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O Rotary fará 112 anos em 23 de fevereiro. É es-
pantoso ver o quanto o mundo, e o Rotary, mudaram 
desde que o Paul Harris e mais três amigos deram 
origem à organização em Chicago, nos idos de 1905.

Algumas coisas são fáceis de se comparar en-
tre hoje e o mundo de então. As mudanças foram 
vertiginosas no campo da medicina, tecnologia e 
sociedade em geral. Se colocarmos lado a lado um 
mapa mundi atual e um de 1905, veremos muita di-
ferença. Ao contrário, não podemos comparar o real 
com o que poderia ter sido, simplesmente pela ine-
xistência de dados. Em outras palavras, não dá para 
comparar o mundo de hoje com o que ele seria se o 
Rotary não existisse.

Foram muitos os desafios enfrentados pela orga-
nização nestes 112 anos. Tratamos conflitos com 
ações de paz, e pobreza com educação. Tratamos 
a falta de saúde básica com projetos de pequeno e 
grande portes; indo do fornecimento de equipamen-
tos a clínicas em pequenos vilarejos à ambiciosa 
iniciativa para erradicar a paralisia infantil.

Jamais saberemos como o mundo seria sem o 
Rotary, sem Rotary Clubs em praticamente todos os 
países, sem pessoas que não quisessem se juntar 
a nós.

O que posso é dizer com absoluta certeza que o 
mundo é um lugar bem melhor do que seria graças 
ao Rotary, e que o Rotary aumenta em força e poder 
por causa de você.

O mundo precisa do Rotary agora mais do que 
nunca. Precisa da nossa coragem, otimismo e ide-
alismo. Precisa da nossa voz de tolerância, cooo-
peração e esperança. Precisa de uma organização 
como a nossa, que provou que pessoas de todos 
os países e culturas podem trabalhar num clima de 
amizade e juntas chegarem ao sucesso.

Nenhum de nós conhece plenamente o impacto 
das nossas ações. Nenhum de nós conhece os efei-
tos que virão do que fizermos e dissermos, das de-
cisões que tomarmos, das oportunidades que agar-
rarmos e das que deixarmos passar. Mas todos nós 
sabemos que quando plantamos o bem, colhere-
mos o bem; quando escolhemos Dar de Si Antes de 
Pensar em Si, o caminho que seguirmos será feliz.

O futuro é misterioso e não se revela antes do 
tempo. Ninguém consegue prever com exatidão o 
que está por vir, porém, eu tenho fé no meu Rotary 
e nos rotarianos, de que com o passar de cada ano 
faremos do mundo um lugar melhor por meio de um 
Rotary a Serviço da Humanidade.

Mensagem do presidente
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O total de refugiados no final de 2015 atingiu 65,3 
milhões, ou seja uma em cada 113 pessoas do pla-
neta Terra, de acordo com o Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). Esse 
número preocupante representa um aumento de 5,8 
milhões em relação ao ano anterior. A agência para 
refugiados da ONU informa que o número de pes-
soas deslocadas por conflitos é o mais alto da his-
tória, superando até mesmo os dados da II Guerra 
Mundial, quando dezenas de países dos cinco con-
tinentes se envolveram no mais devastador embate 
bélico da humanidade.

Esse número assustador de pessoas tem sido 
deslocado de seus países em decorrência de con-
flitos armados ou perseguição. Entre as vítimas de 
conflitos armados, a maioria são civis e desses uma 

grande parte são crianças. O Papa Francisco, preo-
cupado com essa situação, tem orado pela Paz Mun-
dial em várias ocasiões e feito apelo às lideranças 
mundiais para que encontrem o caminho da paz. 

A nossa Fundação Rotária tem incentivado proje-
tos humanitários, bolsas de estudos e outras campa-
nhas, treinando líderes jovens e adultos para prevenir 
e mediar conflitos, e ajudar refugiados que deixaram 
seu país por causa da guerra que tem ceifado mi-
lhares de pessoas. Nós também realizamos projetos 
que abordam as raízes dos conflitos, como pobreza, 
desigualdade, tensões entre grupos étnicos, falta de 
acesso à educação e escassez de recursos.

