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George Campbell, dono da empresa para a qual 
eu trabalhava, convidou-me para o Rotary 40 anos 
atrás. Naquela época, era muito comum nos Esta-
dos Unidos o chefe convidar o funcionário para se 
associar ao Rotary Club. Para ele, estar no Rotary 
era bom para os negócios e para a comunidade, e 
cabia a você simplesmente aceitar. Não é de se es-
tranhar que, graças a essa cultura, o número de as-
sociados cresceu bastante naquele tempo.

George me advertiu para não usar o Rotary como 
desculpa para ficar displicente no trabalho. Isso não 
foi problema para mim, pois continuei sendo um 
bom funcionário e arrumava tempo para ir à reunião 
do clube na hora do almoço e servir em comissões. 
Eu nunca tive que me preocupar se o horário de al-
moço mais longo que eu tirava uma vez na semana 
atrapalharia meu avanço profissional, ou se meu 
chefe ficaria zangado se eu estivesse em uma liga-
ção para o Rotary durante o horário de expediente.

Hoje as coisas estão diferentes. Grande par-
te das empresas não tolera que seus funcionários 
desperdicem tempo em outra coisa que não seja o 
serviço, e não é todo gerente que valoriza o volunta-
riado. É difícil aproveitar uma reunião do Rotary se 
o seu telefone fica apitando constantemente com 
novas mensagens do seu trabalho. E ficou mais di-
fícil ainda equilibrar o Rotary e a vida profissional. 
O modelo que impulsionou o nosso crescimento no 
passado é o que impede a nossa expansão atual-
mente.

Foi por este motivo que o último Conselho de Le-
gislação aprovou medidas inovadoras que permitem 
aos clubes variar o horário das reuniões e expandir 
o número de associados em potencial. Os clubes 
passaram a ter mais flexibilidade para atender às 
necessidades dos seus associados e derrubar o 
máximo de barreiras ao crescimento do quadro as-
sociativo. Mas há uma barreira que somente cada 
um de nós pode derrubar. Muitos companheiros não 
convidam outras pessoas para se associarem – e 
isso é um grande problema.

Sempre que falo a um grupo de rotarianos so-
bre a necessidade de termos mais mãos dispostas, 
mais corações afetuosos e mais mentes brilhantes 
para fazermos o nosso trabalho, todos aplaudem. 
Mas essas mãos, corações e mentes não aparece-
rão nos clubes como num passe de mágica. Temos 
que convidar as pessoas para se associarem. O 
convite é algo que só você pode fazer aos seus co-
nhecidos. Ele é um presente. É dizer a alguém: “você 
tem o talento, as habilidades e o caráter que a nos-
sa comunidade precisa para ficar melhor, e eu preci-
so que esteja do meu lado para que isso aconteça”.

Eu sou o presidente do Rotary International, mas 
só posso convidar as pessoas a se associarem ao 
meu Rotary Club de Chattanooga. Eu não tenho o 
poder de fortalecer o seu clube ou a sua comuni-
dade. Só você pode fazer isso, convidando pessoas 
qualificadas para, ao seu lado, ajudarem o Rotary a 
Servir a Humanidade.

Mensagem do presidente
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O novo ano rotário, sob a liderança do presidente 
John Germ em todo o mundo, dá chance às novas li-
deranças mostrarem a força do Rotary. Mostrar o que 
é Rotary em nossas empresas, em nossas profissões 
e nos contatos que travamos. Mostrar oportunida-
des para que as comunidades vejam os rotarianos 
agindo com honestidade, generosidade, cortesia e 
respeito, a serviço da Humanidade. 

Não nos esqueçamos, caros companheiros, que 
a missão do Rotary é simples e todos devemos tê-
-la em mente: Servir na comunidade, servir no lugar 
de trabalho, enfim, servir no mundo. Isso nos mos-
tra os objetivos de prestar serviços humanitários, 
de fomentar um elevado padrão ético em todas as 
profissões e buscar a paz e a boa vontade entre os 
homens. 

