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Eu entrei no Rotary como engenheiro mecânico. 
A engenharia tem muitas classificações diferentes, 
assim como o Rotary. No meu ramo da engenharia, 
calculamos a quantidade de material e sua tempe-
ratura para uso na construção civil e vistoriamos as 
partes elétrica e hidráulica.

Engenheiros mecânicos não se sobressaem no 
meio da multidão e nem gostam de chamar aten-
ção. Posso jurar que você nunca quis saber sobre 
os engenheiros que planejaram o prédio onde você 
mora, o carro que você dirige ou a malha rodoviária 
na qual você trafega. Mas toda vez que você entra 
no elevador, coloca a chave na ignição ou atravessa 
uma rua quando a luz de pedestre se acende, você 
está depositando sua vida e segurança nas mãos 
de um engenheiro. Você espera que o elevador abri-
rá as portas no andar escolhido, que o carro dará 
partida e irá frear como se deve, que uma luz do fa-
rol vai ficar vermelha antes da verde aparecer. Todo 
dia, você coloca a sua vida nas mãos de pessoas 
cujos nomes você jamais ouviu e as quais jamais 
conhecerá. Você nem pensa nelas, mas mesmo as-
sim os atos destas pessoas impactam a sua vida, 

diariamente.
Eu poderia traçar o mesmo paralelo utilizando 

outras profissões – ocupações até comuns mas 
que causam o mesmo impacto transformador. De 
várias maneiras – algumas visíveis e tangíveis e 
outras não – nossas profissões nos permitem aju-
dar as pessoas a viverem melhor, com mais saúde 
e segurança.

Assim é o trabalho que fazemos no Rotary.

Por meio das nossas profissões, em nossos clu-
bes e comunidades, mudamos para melhor a vida 
de pessoas que jamais conheceremos. No mundo 
inteiro, mesmo que não saibam, há pessoas viven-
do melhor, com mais saúde e segurança, graças ao 
trabalho do Rotary.

Muitos dos que ajudamos nunca viram um rota-
riano. Talvez nem saibam que o Rotary existe. Mas 
eles passaram a consumir água potável por causa 
do poço que abrimos ou aprenderam a ler com os 
livros que demos. Eles estão vivendo melhor, com 
mais saúde e segurança – porque temos um Rotary 
a Serviço da Humanidade.

Mensagem do presidente
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O Rotary é formado por voluntários que se dedi-
cam a tratar de grandes necessidades humanitárias, 
usando seu tempo, energia e entusiasmo para me-
lhorar as condições de vida local e internacionalmen-
te. Seja ajudando famílias carentes em suas próprias 
comunidades ou combatendo a paralisia infantil (pó-
lio) no mundo, nossa organização trabalha para me-
lhorar a qualidade de vida nessas comunidades.

Por meio da nossa Fundação Rotária, desenvolve-
mos projetos sustentáveis e de longo prazo, concen-
trados em questões importantes, como paz e preven-
ção/resolução de conflitos, prevenção e tratamento 
de doenças, recursos hídricos e saneamento, saúde 
materno-infantil, educação básica e alfabetização e 
desenvolvimento econômico e comunitário. Toda-
via, a nossa maior prioridade tem sido a erradicação 
mundial da Pólio. 

Como o enfoque deste mês é a Prevenção e Tra-
tamento de Doenças, vale lembrar as assombrosas 
estatísticas mundiais relativamente ao número de 
pessoas que sofrem de doenças tropicais que não 
são tratadas, como dengue, zika, chicungunya e le-
pra, para citar apenas essas quatro. Por ano, este nú-
mero se eleva a mais de um bilhão de pessoas. 

Claro que nesses números se incluem populações 
brasileiras. Cabe aos rotarianos ajudar a imunizar 
pessoas contra doenças, sobretudo as contagiosas. 
Recomenda-se dar apoio aos programas de saúde, 
desenvolvidos principalmente em comunidades ca-

rentes, explicando como as doenças são transmiti-
das e divulgando formas de reduzir o risco de con-
tágio. 

Recomendo que se envolvam com profissionais 
que tenham experiência em medicina ou saúde pú-
blica. Comuniquem-se com hospitais, clínicas, uni-
versidades e secretarias de saúde da região para 
evitar duplicação de esforços, a fim de aproveitar ao 
máximo os recursos locais. Recrutem membros da 
comunidade e voluntários da área da saúde para mi-
nistrar vacinas. Formem parceria com organizações 
comunitárias da área da saúde para fortalecer e ex-
pandir os serviços existentes. 