Rotarianos de todo o mundo estão se juntando a 
esses esforços e entrando em ação em favor da paz 
mundial. É muito importante que haja esse esforço 
conjugado para ajudar a promover a paz, principal-
mente apoiando os Centros Rotary pela Paz, as Bol-
sas Rotary pela Paz e conhecendo mais de perto o 
Grupo Rotarianos em Ação pela Paz.

Por seu turno, o Conselho de Curadores da Fun-
dação Rotária definiu uma meta para a Iniciativa 
“Doações Extraordinárias para os Centros Rotary 
pela Paz”, que é conseguir US$150 milhões em con-
tribuições e compromissos de doação até junho de 
2017. Os fundos terão o objetivo de garantir a conti-
nuidade das Bolsas Rotary pela Paz no futuro. Assim, 
será possível manter até 100 bolsistas selecionados 
anualmente para participar do programa de mestra-
do ou aperfeiçoamento profissional em uma de nos-
sas universidades parceiras, estudando as causas 
de conflitos e explorando soluções inovadoras. 

Em apenas uma década, mais de 900 bolsistas se 
formaram nos Centros e estão seguindo carreira em 
campos relacionados à paz. Muitas vezes, eles aca-
bam assumindo posições de liderança em governos, 
ONGs, forças armadas e organizações internacio-
nais, como Nações Unidas e Banco Mundial. 

ROTARY -  PAZ E PREVENÇÃO, 
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
Diretor do RI – 2015/2017 
José Ubiracy Silva – BIRA
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Caros companheiros (as),
“Para promover a compreensão mundial, precisa-

mos consciencializar um grande número de pessoas 
– rotarianos e não-rotarianos – e esta tarefa não 
pode ser realizada individualmente”. A mensagem 
é do fundador do Rotary Internacional, Paul Harris. 
Não poderíamos abrir este texto, que trata da “Paz 
e Prevenção/Resolução de Conflitos”, com algo me-
lhor. Especialmente no mês de fevereiro, quando Ro-
tary completa 112 anos.

Rotary nasceu para promover a paz. Nascemos do 
desprendimento de um grupo de amigos que iniciou 
reuniões em Chicago, no Illinois (EUA), num tempo de 
crise e corrupção, para se ajudarem mutuamente e 
também oferecer apoio aos mais pobres. As semen-
tes do amor e do comprometimento com o outro ger-
minaram e os ventos da paz as levaram para todos 
os cantos do mundo. Uma instituição não passa dos 
100 anos se não tiver compromisso com a paz e com 
a verdade. Isto é Rotary, esse clube de homens e mu-
lheres de bem do qual participamos hoje e que tanto 
nos orgulha.

Neste sentido, fevereiro é um mês especial para 
nós. 23 de fevereiro, aniversário do Rotary, é também 
o dia da Paz e da Prevenção e Resolução de Con-
flitos. É tempo de meditar sobre o nosso trabalho e 

tempo de nos orgulhar muito. Ao entrar na família ro-
tária chegamos para somar esforços num grupo de 
pessoas que consomem horas e horas do seu lazer 
ou da convivência familiar para trabalhar pelo outro, 
para melhorar a vida do outro, pela educação, pela 
saúde e pela vida. E isto é promover a paz. Somos 
heróis anônimos, que despretensiosamente tra-
balhamos pelo bem comum, porque gostamos das 
pessoas. Isto é buscar a paz.

A missão de servir nos faz compreender, mesmo 
inconscientemente, a importância da paz. O traba-
lho formiguinha na nossa cidade ou na zona rural do 
Afeganistão, através da Fundação Rotária, é a pre-
venção. A participação numa Assembleia da ONU ou 
no atendimento a refugiados das áreas de guerra é a 
nossa presença na resolução de conflitos.