Esses objetivos de ordem geral, ao longo do tem-
po, assumiram a forma de programas. Esses progra-
mas têm a capacidade de dirigir os nossos esforços 
e recursos para pontos específicos, alavancando o 
interesse coletivo e produzindo resultados de ex-
pressão mundial. 

Os rotarianos têm um compromisso com a hu-
manidade, que inclui a compaixão e a ajuda prática 
àqueles cujas vidas têm sido afetadas pela pobreza, 
pela doença, pela ignorância e pelos desastres da 
natureza. Nosso dever, enquanto rotarianos, é ofe-
recer soluções viáveis aos problemas que afligem a 
espécie humana. Nosso dever é ajudar àqueles que 
necessitam de uma simples assistência para recolo-
car suas vidas no caminho certo. 

Muitos de nós concordamos que Rotary nos tor-
nou melhores seres humanos. Sem o Rotary em 
nossas vidas, talvez não tivéssemos a oportunidade 
de dar tanto de nós mesmos. E sem o sistema orga-
nizado do Rotary de prestar serviços, a nossa con-
tribuição talvez não alcançasse tantas pessoas ou 
chegasse a locais tão distantes! Rotary nos dá essa 
oportunidade para fazermos o bem. E não é lícito que 
sejamos atingidos pelo arrependimento pelas ações 
humanitárias que deixaram de ser tomadas.

Neste ano rotário ocorrerá o Centenário da nos-
sa Fundação Rotária – Fazendo o bem no Mundo – 
um grande momento que nos leva a refletir sobre a 
responsabilidade que temos com o ideal de Servir, 
objetivo maior da nossa Instituição para que sejam 
cumpridas integralmente as metas fixadas pelo nos-
so presidente John Germ, fazendo com que o Rotary 
esteja sempre a serviço da humanidade. 

Neste começo de jornada buscamos alcançar um 
objetivo comum: mostrar que é possível um Rotary 
melhor, para comunidades melhores, para um futuro 
melhor, porque servir à humanidade é a melhor obra 
de uma vida, como diz o lema do nosso presidente. 

O nosso 
valor mede-se 
pelos serviços 
prestados à 
Humanidade
Diretor do RI – 2015/2017 
José Ubiracy Silva – BIRA
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Caros companheiros (as),
Como  sabemos, Agosto é o mês dedicado  ao de-

senvolvimento do quadro associativo e novos clubes. 
É momento de focarmos um pouco mais de atenção 
ao planejamento para o crescimento do nosso qua-
dro de companheiros, tão essencial para que Rotary 
possa dar conta das grandes demandas de serviços 
humanitários nas nossas comunidades, distrito e no 
mundo.

Lembremos que aumentar o quadro associativo é 
uma meta importante da nossa gestão. Nesse sen-
tido, caras (os) companheiras (os), vamos trabalhar 
unidos para um ganho real de pelo menos dois asso-
ciados por clube até o final do ano rotário. Fazendo 
isso, ultrapassaremos os 2 mil associados no dis-
trito. Apadrinharmos a criação de pelo menos cinco 
novos clubes. É uma meta perfeitamente possível.

As nossas metas estão alinhadas às do nosso 
presidente 2016-2017, John Germ, todas com foco 
no crescimento de Rotary. E não há crescimento sem 
a adesão de novos líderes aos nossos projetos e so-
nhos. Para mantermos ‘Rotary a Serviço da Humani-
dade’, precisamos de trabalhadores na messe.

Às vezes nos pegamos no comodismo, dizendo 
assim: “nosso clube tem 20 membros, todos unidos, 
estamos bem assim”. Mas precisamos vencer essa 
mentalidade. Por que não trazer mais um, ou dois, ou 
cinco novos amigos para dentro da nossa organiza-
ção? São pessoas que certamente vão somar forças 
aos nossos esforços.

