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Com visão e coragem, há 40 anos o Rotary Club 
de Duarte, nos EUA, admitiu três mulheres, uma 
verdadeira afronta aos Estatutos do Rotary Inter-
national da época. Por essa “ousadia”, ele foi de-
sativado pelo RI.

Persistentes e sem se dar por vencidos, os as-
sociados continuaram a se reunir. Permanecendo 
resolutos em lutar pelo direito das mulheres de 
entrarem para o Rotary eles colocaram um X em 
cima da insígnia rotária que portavam e passaram 
a dizer que pertenciam ao Ex-Rotary Club de Du-
arte. Dez anos depois, com o clube integrado no-
vamente à organização, seus associados ficaram 
orgulhosos em enviar Sylvia Whitlock, sua primei-
ra presidente do sexo feminino, ao Seminário de 
Treinamento de Presidente Eleitos. Poucos anos 
depois, em 1989, nosso Conselho de Legislação 
votou em eliminar de uma vez por todas o status 
do Rotary como sendo uma organização integrada 
só por homens.

Hoje, graças às nossas 240.000 rotarianas, es-
tamos mais fortes e competentes. Somos homens 
e mulheres espalhados em mais de 35.000 clubes 
ao redor do mundo dedicados a transformar vidas. 
Precisamos de homens e mulheres de todas as 

idades, culturas, profissões e níveis de experiência 
nos nossos clubes. Precisamos estar representa-
dos em todas as cidades e países. Quanto mais 
nossos clubes refletirem as comunidades em que 
estão inseridos, melhor as serviremos. Nossa di-
versidade nos revigora e fortalece.

É difícil para a maioria de nós imaginar uma 
época em que havia rotarianos que eram contra ao 
ingresso de mulheres nos clubes. Eu acho que tal 
oposição veio simplesmente da resistência a mu-
danças. Os rotarianos daquele tempo adoravam o 
Rotary como ele era, e não conseguiam pensar em 
estar ligados a um novo Rotary.

Continuamos adorando o Rotary. Adoramos as 
amizades e contatos de negócios que fazemos 
em nossos clubes e a capacidade de servirmos à 
humanidade. Sabemos que a organização agrega 
valor às nossas vidas e ao mundo. Também sabe-
mos que se quisermos crescer, teremos que acei-
tar o mundo como ele é – com toda as suas opor-
tunidades, desafios, diferenças e necessidades.

Nós devemos muito aos rotarianos de Duarte. 
A determinação, perseverança e boa vontade de-
les nos elevou para que hoje sejamos um Rotary a 
Serviço da Humanidade.

Março 2017
Presidente 2016-17
John F. Germ
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Água limpa e potável para beber é um direito hu-
mano básico a que milhões de pessoas não têm 
acesso, não só no Brasil, mas em várias partes do 
mundo. Da mesma forma, os benefícios proporcio-
nados pelo saneamento básico não estão acessíveis 
a essas milhões de pessoas, em que pese os esfor-
ços despendidos por organismos internacionais, in-
clusive o nosso Rotary, preocupados com o desen-
volvimento sustentável.

A despeito dessas providências, milhares de 
crianças em todo o mundo também não possuem os 
benefícios de água potável para beber e morrem dia-
riamente em decorrência de doenças causadas por 
água contaminada e falta de saneamento. Está so-
bejamente comprovado que pessoas que têm aces-
so a água limpa são mais saudáveis e produtivas.

A Organização das Nações Unidas há vários anos 
tem se preocupado com os novos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável, os quais visam eliminar 
a pobreza e promover prosperidade e, ao mesmo 
tempo, proteger o meio ambiente e solucionar pro-
blemas relacionados às mudanças climáticas. Um 
desses objetivos nos incentiva a assegurar o acesso 
universal e equitativo à água potável e saneamen-
to para todos, melhorando também a gestão destes 
recursos para proteger ecossistemas e aumentar o 
reabastecimento.

Os rotarianos estão trabalhando para ajudar a al-
cançar esses objetivos relacionados a recursos hí-
dricos e saneamento por meio de projetos visando a 
instalação de novos poços, implementando sistemas 
de coleta de água pluvial e treinando comunidades 
sobre manutenção de novas infraestruturas.