Somos cidadãos do mundo. O trabalho manual 
promovendo um almoço para arrecadar fundos para 
uma entidade que cuida de crianças carentes, a pro-
moção de intercâmbios estudantis que permitem 
aos jovens conhecer culturas diferentes ou a contri-
buição para as ações da Fundação Rotária no mun-
do todo é o resultado de uma soma de esforços que 
provém da dedicação de cada rotariano. É essa de-
dicação que coloca hoje e para sempre o ‘Rotary a 
Serviço da Humanidade’.

Estamos no mês de criação do Rotary Internatio-
nal. Como é gratificante fazermos parte dessa orga-
nização. Todos unidos: Rotarianos, Rotaractianos, 
Interactianos e Senhoras da Casa da Amizade traba-
lhando por um mesmo ideal que é “Servir”.

Nas visitas oficiais, pudemos verificar o quanto 
estão presentes na comunidade doando seu tempo e 
seu amor ao próximo. Não imaginam quanta energia, 
amizade e companheirismo que desfrutamos. Sinto-
me com saudades daqueles dias maravilhosos em 
que pudemos estar em contato com todos vocês. 

Sei que teremos no-
vas oportunidades de 
reencontro, mas não 
tão marcantes como 
foram nossas visitas.

Espero revê-las no 
Encontro Distrital da 
Amizade -EDA, dia 12 
de março de 2017 em 
Dourados-MS.

O servir que
promove a paz e a
compreensão

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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Meus companheiros, no mês em que Rotary co-
memora a Paz, a Prevenção e a Resolução de Confli-
tos, convido-os para uma reflexão pessoal. 

Que tipo de rotariano eu sou ou estou sendo?
Estou contribuindo efetivamente para criar, fo-

mentar e disseminar a boa vontade entre os povos 
e a compreensão mundial, no meu país, na minha ci-
dade ou na minha comunidade? 

Companheiros, se realizamos um projeto local 
que resolva algum problema, que minimize um sofri-
mento ou que melhore a qualidade de vida de uma ou 
mais pessoas, estamos contribuindo para a resolu-
ção de conflitos e, consequentemente, promovendo 
a paz. Estimule e motive pelo exemplo. Precisamos 
cada vez mais de rotarianos imbuídos da responsabi-
lidade que assumimos quando aceitamos pertencer 
a esta organização humanitária maravilhosa chama-
da Rotary. Puxe a fila, pegue nas mãos de seus com-
panheiros e os chame para a ação voluntária e nobre 
de servir. Este é o nosso compromisso com a huma-
nidade. E não é possível fazer sozinho. A diversida-

de e a interna-
cionalidade de 
Rotary é o que 
nos torna for-
tes.

Vamos criar 
a consciência 
coletiva de que 
necessitamos para desenvolvermos projetos hu-
manitários cada vez mais relevantes e de elevadís-
sima qualidade. E este mês de fevereiro temos um 
convite aberto e importante de Rotary International 
para trabalharmos pela paz. No dia 23 de fevereiro, 
aniversário do Rotary, comemoraremos 112 anos de 
nossa organização, é altamente recomendável que 
desenvolvamos algum evento rotário solidário que 
dê visibilidade a nossa organização e assim motive 
as pessoas a se juntarem a nós, para fazermos o que 
temos de melhor: servir ao próximo transformando 
a sua vida e fazendo a diferença solidária e fraterna.

Um grande e fraterno abraço a todos.