Não é uma meta difícil. Se verificarmos no nos-
so círculo de convivência diária encontraremos pes-
soas boas, capazes, inteligentes, responsáveis e com 
vontade de servir. Às vezes basta apenas um convite 
para uma reunião ou um evento e a pessoa começará 
a olhar o Rotary de forma diferente. E quem sabe será 
o próximo companheiro 100% do clube.

Nossa organização só continuará sendo grande 
com a adesão de mais pessoas aos nossos sonhos. 
Caso contrário, morrerá conosco. É hora de arrega-
çar as mangas e trazermos para os nossos clubes 
novos companheiros com vocação para o trabalho 
comunitário.

Assim, vamos crescer sempre, cumprir nossas 
metas e manter ‘Rotary a Serviço da Humanidade’.

Saudações Fraternas.

É hora de 
aumentar 
o quadro 
associativo e 
Novos clubs
Governador do Distrito 4470
Hermes de Araújo Rodrigues

Queridas companheiras, tenho acompanhado o 
governador em todas as visitas oficiais aos diversos 
clubes do distrito 4470, e cada visita nos tem dado 
muito ânimo ao nosso trabalho na governadoria. A 
missão que nos foi confiada foi se tornando menos 
assustadora e mais realista, e o que importa é sa-
ber que rotarianos e senhoras da casa da amizade 

querem ver um mundo 
melhor. Parabéns ASRS 
e continuem trabalhando 
com o mesmo amor e ca-
rinho, que sempre terão 
nosso apoio.

Um grande abraço.

A Casa da Amizade A 
Serviço da Humanidade
Coordenadoria Distrital das Casas da Amizade Distrito 4470
Norma Luci de Lima Chaves Rodrigues
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Caríssimos companheiros, antes de iniciarmos o 
nosso artigo deste mês, gostaríamos de registrar os 
nossos agradecimentos ao Governador Hermes de 
Araújo Rodrigues por nos confiar um espaço nesta re-
vista Carta Mensal para podermos debater temas ro-
tários de relevância para a nossa organização e para 
o nosso valoroso Distrito 4470.

Agora, adentrando ao tema deste mês.
Com a evolução da medicina, a humanidade vem 

envelhecendo e a família rotária tem acompanhado 
esse perfil estatístico. Neste sentido, o futuro da nos-
sa organização está intimamente ligado à nossa ca-
pacidade de fortalecer os programas estruturados de 
Rotary voltados à juventude.

O Rotary enquanto organização apresenta, na 
atualidade, aproximadamente 70% de seus associa-
dos acima de 50 anos.

Precisamos tornar o Rotary mais atrativo para que 
interactianos, rotaractianos e intercambiários des-
pertem a vontade de migrar naturalmente para a con-
dição de rotarianos. E se os números atuais de mi-
gração de rotaractianos para os Rotary Clubs estão 
muito aquém do ideal, isto devemos à nossa incapa-
cidade de apresentar aos jovens um Rotary que seja 
efetivamente uma organização maravilhosa, dinâmi-
ca, desprovida de anseios individualistas, que pratica 
elevados padrões éticos e desenvolve sobretudo, a 
paz e a boa vontade no mundo.

Temos que olhar com novos olhos para a nossa 
brilhante juventude rotária. São o oxigênio que neces-

sitamos e te-
mos muito a 
aprender com 
eles. Precisa-
mos encurtar 
as distâncias, 
fortalecer os 
laços e tornar 
os interactia-
nos, rotarac-
tianos e in-
tercambiários 
nossos ver-
dadeiros par-
ceiros no trabalho pela humanidade. Precisamos va-
lorizá-los e mudarmos o discurso. Não nos cabe dizer 
que são o futuro do Rotary, mas sim que já são o pre-
sente do Rotary, são parceiros importantes e atuantes 
que já temos e que, talvez por falta de sensibilidade, 
não tenhamos ainda essa consciência da sua efetiva 
importância enquanto família rotária.