Em comemoração ao Mês dos Recursos Hídricos 
e Saneamento, agora em março, os rotarianos estão 

sendo incentivados a entrar em ação para melho-
rar a saúde das comunidades, fornecendo acesso a 
água limpa e saneamento para evitar o alastramento 
de doenças infecciosas, instalando reservatórios de 
água próximos aos vilarejos, dando às famílias aces-
so a água potável. Evitam assim que os moradores 
caminham diariamente quilômetros para buscar 
água.

Cabe, nesta oportunidade, um especial registro aos 
benefícios do trabalho que está sendo implementa-
do sob a coordenação do Companheiro e ex-diretor 
do RI Mário de Oliveira Antonino, do Distrito 4500, vi-
sando a minorar os efeitos da inclemente seca que 
atinge vários estados da região Nordeste há vários 
anos seguidos, sendo a mais crítica dos últimos 50 
anos. O semiárido dessa imensa região geográfica 
tem sido beneficiado pelas ações desenvolvidas com 
o apoio intensivo dos rotarianos.

Como o Rotary está envolvido intensivamente nas 
ações desenvolvidas em apoio ao semiárido do Nor-
deste, entendo oportuno levar o meu incentivo aos 
clubes e distritos do Nordeste, para que colaborem 
na medida do possível com as ações que beneficiem 
as populações do semiárido.

O Rotary, os
recursos hídricos
e saneamento
Diretor do RI – 2015/2017 
José Ubiracy Silva – BIRA
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Caros companheiros (as),
Já estamos cansados de ouvir que água limpa e 

saneamento básico são direitos fundamentais  de 
todo ser humano. Sabemos também que o sanea-
mento básico garante a qualidade mínima de vida 
que todos precisamos ter.

Mas, e na prática? O que estamos fazendo para 
contribuir com essa questão fundamental para a 
continuidade vida na terra? Continuaremos pen-
sando que o problema é do governo? Na verdade, 
a questão é bem mais complexa e todos podemos 
contribuir, inclusive, com coisas simples, como não 
jogar na rua ou na estrada papeis de bala, latas de 
bebidas, plásticos e por ai afora. Esse lixo segue com 
a enxurrada matando nascentes e poluindo rios. Os 
mesmos rios dos quais tiramos a água para o con-
sumo humano.

Podemos fazer mais ainda. Exemplos não faltam 
dentro do Rotary. Veja o caso de clubes de Caarapó 
e Dourados que se unem regulamente para replan-
tar a mata ciliar do rio Dourado. Lembro-me também 
de uma ação em Jardim e Guia Lopes da Laguna da 
qual o Rotary era parceiro na limpeza da calha do rio 
Miranda, coletando centenas de quilos de material 
plástico e pneus velhos a cada etapa.

Feita a nossa parte, aí sim poderemos cobrar o 
governo. Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, pou-
quíssimas cidades têm sistema de esgotamento 
sanitário. Aquelas que têm são apenas em algumas 
áreas, beneficiando a população com melhores con-

dições de renda. É preciso investir mais.
A distribuição de água tratada não é um problema 

na região do nosso Distrito 4470, já que o serviço é 
oferecido satisfatoriamente, exceto nas aldeias indí-
genas. Mas será um grande problema no futuro se 
não cuidarmos dos nossos rios e suas nascentes. Já 
o esgotamento sanitário sim é um grande problema, 
pois apenas uma pequena parcela da população é 
atendida. As fossas dos fundos de quintais poluem 
o lençol freático superficial das cidades, onde mui-
ta gente, sobretudo as famílias mais pobres, ainda 
mantêm poços superficiais dos quais retiram dia-
riamente água contaminada com coliformes fecais 
para beber e preparar o alimento.

Na nossa maravilhosa missão de manter ‘Rotary a 
Serviço da Humanidade’ temos muito que fazer pelos 
recursos hídricos e saneamento. Onde temos água 
fica o dever de cuidar dos rios. Onde não há, como 
em muitos lugares do nordeste brasileiro e do mun-
do, convido-os a sempre contribuir com os progra-
mas de Rotary e da Fundação Rotária. A mensagem 
final que deixo é a do respeito com o meio ambiente e 
a vida. E faço uma sugestão: que tal instalarmos em 
nossas casas sistemas de coleta de água da chuva 
para não precisamos mais lavar a casa, calçadas e o 
carro com água tratada?