Trabalhando Pela Paz
Governador Eleito 2017-18
Vlademir Marangoni Filho



pág. 7
Distrito 4470

De 20 a 22 de janeiro de 2017, aconteceu no Athe-
nas Plaza Hotel, em Goiânia-GO, o 1º Encontro dos 
Governadores Indicados (GDI) para o Ano Rotário 
2018-19, com a presença de Marly de Fátima Ferrei-
ra, Marcos Aurélio Vinholi e Andréa, Luiz Cesar Ro-
drigues e Cícera, João Evangelista Pereira e Vânia 
Regina, Duarte Fernandes e Mary, Waldemar Lopes 
de Moraes e Beatriz, Mâncio Zacharias Martyres e 
Waleska  e, Marcos Franco e Fabiana,  pertencentes 
aos Distritos  4440, 4470, 4480, 4510, 4580, 4680, 
4720 e 4770 de Rotary International, respectivamen-
te. 

A abertura foi dia 20 pelo GDI Marcos Franco, 
D4770, do Rotary Club de Uberaba, MG. O GDI Walde-
mar Lopes de Moraes, D4680, do Rotary Club de Rio 
Pardo Tranqueira Invicta, RS, conduziu o cerimonial 
e, a GDI Marly de Fátima Ferreira, D4440, do Rotary 
Club de Cáceres, MT, os trabalhos de secretaria. As 
boas-vindas foram apresentadas pelo Governador 
2016-17, do Distrito 4770, Cleiber Rogério Rodrigues, 
do Rotary Club de Araporã-MG, acompanhado de sua 
esposa Leidna. Na sequência, o GDI João Evangelis-
ta Pereira, D4510, do Rotary Club de Lucélia, SP, feza 
palestra com o tema “MOTIVAÇÃO ROTÁRIA”. No dia 
21, o encontro foi reiniciado pelo GDI  Marcos Franco, 
D4770, do Rotary Club de Uberaba, MG. Já o Gover-
nador Distrital 2011-12, do Distrito 4770, Domingos 
de Freitas Ferreira, do Rotary Club de Aparecida de 
Goiânia, GO, falou sobre o tema “DICAS PARA UM 
BOM GOVERNADOR”. Já o GDI Marcos Aurélio Vi-
nholi, D4470, do Rotary Club de Campo Grande-Uni-
versidade, abordou o tema “Fundação Rotária - Sub-
sídio Distrital e Global”. Nela foram exemplificados 
os projetos já realizados com sucesso, no Distrito 
4470. Em seguida, a GDI Marly de Fátima Ferreira, 
do Rotary Club de Cáceres, MT, Distrito 4440, falou 
sobre o Desenvolvimento do Quadro Associativo, 
Clube Satélite e Planejamento Estratégico. A GA Fa-
biana Silva Franco, esposa do GDI Marcos Franco, do 
Rotary Club de Uberaba de Leste-MG, Distrito 4770, 
abordou o tema “Casa da Amizade - Parceira dos 
Clubes Rotários”. 

No período da tarde, Leandro Fernandes Simões, 
do Rotary Club de Catalão-GO, Distrito 4770, fez a pa-
lestra “Olhar de Fora” relacionado à Imagem Pública. 
Depois, o GDI Marcos Franco, Distrito 4770, abordou 
o tema “Serviços a Juventude - Ryla,  Interact, Ro-

taract, Yep”. Com a preocupação com as novas ge-
rações, que serão a próxima geração de rotarianos, 
trazendo-os para perto. Sugere-se que um rotariano 
adote um jovem e um jovem adote um rotariano ou 
tantos quantos quiser e que se guiem até onde for 
possível, lapidando-o para que conquiste o melhor 
caminho. 

Houve debate de assuntos relacionados ao pla-
nejamento e formação da Equipe Distrital dos Go-
vernadores Indicados presentes para o Ano Rotário 
2018-19. Foi decidido que os assuntos tratados se-
rão reunidos em um “Protocolo de Intenções” a ser 
repassado para apreciação de todos os Governado-
res Indicados do Brasil. Foi decidido, ainda, que um 
segundo encontro será realizado em novembro de 
2017 em Campo Grande, MS, para o qual serão con-
vidados todos os Governadores 2018-19 e onde se-
rão discutidos assuntos relacionados a viagem para 
a Assembleia International em San Diego, em janeiro 
de 2018. 