Espera-se que rotarianos forneçam apoio de longo 
prazo para postos de saúde. Formem parcerias com 
sistemas globais de saúde para ampliar o acesso a 
equipamentos, instalações e programas de saúde. 
Melhorem e ampliem o acesso a atendimento mé-
dico gratuito ou de baixo custo em regiões carentes. 
Deem apoio a programas de saúde que expliquem 
como as doenças são transmitidas e divulguem for-
mas de reduzir o risco de contágio. Assim, estare-
mos oferecendo grande contribuição à Prevenção e 
Tratamento de Doenças. 

Dezembro, mês 
da Prevenção e 
Tratamento de 
Doenças
Diretor do RI – 2015/2017 
José Ubiracy Silva – BIRA

ENTRE PARA A
HISTÓRIA HOJE

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

CONTRIBUA
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Caros companheiros (as),

O jargão ‘a prevenção é o melhor remédio’ é muito 
comum, mas nunca deixará de ser atual. As doenças 
sempre foram um grande problema da humanidade. 
Grandes populações foram dizimadas, como no caso 
da peste bubônica (peste negra) na Europa, na idade 
média. Por isso, tanto cuidado, orientação e preven-
ção hoje.

E Rotary nunca ficou de fora na luta pela saúde. 
Veja o caso da poliomielite, doença infecto contagio-
sa que está em fase final de erradicação no mundo, 
graças a um trabalho incansável de Rotary, através 
da Fundação rotária.

Dezembro é o ‘Mês da Prevenção e Tratamento de 
Doenças’, um momento especial dedicado às ações 
e atividades voltadas para as grandes campanhas de 
Rotary, mas sem deixar de lado as ações na nossa 
comunidade e, porque não dizer, em relação a nós 
mesmos.

É hora de lembrar também de cuidar da nossa 
família e de nós mesmos, fazendo exames regular-
mente, praticando esportes e mantendo uma visão 
sempre em alerta em relação ao corpo. Afinal preci-
samos de boa saúde para continuarmos trabalhando 
pelo bem comum. As demandas são grandes.

Na nossa comunidade há sempre uma campanha 
a encabeçar ou participar. Uma ação de combate à 
Aids, orientação sobre o preventivo do câncer, ver-

minoses e assim por diante. Pelo mundo afora, além 
das grandes campanhas, o Rotary tem clínicas am-
bulantes, imunização de crianças, bolsas de estudo, 
treinamento de médicos e enfermeiros e investimen-
to em infraestrutura.

A saúde é um desafio global. A Fundação Rotária 
faz a sua parte e realiza uma grande obra. Mas, nós 
rotarianos, somos sempre convidados a dar um pou-
co mais de si na missão de ‘Rotary a Serviço da Hu-
manidade’, esse maravilhoso lema da nossa gestão.

Aproveito a oportunidade para desejar um Feliz 
Natal e um Próspero Ano Novo a todos os compa-
nheiros (as). Felicidade, paz e muita saúde a você e 
sua família. É tempo de fazer um balanço das nossas 
vidas, recobrar as forças e reacender o amor de Deus 
em nossos corações.

Com o tempo descobrimos que fazemos parte de 
duas famílias, a primeira é a que nascemos e cresce-
mos. A outra é a família rotaria composta de pessoas 
com as quais criamos laços de amizade verdadeira 
e os chamamos para morar em nossos corações., 
colocando-nos na linha do amor e da solidariedade. 
Reforçando assim mais a amizade.

O Natal e Ano Novo estão chegando, e o que dizer 

a toda família rotaria do nosso distrito; que é tempo 
de refletir, momento de manifestação de amor, paz e 
humildade.

Peço a Deus que ilumine cada um de nós para po-
dermos continuar em frente.

Natal é amor, Natal é família.
Tenham todos um Feliz Natal e Próspero Ano 

Novo.

A prevenção é o 
melhor remédio

Dezembro, mês da família rotaria

Governador 2016-2017
Hermes de Araújo Rodrigues

Coordenadoria Distrital das Casas da AmizadeDistrito 4470
Norma Luci de Lima Chaves Rodrigues
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visitas de clubs 

Campo Grande

Araçatuba

Seminário Araçatuba
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No dia 02 de Dezembro de 2016, o Rotary Club de Inocência, na sede da Casa da Amizade,  promoveu 
o I  PROGRAMA HOMENAGEM  AOS MELHORES ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. Sob a 
coordenação do companheiro Waldson e de sua esposa Jeane, cada escola com seus dirigentes, 
foram criteriosos em selecionar cada aluno por série,  aqueles(as)  que o Rotary deveria homenagear 
com um trófeu e um diploma de Honra ao Mérito.