Todos nós já escutamos a expressão “A união faz 
a força”. É uma expressão de muita sabedoria, pois 
o sucesso do trabalho em equipe passa justamente 
pela união, pelo trabalho em conjunto.

Então, se nós nos unirmos, trabalharmos jun-
tos para o bem da humanidade, no mesmo ideal de 
servir, para o mesmo objetivo, o sucesso será uma 
certeza, assim como a satisfação e a realização do 
dever cumprido.

Não importa se o que fazemos é pouco ou pe-
queno. O que importa é que nossas palavras e ações 
carreguem a força dos nossos sentimentos, o ideal 

do nosso amor e ser-
vir.

“Esforços indivi-
duais podem atender 
necessidades indivi-
duais, mas esforços 
conjuntos visam servir 
a humanidade. O poder 
dos esforços conjun-
tos é limitado”.
Paul Haris.

Cuidar da água 
é cuidar da vida
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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MENSAGEM para a
“XL CONFERÊNCIA DISTRITAL”

Ao prezado Governador do Distrito, 4470
HERMES DE ARAUJO RODRIGUES:

Prezados Companheiros e Companheiras:
Com grande satisfação, congratulo-me pela rea-

lização de sua grandiosa Conferência Distrital, que 
assinala os momentos que antecedem o final de sua 
gestão à frente do Distrito e motivam inesquecíveis 
momentos de congraçamento e companheirismo.

Esta é uma eloquente oportunidade, também, para 
reconhecer o lema rotário deste ano do nosso pre-
sidente John Germ que nos permite refletir sobre a 
filosofia da nossa vitoriosa Instituição. Rotary a Ser-
viço da Humanidade significa prometer e cumprir a 
promessa de podermos atender às nossas comuni-
dades carentes, oferecendo-lhes o melhor de nossa 
capacidade de servir, para que tenhamos um mundo 
mais seguro, mais saudável, mais justo, servindo de 
exemplo às gerações mais jovens. 

Já estamos muito próximos do fim deste ano ro-
tário, com a convicção de que rotarianos idealistas, 
que têm o Rotary sedimentado em seus corações, 

têm realizado trabalhos maravilhosos e dignificantes 
em prol das comunidades mais sofridas, com base 
na bela filosofia expressa no lema do nosso presi-
dente.

Mesmo não podendo estar presente nesta Con-
ferência Distrital, por excesso de compromissos na 
minha agenda de Diretor do RI, posso antever os 
momentos alegres que serão vivenciados por todos 
vocês, as emoções que irão perpassar centenas de 
corações. Congratulo-me com todos vocês, caros 
Companheiros!

Que possam, todos juntos, explorar as emocio-
nantes fronteiras que o Rotary oferece à nossa ima-
ginação e ao nosso entusiasmo, despertando a força 
realizadora interior que move a todos, em busca de 
um mundo melhor, de paz e de compreensão entre os 
povos, de que estamos tão carentes.

Estou convicto de que esta Conferência Distrital, 
sob sua liderança dinâmica e eficiente, será marcada 
pelo êxito, para a alegria de todos os Presidentes de 
Clubes, do Colégio de Governadores e de toda família 
rotária deste pujante Distrito.

Como seria o Rotary sem as Conferências Distri-
tais? É a pergunta que faço a mim mesmo. Tenho ao 
longo da minha vida rotária iniciada em 1966, parti-
cipado de dezenas de Conferências. Em todas elas, 
no Brasil ou em várias partes do mundo, como repre-
sentante do Presidente ou não, recebi ensinamentos 
incalculáveis.

A Conferência tem importância fundamental no 
desenvolvimento do companheirismo e na troca de 
experiências das atividades dos clubes. Há estímulo 

mútuo nesse 
in te rcâmbio 
de idéias o 
que beneficia 
os que par-
ticipam. Na 
Conferênc ia 
há uma vasta 
gama de infor-

mações sobre os programas desenvolvidos por Ro-
tary, programas que dão uma real dimensão a nossa 
organização e que nos estimulam a prosseguir no 
ideal do Servir.

