunidade em que ele e Lucas vivem. 

Renan e Lucas estão entre os 300 estudantes das 
favelas da região que treinam semanalmente com a 
equipe do Força Jovem Judô, apoiados pelo Rotary 
Club do Rio de Janeiro-Mercado São Sebastião. O 
rotariano e treinador João Luiz Miranda, juntamente 
com seus assistentes, trabalhou muito na formação 
de uma equipe coesa. E, nesse processo, mostrou a 
esses jovens que existe vida fora da violência e do 
crime que eles vivenciam diariamente nas suas co-
munidades

Antes de se tornar treinador, Miranda trabalhou na 
Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Em 1998, parti-
cipou de um programa para tirar crianças e adoles-
centes das ruas. Mas ele estava frustrado. “Eles aca-
bavam voltando para a mesma situação; o programa 
parecia não estar funcionando”, lembra.

No ano seguinte, ele pediu ao seu supervisor se 
poderia lançar um programa esportivo na sede da 
Guarda Municipal. A iniciativa, que começou com 
apenas três estudantes, cresceu rapidamente. Atual-
mente, a equipe treina nas instalações do time de fu-
tebol Clube de Regatas Vasco da Gama, um grande 
apoiador do programa. Os membros mais jovens da 
equipe, com idades entre 3 e 13 anos, praticam em 
uma igreja próxima.

Vitória Pinheiro treina diariamente com a equipe 
por uma chance de competir nos Jogos Olímpicos de 
2020. Ela afirma que o Força Jovem Judô ajudou a 
concentrar sua energia negativa no alcance de um 
objetivo positivo. Além da equipe de judô, ela tam-
bém participa do Interact Club do Força Jovem Judô-
CFC, patrocinado pelo Rotary Club do Rio de Janeiro-
Mercado São Sebastião.

Vitória Pinheiro confessou que “era muito rebelde 
e não queria ouvir ninguém”. Após conquistar o ter-
ceiro lugar em um campeonato nacional de judô, ela 
decidiu que queria mais.

João Luiz afirmou que a medalha de ouro no judô 
feminino conquistada nos Jogos Olímpicos de 2016 
por Rafaela Silva, que cresceu na famosa favela Ci-
dade de Deus, mostrou à equipe que tudo é possível: 
“É muito gratificante ver esses jovens se tornarem 
campeões estaduais, nacionais e olímpicos”, disse 
ele com orgulho.

A equipe do Força Jovem Judô venceu o cam-
peonato estadual duas vezes e ainda era a campeã 
em 2016. A equipe também venceu um campeonato 
mundial e, no ano retrasado, cinco atletas competi-
ram no Campeonato Brasileiro em Brasília, conquis-
tando medalhas de ouro, prata e bronze.

Judô dá vida nova a jovens
Por meio do Rotary, jovens de algumas favelas do Rio de Janeiro encontraram uma 
maneira de canalizar sua energia e a chance de ganhar um ouro olímpico 
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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
CASSIL NDIA
CASTILHO
CHAPADÃO DO SUL
CORUMBÁ
COSTA RICA
DOURADOS
DOURADOS ÁGUA BOA
DOURADOS ÁGUIA DOURADA
DOURADOS CAIUÁS
DOURADOS CINQUENTENÁRIO
DOURADOS GUAYCURUS
FÁTIMA 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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junte-se a nós
em atlanta

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