O Rotary Club de Penápolis XV de Março Distrito 4470, a Fundação Rotária e empresas e amigos 
parceiros entregaram na tarde desta terça-feira, 06, à Santa Casa de Misericórdia de Penápolis um 
Cardiotocógrafo, aparelho utilizado para monitoração da gestação diante as fases que antecedem 
o parto, por meio da ausculta e visualização dos batimentos cardíacos fetais, da monitoração da 
contração uterina e dos movimentos fetais

Dourados

Ações de Clubs
rotary club de inocência

Rotary XV de Março entrega equipamento para 
Centro Obstetrício da Santa Casa de Penápolis 
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1. V Seminário de Capacitação de  Líderes de Treinamento | 25/02 e 26/02/2017 | Penápolis-SP. 
2. GATs, Seminário de Treinamento de Governadores Assistentes | 24/03 e 25/03/2017 | Penápolis-SP. 
3. PETs, Seminário de Treinamento de Presidentes Eleitos 2017-18 | 30/03, 31/03 e 01/04/2017 | Penápolis-SP. 
4. Seminário Distrital de Treinamento | 16/04/2017 | Penápolis-SP. 
5. Seminário Distrital de Treinamento | 07/05/2017 | Dourados-MS. 
6. Posse do Governador, Equipe Distrital e Coordenadoria das Casas da Amizade do D-4470 | 01/07/2017 | 
Penápolis-SP. 
7. Seminário Distrital do Desenvolvimento do Rotary | 10/09/2017 | Três Lagoas-MS. 
8. Seminário Distrital da Fundação Rotária | 05/11/2017 | Campo Grande-MS. 
9. Seminário Distrital de Imagem Publica do Rotary | 28/01/2018 | Araçatuba-SP. 
10. Fórum Rotário | 29/04/2018 | Penápolis-SP. 
11. Conferência Distrital | 14, 15, 16 e 17/06/2018 | Penápolis-SP.

Treinamentos da Gestão 2017/2018

Nos dias 8, 9 e 10 de dezembro na Praça de Alimentação do Multi shop em Araçatuba, foi 
realizado pelo Rotary Club de Araçatuba - Cidade Amiga mais uma exposição de orquídeas.
Parte da arrecadação será destinada às entidades parceiras.

O Rotary Club de Araçatuba - Cidade Amiga participou no dia 11 de dezembro da Festa de Natal 
no Lar da Velhice e Assistência Social. O club presenteou os idosos e ajudou nos preparativos 
para a festa que teve pastel, refrigerante e sorvete. Eles agradeceram os presentes e posaram 
para fotos!

Exposição de Orquídeas

Lar dos idosos - festa de natal
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Antes de iniciarmos o 
nosso assunto especifi-
co, devemos entender que 
a ABTRF é única forma de 
contribuições para Funda-
ção Rotária, das pessoas 
jurídicas no Brasil, daí a 
extrema importância que 
os clubes conheçam, divul-

guem e trabalhem com estes programas.
A nossa Fundação deve ser divulgada de forma 

expressiva pois mais uma vez a Fundação Rotária 
recebeu a classificação de quatro estrelas da Charity 
Navigator, o maior e mais prestigiado avaliador in-
dependente de organizações sem fins lucrativos dos 
Estados Unidos. 

A classificação de 4 estrelas, a mais alta dada pelo 
avaliador, reconhece boa gestão financeira, compro-
misso com prestação de contas e transparência. A 
Charity Navigator avalia milhares de organizações 
sem fins lucrativos por ano, e apenas uma em quatro 
delas ganha esta classificação máxima.

A distinção deste ano marca a sexta vez em que a 
organização é prestigiada, colocando-a entre as me-
lhores instituições do tipo nos EUA. Em uma carta à 
Fundação, Ken Berger, presidente da Charity Naviga-
tor, escreveu: “Esta designação excepcional destaca 
a eficácia da Fundação Rotária e mostra ao público 
que ela é digna de sua confiança.”  

Quando falamos de ABTRF, somos remetidos a um 
farto caminho de possibilidades que poderão auxiliar 
os Rotary Clubs ao atingimento de suas metas, sem 
a necessidade de efetivamente tirar os recursos de 
seus próprios bolsos, porém os que podem, deve ser 
uma constante, até porque o Rotary nos diz que de-
vemos contribuir com o programa “Todos os rotaria-
nos, todos os anos” e isto não vem ocorrendo.