Mensagens inspiradoras também nos chegam to-
cando nossos sentimentos, trazendo-nos reflexões 
sobre a vida e a melhor maneira de contribuirmos 
para um mundo melhor.

O Presidente John Germ e sua esposa Judy con-
ferem a Irani e a mim singular honra e profunda res-
ponsabilidade de representá-los na XL Conferência 
do Distrito 4470 de larga tradição no ideal de Servir. 
Estou certo que serão dias inesquecíveis para os ro-
tarianos e suas famílias que comparecerem a Doura-
dos, nos dias 01 a 4 de junho próximo.

À frente da XL Conferência está o Governador Her-
mes Rodrigues e sua esposa Norma Luci que, jun-
tamente com sua equipe, têm preparado um evento 
para marcar época na história do Distrito 4470.

MENSAGEM AOS ROTARIANOS
Diretor de RI – 1993-1995
Gerson Gonçalves

Diretor de RI – 2015-17
José Ubiracy Silva
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Relação de Hotéis XL Conferência 
Distrital de Dourados

Hotel Guaporé
Rua Hayel Bom Faker, 2410 
 3421-6669, 3421-6867
28 apartamentos
Preços Sugeridos :
Individual – R$ 100,00
Casal/duplo – R$ 160,00
Triplo – R$ 210,00
Quadruplo – R$ 250,00

Hotel Alphaville
Rua Maria da Glória esquina com
Rua Joaquim Teixeira Alves, Vila Industrial 
3424-0092, 99971-2218
alphavillereservaddos@gmail.com
Preços :
Individual – R$ 80,00/90,00
Casal/duplo – R$ 150,00
Triplo – R$ 210,00

Hotel 10
Av. Marcelino Pires, 10105
3410-4410
73 apartamentos
Preços:
Individual – R$ 119,00
Casal/duplo – R$ 169,00
Triplo/quadruplo – R$ 199,00

Hotel Bahamas
Rua João Cândido da Câmara, 750 
3411-3411
121 apartamentos
Preços:
Individual – R$ 210,00
Casal/duplo – R$ 220,00

Dourados Center Hotel
Av. Weimar Gonçalves Torres, 1428
2108-1600
30 apartamentos disponíveis
Preços
Individual – R$ 155,00
Casal/duplo – R$ 200,00
Triplo – R$ 235,00

Hotel Ellus
Rua Floriano Peixoto, 85 – Jardim Independência
3411-2300
40 apartamentos disponíveis

Hotel Rio Grande
Rua Joaquim Teixeira Alves 833, centro

3421-9134
65 apartamentos - disponíveis

Eldorado’s Hotel 
Av. Weimar Gonçalves Torres, 4515
3424-2201, 3424-9545
hoteleldoradoms@gmail.com
eldoradoshotel.com.br
40 apartamentos disponíveis
Preços:
Individual – R$ 70,00/80,00/90,00
Casal/duplo – R$ 140,00
Triplo – R$ 190,00

Hotel Grandélli
Rua dos Caiuás, 295 – Jardim Maxwell
3410-1963
30 apartamentos disponíveis
Preços:
Duplo – R$ 110,00/150,00

Hotel Alphonsus 
Av. Presidente Vargas, 591, centro 
3422-5211
75 apartamentos
Preços
Individual – R$ 119,00
Casal/duplo – R$ 139,00
Triplo – R$ 159,00

Hotel Querência
Rua Presidente Kenedy, 50 – Vila Industrial
3424-1438, 98402-3199
15 apartamentos disponíveis
Preços
Individual – R$ 80,00
Casal/duplo – R$ 135,00
Triplo – R$ 175,00

Turis Hotel 
Av. Marcelino Pires, 5932, Jardim Ubiratã
3424-8888
70 – Apartamentos disponíveis