Companheiros, trabalhemos para tornar os clubes 
aos quais pertencemos mais dinâmicos, ativos e efi-
cazes. Isso nos dará melhor e maior visibilidade. Tra-
balhemos para fortalecer as novas gerações em Ro-
tary. E para isso temos que apresentar aos jovens um 
Rotary moderno e fantástico, um Rotary que brilhe ao 
olhar dos jovens, um Rotary capaz de transformar o 
mundo para melhor. 

Um grande e afetuoso abraço Companheiros.

Novas gerações em 
rotary
Governador Eleito 16/17
 Vlademir Marangoni Filho

QUADRO ASSOCIATIVO
UMA NOVA ABORDAGEM

Para proporcionar uma experiência significativa 
aos associados do seu clube, dê a eles a oportunida-
de de fazer a diferença e se conectar com outras pes-
soas. Isso ampliará as amizades e o senso de orgulho 
do seu clube pelo trabalho do Rotary em prol de um 

mundo melhor.
Para ajudar seu clube a criar uma nova abordagem, 

use os recursos abaixo:
Fortalecendo o Quadro Associativo — Trace estra-

tégias para fortalecer o seu clube a longo prazo.
Lista de Verificação da Saúde do Clube — Identifi-
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que os problemas do seu clube e faça as mudanças 
necessárias para que continue relevante para seus 
associados e a comunidade. 

Ferramentas para Avaliação do Quadro Associati-
vo — Analise o perfil dos rotarianos para diversificar 
o clube quando estiver buscando associados em po-
tencial.

Conecte-se para Fazer o Bem — Incentive os as-
sociados a participar de forma mais ativa, para que 
tenham uma experiência significativa no Rotary.

Conecte-se com Associados em Potencial — En-
contre candidatos à associação que estejam interes-
sados em se envolver na nossa organização.

Seja um Clube Dinâmico: use nossas estratégias e 
ideias para dar nova energia ao seu clube. 

O MEU CLUB É FORTE?
Avalie seu clube periodicamente para saber o que 

funciona bem e o que precisa ser melhorado. Os as-
sociados são um reflexo da diversidade profissional e 
cultural da comunidade? O clube está atingindo suas 
metas? O que faz do meu clube um lugar atraente 
para novos associados?

Use a pesquisa de satisfação contida na publica-
ção Ferramentas para Avaliação do Quadro Associa-
tivo a fim de identificar as necessidades dos rotaria-
nos do clube. Para mais ideias, consulte a publicação 
Fortalecendo o Quadro Associativo: Elaboração do 
Plano para Desenvolvimento do Quadro Associativo.

COMO POSSO TORNAR MEU CLUB AINDA MELHOR?
Nossa publicação Seja um Clube Dinâmico: Seu 

Plano de Liderança de Clube motiva os rotarianos a 
revitalizarem seus Rotary Clubs e envolverem os as-
sociados. Nela você encontrará ideias inovadoras e 
específicas à sua região:
- Brasil
- Europa Ocidental
- África Subsaariana

Outra fonte de informação são os líderes distritais. 
Entre em contato com o governador assistente, a Co-
missão Distrital de Desenvolvimento do Quadro As-
sociativo ou o governador para sugestões e soluções 
de como tornar seu clube mais dinâmico. 

COMO ENGAJAR OS ASSOCIADOS?
Para manter o engajamento e entusiasmo pelo 

Rotary, adote as seguintes estratégias:
Preste reconhecimento aos associados por suas 

conquistas.
Mantenha os rotarianos envolvidos em projetos e 

atividades.
Incentive os associados a servirem em funções 

rotárias. Envie e-mails mensais.

COMO ENCONTRAR NOVOS ASSOCIADOS?
As duas principais razões pelas quais os rotaria-

nos se associam à nossa organização são: conhecer 
novas pessoas e se envolver em suas comunidades. 
Muitas das pessoas que você conhece estão procu-
rando exatamente as mesmas coisas. Por que não 
convidá-las para ajudar em projetos, comparecer a 
eventos sociais ou ir a uma reunião, para que vejam 
com seus próprios olhos como o Rotary conecta lí-
deres de diversos segmentos para causar mudanças 
positivas no mundo?