Na sequência, o GDI Mâncio Zacharias Mártyres, 
do Rotary Club de Mosqueiro -PA, Distrito 4720, 
Membro da Cadeira nº 15 da Academia Paraense 
de Estudos Rotários - APER, apresentou um vídeo 
intitulado “Canal Motivação Grid” e sorteoulivros de 
Octávio Augusto Britto Gomes de Souza, Governador 
1974-75 do Distrito 4720, ocupante da Cadeira de 
nº 03 da Academia Paraense de Estudos Rotários.  
Finalizando, houve avaliação do encontro, agradeci-
mentos, homenagens, premiações e considerações 
finais, feito pelo GDI Marcos Franco, representando 
o Governador do Distrito 4770 Cleiber Rogério Rodri-
gues. Após o encerramento ocorreu o Jantar de Con-
fraternização. A coordenação do evento ficou a car-
go dos GDIs, Marcos Aurélio Vinholi, Marcos Franco 
e Marly de Fátima Ferreira. 

Encontro de Governadores 
Indicados 2018-19
Governador Indicado 2018-19
Marcos Aurélio Vinholi
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Pela primeira vez o Distrito 4470 ganhou o Con-
curso Nacional de Projetos do Rotaract Brasil, rea-
lizado em janeiro na CONARC (Conferência Nacional 
de Rotaract Clubes). O projeto vencedor foi o Em-
preendendo, realizado pelo Rotaract Club de Campo 
Grande. O projeto foi o campeão na categoria Ser-
viços Profissionais entre os 40 selecionados para a 
fase da Semi-Final do Concurso Nacional de Proje-
tos. 

Foram mais de 2518 projetos cadastrados e ava-
liados em todas as categorias do Concurso e 321 
projetos cadastrados e avaliados na categoria de 
Serviços Profissionais. Nesta categoria, o Empreen-
dendo ficou entre os 5 selecionados para a fase Se-
mi-Final. 

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 obje-
tivos do projeto de despertar o interesse de alunos 
de escola pública sobre o tema e pretende como 
próximos resultados, promover o fator de mudança 
na vida de adolescentes sem perspectivas de cres-
cimento, 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. 
Matéria de: Marina Migliorucci - Comissão Distrital de 
Jornalismo.

Campeão CNP



pág. 9
Distrito 4470

Rotaract Penápolis - XV de Março

Ações de Clubs

O Rotaract Club de Penápolis XV de Março realizou no último dia 11/02 o “Carna-Lar”, um 
pré-Carnaval para os quase 40 internos do Lar Vicentino de Penápolis, em parceria com o ECC 
(Encontro de Casais Católicos). O evento foi marcado com muita alegria e empolgação, tanto 
para os internos quanto para os Rotaractianos. A associada Thainá Valentin Cangussú, postou 
após o evento em sua timeline no Facebook que foi “uma tarde maravilhosa, com diversão para 
aqueles senhores e senhoras que tem uma vida tão monótona”. Mencionou ainda que “a cada 
projeto, a cada reunião, me sinto melhor. Vejo o quanto é importante pensar no próximo. É tão 
gratificante cada sorriso, cada momento é inexplicável”, disse.

O RC de Campo Grande - Norte me 
concedeu a honraria em nome de minha 

filha Amanda Chaves Rodrigues de 
um Título PH. Muito obrigado a esse 

valoroso clube no nome do Gov Alcione e 
do presidente João Jacomini.

- Hermes de Araújo Rodrigues 
Governador 2016-2017
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Seminário em Dourados forma equipe do Cadre
Foi bastante positivo o resultado do 2° Seminário 

Distrital da Fundação Rotária e o 20° Fórum Rotário que 
o Distrito 4470 realizou em Dourados dia 18 de fevereiro. 
Inserido no evento, houve o workshop ‘Aprendendo sobre 
projetos globais da Fundação Rotária’, com ênfase no 
Cadre.