Galles Park Hotel
Rua Quintino Bocaiuva, 1760
3410-3900
37 apartamentos disponíveis
Preços:
Individual – R$ 265,00
Casal/duplo – R$ 295,00
Triplo – R$ 325,00
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Todos os anos é assim em Rotary, acaba uma 
gestão, entra outra, e para que ocorra da melhor ma-
neira possível, conforme planejamento, existe o pe-
ríodo de treinamento, no qual se inicia, neste caso 
específico que estamos falando do nosso futuro 
governador, em uns dos Institutos Rotary do Brasil, 
onde há 2 anos ele participou no Rio de Janeiro do 
GITS (Seminário de Governadores Indicados), e no 
ano passado finalizou seu aprimoramento, em Reci-
fe, no GETS (Seminário de Governadores Eleitos). Em 
janeiro último participou em San Diego, nos EUA, da 
Assembleia Internacional. Assim, recebeu as últimas 
instruções e o último recado do próximo presidente 
do RI, Ian Riseley. De volta ao Brasil e em plena sin-
tonia com sua equipe distrital, finalizou o calendário 
dos preparativos da governadoria. Chego assim na 
parte prática da nossa conversa.

Uns dos pontos dos clubes eficazes é formar líde-
res fora do clube, e alguns clubes de Rotary do nosso 
distrito indicaram alguns rotarianos para o V Semi-
nário de Capacitação de Líderes ocorrido na cidade 
de Penápolis, no último final de semana de fevereiro. 
Nele foram passadas dicas e orientações do com-
portamento do facilitador. Mas não acabou aí. Tere-

mos no final desse mês o GATS – Seminário de Trei-
namento de Governadores Assistentes, na cidade de 
Penápolis, e na semana seguida o PETS – Seminário 
de Treinamento de Presidentes Eleitos, também na 
mesma cidade. Na continuidade o distrito oferecerá 
duas assembleias seccionais de treinamentos, sen-
do uma na cidade do govenador Vlademir Marangoni 
Filho e outra em Dourados. Sem falar que nesse pe-
ríodo os Rotaract e Interact também estarão realizan-
do suas tarefas e instruções para próxima gestão. E 
quando iniciar a gestão 2018-19, a governadoria irá 
dispor de pelo menos dois seminários para tratar dos 
assuntos como Fundação Rotária, Imagem Pública 
ou Desenvolvimento do Rotary.

Quantas oportunidades de aprimoramento o Ro-
tary nos oferece, não só para viver Rotary, mas para 
nossa própria vida, no nosso dia a dia, seja na fa-
mília, no trabalho, na escola ou em outro lugar onde 
possamos passar e receber ensinamentos. Reflitam.

POR QUE PARTICIPAR 
DOS TREINAMENTOS?

treinamentos da gestão 2017-2018

Governador Indicado 2018-19
Marcos Aurélio Vinholi

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 | 31/03, 01/04 e 02/04/2017 | 
Penápolis-SP. 
4. Seminário Distrital de Treinamento | 23/04/2017 | 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 Pública 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.
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Foram realizados em Campo Grande no dia 5 de 
março de 2017 o 2º Seminário da ABTRF – Associa-
ção Brasileira da The Rotary Foundation e o 2º Semi-
nário da Imagem Pública do Rotary. Com um público 
de 120 rotarianos, o Governador Hermes de Araújo 
Rodrigues deu suas boas-vindas e disse novamente 
o quem vem sendo feito, que é a difusão da instrução 
rotária em todos os cantos do nosso distrito. A pri-
meira palestra foi realizada pelo Governador 2014-
15 Sidney Garcia de Sousa com o tema ABTRF-Em-
presa Cidadã e Seguro Solidário, que trouxe além do 
conceito básico, novos modelos de como arreca-
dar fundos para futuros projetos. O moderador foi 
o companheiro Paulo de Mattos Pinheiro do Rotary 
Club de Campo Grande Pantanal. Em seguida, com o 
tema Imagem Pública ao Alcance de Todos, o com-
panheiro Alvimar de Lima Castro, Coordenador Dis-
trital da Imagem Pública, apresentou atualizações, 
teceu seus comentários e deixou bem claro que a 
imagem pública é o próprio rotariano e quem não se 
envolve, não desenvolve. A moderação desse tema 
ficou a cargo do Governador 1995-96 Antonio Al-