Então vamos relembrar como a ABTRF pode trazer 
benefícios aos nossos projetos e na busca do cum-
primento de nossas metas anuais, sendo necessário 
para isto uma movimentação continua dos nossos 
associados, vejamos os caminhos para isto;

O “Programa Empresa Cidadã”. É um programa 
de contribuições através de compromisso contra-

tual, firmado entre a uma Empresa/Pessoa Jurídica 
e um Rotary Club ou Distrito Rotário, para realizar 
uma contribuição mensal até completar um valor 
equivalente a mil dólares. Através da ABTRF, essas 
contribuições são todas destinadas aos projetos 
humanitários da Fundação Rotária no Brasil, com o 
oferecimento de divulgação de sua marca ou men-
sagens publicitárias da empresa, que a partir deste 
gesto se tornará parceira do Rotary.

Nosso distrito tem se destacado no Brasil nes-
te programa, tanto que tem uma Comissão Distrital 
voltada especificamente para esta e que não é co-
mumente acionada, o que é um desperdício, pois te-
mos companheiros que conhecem profundamente o 
assunto e poderão auxiliar os clubes a buscarem de 
forma efetiva empresas para se tornarem parceiras 
do Rotary.

O “Programa Seguro Solidário”, foi instituído atra-
vés de convênio firmado entre a ABTRF- Associação 
Brasileira de The Rotary Foundation e a empresa 
Seguradora Porto Seguro, devidamente autorizado 
pelos Curadores da Fundação Rotária do Rotary In-
ternational.

São iniciativas das Seguradoras Porto Seguro, Itaú 
e Azul mediante convênios ajustados com a ABTRF 
para doarem 5% do valor dos prêmios líquidos das 
apólices de seguros de automóveis, vida individual e 
residenciais, de rotarianos (as) e seus familiares para 
a Fundação Rotária através da ABTRF.

Portanto façamos a lição de casa, buscando dos 
nossos associados informações junto aos compa-
nheiros (as) sobre suas apólices, bem como de seus 
familiares.   Estes valores não custam nada para nós, 
basta única e exclusivamente nos movimentar.

Da mesma forma temos no distrito comissão es-
pecifica para auxiliar os clubes e companheiros a uti-
lizarem esta extraordinária ferramenta na busca de 
recursos para Fundação Rotária.

Seguro viagem, onde a Assist Card doará mensal-
mente à ABTRF 5% sobre todos os valores e terá a 
oportunidade de aplicar sua responsabilidade social 
com doações sobre os planos vendidos, os quais pa-
trocinarão projetos importantes apresentados pelos 
rotarianos.

OPORTUNIDADES E
NECESSIDADES
Rotary Club de Araçatuba-Bandeirantes | Coordenador Área 5 – ABTRF Brasil
Sidney Garcia de Sousa – Gov. 2014-15
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Ajudar na abertura de um novo clube é uma ex-
periência recompensadora para todos. Como asso-
ciado do Rotary Club padrinho, você trabalhará em 
estreito contato com o conselheiro do novo clube. 
Você deverá incentivar associados em potencial a 
se tornarem associados fundadores para que des-
frutem da plena associação ao Rotary, como eventos 
sociais, oportunidades de serviços e acesso à nossa 
imensa rede de voluntários.

O suporte contínuo do clube padrinho durante e 
após o primeiro ano do novo clube é crucial.

As estatísticas revelam que o clube novo que con-
ta com o forte suporte do clube padrinho até o seu 
segundo ano tem maiores chances de se tornar forte, 
autossuficiente e produtivo.

O clube ao qual o conselheiro pertence pode servir 
como clube padrinho (mais de um clube pode servir 
como padrinho de um novo clube). Segundo os da-
dos que temos, quando o clube padrinho está locali-
zado perto do novo clube, a propensão de que o clube 
obtenha seu diploma de admissão e tenha sucesso 
em seus primeiros anos de existência é muito maior.

O Clube Padrinho:
• Apoia a formação do novo clube de acordo com as 
diretrizes do governador e do conselheiro do novo 
clube.
• Tem no mínimo 20 associados fundadores.
• Decide por votação formal, da qual todos os asso-
ciados participam, se o clube como um todo dará su-
porte ao novo clube.

• Está em dia com suas obrigações financeiras
com o Rotary e em posição de oferecer uma expe-
riência completa em serviços rotários.
• Foi fundado há no mínimo três anos (de preferên-
cia).

O Clube Padrinho também:
• Ajuda na formação de um alicerce para o cresci-
mento do número de associados, serviços e compa-
nheirismo do novo clube. • Convida os dirigentes e 
presidentes de comissão do novo clube para as suas 
reuniões.
• Compartilha suas melhores práticas com o novo 
clube.
• Apoia o novo clube conforme ele se desenvolve e 
cria sua própria maneira de servir e realizar ativida-
des sociais, mesmo que sejam diferentes das suas.
• Ajuda com tarefas administrativas (fatura de clube, 
eleições, etc.).
• Participa da celebração de admissão do novo clube 
ao Rotary.
• Serve como mentor por pelo menos dois anos. 
• Incentiva a realização de projetos conjuntos, cam-
panhas de arrecadação de fundos e eventos sociais 
com o novo clube.