Durante todo o dia, estiveram no auditório da Aced 
125 rotarianos representando 33 clubes. Destaque para 
a presença de oito governadores.

O companheiro Fernando Aparecido dos Santos, do 
Rotary Club de Salto (Distrito 4310) falou sobre o modelo 
de implantação do Cadre distrital e seus desafios. E o 

governador 1994/95 Gedson Bersanete falou sobre 
auditoria e acompanhamento de projetos globais – seus 
benefícios e resultados. Ao final, aconteceu a formação 
da equipe distrital do Cadre do Distrito 4470.

Ainda durante o evento, o companheiro Wilson 
Takada Junior, do Distrito 4310, discursou sobre os cem 
anos da Fundação Rotária a serviço da humanidade. E o 
governador José Luiz Baioco (2004/05) abordou o Rotary 
direct – programa de doações peródicas do Rotary.

O companheiro Luiz Antonio Bussuan foi o coordenador 
do seminário, que foi presidido pelo governador Hermes 
de Araujo Rodrigues. 

Fotos: Paulo Yuji Takarada
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junte-se a nós
em atlanta
Desfrute da hospitalidade do sul dos 
Estados Unidos
Saiba mais em rotaryconvention2017.org 

Tenho o prazer de anunciar que Bill Gates dará 
uma palestra na Convenção do Rotary International 
em Atlanta, a ser realizada em junho. O Rotary e a 
Fundação Bill e Melinda Gates têm trabalhado jun-
tos na erradicação da poliomielite  há muito tempo, 
e nossa forte parceria continuará ao longo dos anos 
finais da iniciativa. 

Bill Gates
Bill e sua esposa Melinda, em sua tão esperada 

carta anual, demonstraram seu apreço pelo Rotary 
e pelo incrível progresso alcançado na erradicação 
da poliomielite através de nosso trabalho com gover-
nos, com o Unicef, a Organização Mundial da Saúde 
e o Centro Norte-Americano de Controle e Prevenção 

de Doenças.
Com recursos 

mais eficazes em 
vigor, é possível 
que tenhamos vis-
to, ou logo veja-
mos, o último caso 
de pólio da histó-
ria. Na Convenção, 
Bill falará mais sobre como podemos — e iremos — 
eliminar a pólio, juntos. 

Espero que você participe da Convenção em 
Atlanta, de 10 a 14 de junho. Será um palestrante im-
perdível.

Bill Gates fará palestra 
na Convenção do Rotary
O presidente do Rotary está convidando todos os associados 
 Convenção em Atlanta
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O Rotary International é a associação de Rotary 
Clubes de todo o  mundo. É uma organização de lí-
deres de negócios e profissionais que prestam ser-
viços humanitários, fomentam um elevado padrão 
de ética em todas as profissões, através da Prova 
Quádrupla e ajudam a estabelecer a paz e a boa 
vontade no mundo.

Rotary Club é definido como um clube de servi-
ços à comunidade local e mundial sem fins lucrati-
vos, filantrópico e social.

E neste mês de fevereiro, festeja 112 anos de 
existência. A história conta que a data official do 
surgimento de Rotary no mundo se deu com a fun-
dação do Rotary Club de Chicago, em 23 de feverei-
ro de 1905.

Vale contar, no entanto, que seu embrião foi ge-
rado em 1900. Naquela época, havia em Chicago 
um advogado em início de carreira chamado Paul 
Percy Harris que crescera na pequena, pacata e 
acolhedora Wallingford, no estado de Vermont e 
que, morando na segunda maior cidade do conti-
nente, sentia falta do espírito de camaradagem de 
seus tempos de infância, juventude e universidade.

Numa noite do verão de 1900, Paul foi jantar na 
casa de um colega advogado no bairro de Rogers 
Park. Terminada a refeição, saíram para uma cami-
nhada nas redondezas e Paul viu que seu anfitrião 
tinha conseguido fazer vários amigos no comércio 
local. Ali lhe surgiu a ideia de um clube que trans-
formasse relacionamentos comerciais em amiza-
des.