cione Ferreira Gonçalves. Partindo para a última pa-
lestra da manhã, tivemos a presença do Governador 
2011-12 Marcio Cavalca Medeiros, do Distrito 4510, 
Coordenador da Imagem Pública do Rotary no Brasil 
para as Zonas 22A e 23A. Iniciou com o conceito O 
que é Rotary, como deve ser nosso comportamen-
to e comprometimento com a entidade. Disse que a 
nova identidade visual está em vigor desde 2013 e 
que todas estas regras e facilitações se encontram 
na página do Rotary www.rotary.org/pt, no item no 
Brand Center. Demostrou on-line como montar uma 
logomarca e outros materiais inerentes ao assunto. 
Por fim, juntamente com o Governador Eleito Vlade-
mir Maragoni Filho, moderador do tema, respondeu a 
vários questionamentos do público presente. 

A coordenação do evento ficou a cargo do Gover-
nador Indicado 2018-19 Marcos Aurélio Vinholi, com 
apoio irrestrito de todos os oito clubes de Rotary de 
Campo Grande, das duas Casas da Amizade, do Ro-
taract Club de Campo Grande Norte e também dos 
jovens do Interact Club de Campo Grande Universi-
dade.

seminário abtrf e imagem pública 
em campo grande
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VI Encontro Distrital
da Amizade

Cerca de 60 mulheres de 15 cidades do Distrito 
4470 do Rotary Club participaram do VI Encontro 
Distrital da Amizade, cuja anfitriã foi Norma Luci de 
Lima C. Rodrigues, coordenadora distrital da ESR 
2016/2017.

Realizado em Dourados, o encontro reuniu 
integrantes de Casas da Amizade e rotarianas 
de diversos clubes. De acordo com Norma, que 
ficou super satisfeita com o evento, o objetivo foi 
desenvolver o companheirismo e a troca de ideias 
entre as participantes.

Foi um dia inteiro de atividades que teve inclusive 
entrega de premiações para as caravanas mais 
numerosa e mais distante. Destaque também para 
o projeto ‘Vamos gostar de ler’, idealizado pelo casal 

governador. A maioria das Casas da Amizade aderiu 
ao projeto, que resultou na arrecadação de 5 mil 
livros, dos quais 620 somente pela Casa da Amizade 
de Mirandópolis.

A coordenadora nacional das Casas da Amizade, 
Eulália Maria (2016/2018), veio diretamente da 
cidade de Parnaíba (interior do Piauí) especialmente 
para o evento em Dourados. Ela fez uma palestra 
motivacional sobre o trabalho da Casa da Amizade.

Já o governador 2014/2015, Sidney Garcia, 
proferiu a palestra ‘Mulher, presente de Deus’.

Orientadora setorial do Distrito 4470, Terezinha 
Espósito fez a palestra sobre sexualidade feminina.

O próximo Encontro Distrital da Amizade será 
realizado em Araçatuba, ano que vem.
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fórum rotário - corumbá
Aconteceu nos dias 18 e 19 de março o I Fórum 

Rotário Bi-Distrital Corumbá sob a organização do 
Distrito 4470, bem como dos rotarianos da Bolívia, 
ligados ao Distrito 4690, além do governador Hermes 
de Araújo Rodrigues. Houve palestras sobre diversos 

temas, com os mais renomados nomes da comuni-
dade rotária, bem como a participação do coman-
dante do 6º DN, contra-almirante Luiz Octavio Barros 
Coutinho que proferiu palestra sobre a Marinha do 
Brasil.
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As mulheres do Rotary são 
pura inspiração
No Dia Internacional da Mulher, nossas associadas falam de suas 
experiências com voluntariado

O que motiva mulheres comuns a fazerem coisas 
extraordinárias para alterar positivamente a vida de 
pessoas de diversos lugares do mundo e, ao mesmo 
tempo, servir de referência no lugar onde vivem?

Razia Jan, fundadora e diretora do Centro Educa-
cional Zabuli, foi homenageada no Dia Internacional 
da Mulher.  