Mais informações?
Consulte Fortalecendo o Quadro Associativo:
Elaboração do Plano para Desenvolvimento do Qua-
dro Associativo ou fale com seu representante de 
Suporte a Clubes e Distritos (CDS).

Você precisa saber:
clubes padrinhos
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Desfrute da hospitalidade do Sul dos 
Estados Unidos
Saiba mais em rotaryconvention2017.org

JUNTE-SE A NÓS EM 
ATLANTA

Como secretário, seu trabalho é zelar pelo bom 
funcionamento do clube, analisar as tendências das 
atividades realizadas, identificar pontos fortes e fra-
cos e compartilhar essas informações com os líde-
res do clube e do distrito.

RESPONSABILIDADES
- Participar da Assembleia Distrital de Treinamento e 
da Conferência Distrital;
- Reunir-se com o secretário em fim de mandato e 
receber os registros do clube;
- Reunir-se com os membros eleitos do conselho di-
retor;
- Criar uma conta em Meu Rotary;
- Atualizar os registros do clube e a lista de associa-
dos no Meu Rotary à medida que acorrerem mudan-
ças;
- Fornecer ao tesoureiro as faturas do clube, com 
vencimento em janeiro e julho;
- Servir como membro do conselho diretor e da Co-

missão de Administração do clube;
- Preparar as atas das reuniões do clube, do conse-
lho diretor e das assembleias;
- Manter atualizada as informações do clube e de 
seus dirigentes para o Diretório Oficial e registros do
Rotary;
- Administrar a correspondência do clube, responder 
e-mails, enviar comunicados oficiais e convites;
- Armazenar artigos promocionais, crachás e outros 
materiais usados em reuniões e eventos;
- Marcar o comparecimento às reuniões e enviar 
mensalmente um relatório de presença ao governa-
dor;
- Conservar os registros históricos do clube;
- Escrever um relatório anual no final de cada ano 
rotário;
- Trabalhar com o presidente, o tesoureiro e as co-
missões de clube quando necessário;
- Reunir-se com seu sucessor e entregar os registros 
do clube.

Curta nossa página no facebook facebook.com/
rotary4470 e nosso site rotary4470.org. Em nossa 
fanpage postamos diversas novidades a respeito do 
do nosso distrito e alguns de nossos trabalhos rea-
lizados. 

Assim, você poderá ficar por dentro de nossas vi-
sitas e ações de clubs. Dê uma olhadinha em nos-
sos posts, marque seu amigo e compartilhe! Convide 
seus amigos a curtirem nossa página e ajude a divul-
gar o nosso trabalho.

Secretário:
ser ou não ser?

Curta ser rotariano
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frequÊncia dos clubs do
distrito 4470 | novembro 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
22
17
26
13
19
27
30
10
7

16
12
25
30
5

15
5
9

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

20
33
36
29
30
23
12
25

30
29
11
5

13
22
9

23
11
52
23
22
27
30
0

12
22
24
18
61
12
49

2
4
0
4
0

10
4
7
2
7

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

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
1
6
7
6
0

18
3

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

88%
72%

68,18%
73,81%
80,80%
63,04%
85,00%
80,40%
87,67%
86,76%
92,10%
69,34%
76,25%
71,75%

70%
94,40%
98,75%
86,54%

70%
73,33%

85%
61,11%
87,75%

64%
63%

48,33%
76,75%

65%
70,65%
53,53%
80,22%
67,80%

75%
63%
58%

72,22%
66%
78%

77,50%
84%

63,89%
95,75%
80,30%
95,15%
78,79%
87,82%

76%
85%
62%

72,55% 
82,34%
76,80%

85%
65%
90%

70,59%
87,36%

75%
75,50%

85%
87%

86,75%
70,45%
74,78%

72%
83,75%

62%
77%

63,75%
61,46%

72%
80%
72%

 

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

3
1

4
4
5

4
3
4

4
5
4
1
4
4
3
4
4

4
4

5
4
4
4
4
1
4
3
5
1
4

3

4

3
4

4
4
4

4
4
4
1
4
4

ROTARY CLUB DE
Associados 

Homens
Associados 

Mulheres
Total de 

associados

BRANCO– Lançado pelo e-mail
AZUL– Lançado pelo site

Frequência % Total de
Reuniões