Tal ideia ficou encubada na mente de Harris du-
rante cinco anos, até que, na noite de 23 de feve-

reiro de 1905, ele e mais três amigos fizeram a pri-
meira reunião do que seria o primeiro Rotary Club. 
Tais amigos eram três homens de negócios: Gus-
tav Loehr (engenheiro de minas), Hiran Shorey (al-
faiate) e Silvester Schiele (comerciante de carvão). 
Um quarto nome, Harry Ruggles, era parte da lista 
inicial de Paul, mas somente começou a frequentar 
o clube a partir da segunda reunião.

Assim, a Associação Nacional de Rotary Clubs 
(National Association of Rotary Clubs) foi fundada 
em 1910 e em 1912 seu nome mudou para Rotary 
International em função da admissão do primeiro 
Rotary Club fora dos Estados Unidos, no caso em 
Winnipeg, no Canadá.

Atualmente, existem mais de 1.2 milhão de rota-
rianos associados a mais de 34.700 Rotary Clubs 
espalhados por 210 países ou regiões do mundo.

O objetivo do Rotary é estimular e fomentar o 
Ideal de Servir como base de todo empreendimento 
digno, bem como a ajuda ao próximo

Seu lema principal é: Dar de si antes de
pensar em si.
(Com informações da Wikipédia)

Rotary completa 112 anos 
de existência

Estes são os quatro primeiros rotarianos do mundo: Gus-

tavus Loehr,  Silvester Schiele, Hiram Shore e Paul Harris
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Em uma movimentada praça de pedágio em Kohat, 
no Paquistão, uma equipe de vacinação composta de 
três integrantes trabalha incessantemente. 

Usando coletes azuis do Rotary e protegidos por 
militares armados, os vacinadores aproximam-se de 
uma caminhonete branca que se afasta do fluxo dis-
perso dos carros barulhentos, rumo a Islamabad e 
em direção oeste, com destino à fronteira com o Afe-
ganistão. Um trabalhador se inclina em direção ao 
motorista para fazer uma pergunta enquanto outro 
abre um refrigerador para preparar a vacina. Dentre o 
amontoado de passageiros na van, eles conseguem 
identificar uma criança que ainda não havia sido va-
cinada.

Não há tempo para pensar duas vezes. 
O espaço estreito não permite que o menino en-

gatinhe para a frente do veículo ou passe por uma 
das portas; um parente entrega a criança aos vaci-
nadores por uma das janelas traseiras. Depois de re-
ceber as duas gotinhas da vacina oral contra a pólio, 
seu dedo mindinho é marcado com tinta roxa para 
indicar que ele já foi vacinado. O vacinador entrega o 
menino de volta pela janela. A van acelera, desapare-
cendo no trânsito intenso, enquanto os vacinadores 
procuram pelo próximo carro, por mais uma criança.

Esta cena se repete milhares de vezes todos os 
dias em clínicas de vacinação improvisadas que são 
instaladas em pontos de ônibus, fronteiras e postos 
policiais em todo o país, em uma tentativa de atender 
crianças que estão em movimento. 

Aqui no Paquistão, nação que congregava qua-

se todos os casos de pólio do mundo alguns anos 
atrás, precisamos de uma estratégia eficaz para al-
cançar rapidamente estas crianças em movimento. 
Em centenas de locais, equipes de profissionais da 
saúde verificam se cada criança realmente recebeu 
a vacina. 

A interação entre os vacinadores e as crianças é 
mais rápida do que uma refeição em um drive-throu-
gh; mas o benefício é eterno. Cada criança vacinada 
representa mais uma família cuja geração está pro-
tegida, colocando o Paquistão mais perto de alcan-
çar a meta de nenhum caso pólio.