Três rotarianas decidiram responder a esta per-
gunta durante uma celebração referente ao Dia In-
ternacional da Mulher realizada na Sede do Banco 
Mundial, em Washington, D.C., no dia 8 de março. 

Falando a mais de 300 pessoas, sem contar os 
milhares que acompanharam a transmissão ao vivo 
pela internet, Razia Jan, Deborah Walters e Ann Lee 
Hussey contaram suas histórias e revelaram o que 
as inspirou a construir uma escola para meninas no 
Afeganistão, ajudar moradores de um lixão na Gua-
temala e liderar mais de 24 equipes na imunização 
de crianças na África e Ásia.

“Fiquei comovida ao presenciar o desenvolvi-
mento das crianças, desde seu aprendizado formal 
à interação com o ambiente ao seu redor, podendo 
sonhar com uma vida melhor”, disse Jan, do Rotary 
Club de Duxbury, que é uma afegã radicada nos EUA. 
Há décadas ela trabalha para diminuir a distância 
entre afegãos e americanos, visando a melhoria de 
vida das mulheres e meninas do seu país.

Fundadora e diretora do Centro Educacional Zabu-
li, frequentado por mais de 625 garotas de Deh’Subz, 
no Afeganistão, Jan informou que a primeira turma 
se formou em 2015 e que um centro para o ensino 
superior, voltado a mulheres, está prestes a ser aber-
to. 

Na escola as meninas têm aulas de matemática, 

inglês, ciências e tecnologia, e aprendem técnicas 
para ganhar seu sustento em um ambiente social 
desfavorável.

A neurocientista Walters, do Rotary Club de Uni-
ty, no Estado de Maine, EUA, foi voluntária na Safe 
Passage (Camino Seguro), organização sem fins 
lucrativos que fornece serviços educacionais e so-
ciais a famílias que vivem em um lixão na Cidade da 
Guatemala. Ela fez a proeza de ir de caiaque até a 
Guatemala para aumentar a conscientização sobre a 
situação sub-humana em que vivem estas pessoas.

Hussey, do Rotary Club de Portland Sunrise, tam-
bém em Maine, fez da erradicação da pólio sua mis-
são de vida. Sobrevivente da poliomielite, ela passou 
os últimos 14 anos liderando equipes de voluntários 
do Rotary em Dias Nacionais de Imunização contra a 
paralisia infantil em países em desenvolvimento.

Ela sempre participa ou lidera equipes durante 
Dias Nacionais de Imunização em países como Ban-
gladesh, Chad, Mali, Niger, Nigéria. Egito e Índia. Nes-
tes lugares, as necessidades são imensas. A publici-
dade e boa vontade geradas pela visita das equipes 
do Ocidente ajudam a comunicar a importância de se 
prosseguir com as imunizações.

“Estas mulheres personificam os dois principais 
objetivos do Banco Mundial, que é dar fim à pobreza 
extrema no espaço de uma geração e aumentar as 
chances de prosperidade para todos”, disse Daniel 
Sellen, encarregado de uma associação de funcioná-
rios do Banco Mundial. “Estas rotarianas ilustram a 
força que a mulher tem para mudar o mundo, melho-
rando a vida por meio de projetos inteligentes nas 
áreas de educação, saúde e desenvolvimento econô-
mico.”

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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Prezados Companheiros e Companheiras.
Quero convidar a todos para participarem do 40º 

Instituto Rotary Brasil que será realizado em Atibaia 
– SP.

Tenho certeza que todos ficarão encantados com 
Atibaia e tam-
bém com o lo-
cal do evento.

Rotarianos 
dos distritos 
4430 e 4590 
estão traba-
lhando ardua-
mente para 
que nosso Ins-
tituto seja o 
mais lembrado 
dos Institutos, 

seja por seus temas abordados, por suas plenárias, 
por seus grupos de discussão, por suas atividades 
de companheirismo e principalmente pela forma ale-
gre e descontraída que ele será conduzido. 

Tudo está sendo planejado com muito carinho 
e com muita competência por uma equipe liderada 
pelo Governador 2002-03 do Distrito 4430, Valdemar 
Armesto. No Pré-Instituto teremos o GETS e os Se-
minários, e estes serão coordenados por uma equipe 
de competentes Coordenadores e Líderes de Treina-
mentos.