Mais de 700 crianças são vacinadas diariamen-
te na movimentada praça de pedágio Kohat, que faz 
fronteira com Khyber Pakhtunkhawa e o Território 
Federal das Áreas Tribais.

Paquistão se aproxima
do fim da pólio
Paquistão e Rotary lidam com migração de famílias e barreiras culturais para 
conseguir a erradicação da pólio.

ENTRE PARA A
HISTÓRIA HOJE

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

CONTRIBUA
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Companheiros e companheiras dos nossos valo-
rosos Rotary Clubs do D-4470, estamos nos últimos 
meses deste ano rotário e estamos certamente fina-
lizando o planejamento elaborado pelos conselhos 
diretores quanto as metas estabelecidas como clu-
be e com a governadoria, portanto fixemos nossos 
esforços relativos as contribuições para Fundação 
Rotária, sem as quais certamente não conseguire-
mos atingir nosso maior objetivo “FAZER O BEM NO 
MUNDO”.

Este ano a Fundação Rotária completa 100 anos 
de intensa e eficiente prestação de serviços de ca-
ráter humanitário no mundo e tudo isto foi possível 
graças a generosidade e mobilização de todos em 
favor de um bem comum.

“Acho urgentemente apropriado passarmos a 
aceitar doações com o propósito de fazer o bem no 
mundo”  Arch Klumph, junho de 1917

Com esta frase dita por Arch Klump, quando pro-
pôs a criação de um fundo de dotação, iniciado com 
US$ 26,50 oriundos do Rotary Club de Kansas City, 
nos remete a nossa realidade com um intervalo de 
cem anos, porém extremamente atual e necessária.

Nosso pais atravessa uma fase difícil, com uma 
crise que atingiu a todos, sem contar com a crise 
moral e ética que vivemos, porém o Rotary sempre 
se destacou pelo altruísmo de seus associados que 
sempre buscaram alternativas para nunca deixar de 
cumprir sua missão, com valores intrínsecos que 
não encontramos naturalmente no mundo, ou sejam, 
serviço, companheirismo, diversidade, integridade, 
ética, liderança, continuidade, comprometimento so-
cial, gestão, trabalho em equipe, dentre outros.

Dentro deste universo de qualidades, temos a 

nosso favor uma ferra-
menta social que deve-
mos e podemos colocar 
em prática, a nossa AB-
TRF Associação Brasileira da The Rotary Foundation 
e seus especiais programas:
Empresa Cidadã | Seguro Solidário | Seguro Viagem
www.abtrf.org.br 

Como dito anteriormente e em todos os nossos 
encontros regionais e locais, o D-4470 mantém uma 
equipe altamente conhecedora da matéria que está 
disponível aos clubes e áreas de Governadores As-
sistentes para esclarecimentos, via e-mail, telefone e 
mesmos presenciais.

Os programas podem ser uma fonte de recursos 
para Fundação Rotária de forma permanente fazen-
do com que as doações sejam perenes e não tenha-
mos distorções nos valores de arrecadação de um 
ano rotário para outro.

Especialmente aos presidentes dos clubes, façam 
contato e estimulem os responsáveis pela Comissão 
de Fundação Rotária do Clube que promovam ações 
entre os associados para visitarem empresas bus-
cando parcerias e não doações.

Além disto, aos associados falar constantemente 
do Seguro Solidário, pois certamente estes recursos 
estão entre nós, restando somente nossa atitude em 
avisar o grupo Porto Seguro.

“Quando dependemos de terceiros para o suces-
so, pode ser difícil, porém estas ações dependem 
única e exclusivamente de nossa vontade”.

Portanto vamos em frente pois precisamos aten-
der ao chamamento do nosso presidente de RI 2016-
17 John Germ “Rotary a Serviço da Humanidade”

fazer o bem no mundo
Gov 2014-15 - Coordenador ABTRF – Área 5
Sidney Garcia de Sousa
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frequÊncia dos clubs do
distrito 4470 | janeiro 2017

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
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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
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