Como convocador eu estarei participando bem de 
perto, e posso garantir que será um belo Instituto.

Venham, tragam todas as suas energias, vamos 
obter novos conhecimentos, vamos trocar nossas 
experiências, e assim teremos um Rotary mais eficaz 
e atuante. Todos serão bem-vindos.

Fraterno Abraço.

40   Instituto Rotary
Brasil
Diretor Convocado Instituto Rotary do Brasil 2017-19
Paulo Augusto Zanardi

°
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Prezado Companheiro,
Você sabia que se tiver Seguro com a Porto Se-

guro, Azul e Itaú Seguros, você pode gerar doações 
à nossa Fundação sem custos adicionais, através da 
ABTRF (Assoc. Brasileira da The Rotary Foundation)?

 Por meio de parceria firmada pela ABTRF com 
o Grupo Porto Seguro, parte do prêmio líquido das 
apólices de seguros de Rotarianos e seus familiares 
junto a tais seguradoras é doada à Fundação Rotária, 
sem acréscimo de valor para o segurado e/ou corre-
tor. Para que a contribuição seja feita pela segura-
dora através do seu clube, basta enviar os dados do 
seguro através do site: www.abtrf.org.br/seguro

Dessa maneira, escrevo para pedir sua especial 
atenção para que não deixe de enviar os dados do 
seu seguro caso o tenha junto a essas seguradoras,

Alguns clubes têm tido sucesso em nomear um 
responsável que levante os dados dos seguros dos 
companheiros e então envie-os via site de uma só 

vez. Nesse caso, ele deve levantar os nomes dos Ro-
tarianos e seus familiares que sejam os titulares do 
seguro, bem como o número de suas apólices (cons-
ta no cartão do seguro). 

A parceria abrange apólices vigentes de Rotaria-
nos (inclusive Honorários) e Rotaractianos, assim 
como de seus cônjuges, filhos(as), genros, noras, 
pais, mães, sogros(as); das seguintes modalidades:

- Seguros de automóveis da Porto Seguro, Azul e 
Itaú (doação de 5%)

- Seguros de vida da Porto Seguro (doação de 5%)
- Seguros residenciais da Porto Seguro e Itaú 

(doação de 3%)
Com o simples ato de informar os dados do se-

guro no site www.abtrf.org.br/seguro, você contribui 
com a arrecadação do seu Rotary Club e com a ex-
pansão dos projetos da nossa Fundação, sem qual-
quer custo adicional. Participe, divulgue e que venha 
um feliz ano novo!

Seguro Solidário 
Presidente da ABTRF
Luiz Coelho de Oliveira

junte-se a nós
em atlanta

Desfrute da hospitalidade 
do sul dos Estados Unidos

Saiba mais em 
rotaryconvention2017.org 
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frequÊncia dos clubs do
distrito 4470 | FEVEREIRO 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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13
19
27
30
12
6
16
12
25
27
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15
4

17
18
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15
16

19

33
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12
23

30

11

23

23

27
30
0

24

61

49
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9
4
7
2
6
12
16
5
4
0
7
6
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7
8
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3

2
5
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1

0
2
3
0

7
2

6

7

3
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0
0
19

7

0
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22
23
34
32
18
18
32
17
29
27
12
21
12

24
26
18

24

22

31

25

17
20
24

20

33
37
31
30

19
25
17
36

18

26

25

27
30
19

31

61

52

 

76,14%

55,95%
81%
85%
85%
90,74%
90,24%
86,33%
74%
79,33%
83%
96%
83,67%
85,42%

70%
74,67%
57,50%

74,75%

64,70%

80,44%

85%

88%
73%
70%

72,22%

83,33%
70,54%
85,39%
54%

62%
86,67% 
80%
80,50%

57,75%

75%

82,75%

78,78%
53,50%
52,63%

70%

65,50%

77%
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4
3
4
2
3
3
3
3
3
3
4
3
4

3
3
4

4

4

2

1

1
3
5

4

4
4
3
3

1
3
1
2

4

4

4

3
2
4

4

4

4

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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