Aqui estão algumas opções de possíveis candida-
tos à associação:

Amigos e parentes.
Contatos profissionais.
Jovens que já tenham tido contato com o Rotary 

através do Rotaract, RYLA, Bolsas Rotary pela Paz, 
Intercâmbio de Jovens e outros programas.

Saiba mais no guia Fortalecendo o Quadro Asso-
ciativo: Elaboração do Plano para Desenvolvimento 
do Quadro Associativo.

USE A INTERNET PARA ATRAIR ASSOCIADOS
Seu clube tem uma página no Facebook? Seu 

website está atualizado? Você está divulgando as 
atividades e projetos do clube on-line? Uma forte 
presença na internet atrai associados e motiva os ro-
tarianos. Veja como um clube usou as mídias sociais 
para aumentar o seu quadro associativo.

COMPARTILHE INFORMAÇÕES SOBRE O ROTARY
Uma ótima forma de compartilhar os benefícios 

da associação é fazendo uma sessão informativa 
para novos e possíveis associados. Encontre ideias e 
recursos na publicação Como Apresentar o Rotary a 
Novos Associados: Guia de Orientação.

SESSÃO PARA POSSÍVEIS ASSOCIADOS
Convide rotarianos para compartilharem suas ex-

periências, falarem sobre as atividades e os projetos 
dos quais participaram, e darem aos possíveis as-
sociados um panorama sobre o Rotary. Compartilhe 
com candidatos à associação o folheto para asso-
ciados em potencial e o vídeo “O que é o Rotary?”.

SESSÕES PARA NOVOS ASSOCIADOS
Ajude novos associados a aprenderem mais so-

bre o Rotary realizando sessões sobre a história da 
organização, a Fundação Rotária, oportunidades de 
trabalho voluntário, etc.

CURSOS E WEBINARS  
Incentive todos os rotarianos a aproveitarem os 

cursos on-line e webinars oferecidos pelo Rotary.
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Erin Mills tinha acabado de dar sua última aula do 
dia em Montevidéu, Uruguai, quando recebeu uma 
mensagem de texto em seu celular. 

Através de um aplicativo em seu smartphone, ela 
ficou sabendo que o Rotary Club de Plaza Matriz es-
tava organizando uma  festa de última hora para as-
sistir o Uruguai  jogar na Copa do Mundo. Em pouco 
tempo, a notícia se espalhou e, munidos de comes e 
bebes, os associados do clube se reuniram na casa 
de um dos rotarianos para torcer pela seleção uru-
guaia.

O novo clube, que foi organizado no último mês 
de julho, é sucesso na capital uruguaia, graças a seu 
entusiasmo e habilidade de reunir um grande núme-
ro de pessoas. Formado em sua maioria por jovens 
profissionais, o clube é uma ponte para trazer ex-ro-
taractianos de volta à nossa organização, os quais 
precisam deixar o Rotaract uma vez que completam 
30 anos de idade. 

Erin diz que já na terceira reunião ela sentiu que 
o clube seria especial. “A reunião acabou sendo uma 
sessão de ideias sobre todos os projetos - grandes ou 
pequenos - que queríamos implementar.”

UM “OSCAR” ROTÁRIO
O clube se emparceirou com a PORSALEU, uma 

entidade local que oferece um lugar próximo ao hos-
pital para pacientes com leucemia e seus familiares 
ficarem durante o tratamento. A primeira iniciativa de 
arrecadação de fundos foi realizada durante a Copa 
de Mundo, quando usaram as mídias sociais para lei-

loar uma camisa autografada pelo jogador Cristian 
Rodríguez. Agora estão planejando uma noite em que 
darão prêmios para reconhecer e incentivar serviços 
humanitários.

“É como dar um Oscar rotário”, explica Erin. “Os 
clubes que participarem terão a chance de ganhar um  
prêmio em categorias como melhor programa para 
novos associados, melhor projeto humanitário, etc.”

Os associados estão realizando workshops para 
ensinar outros rotarianos da cidade a usar as mídias 
sociais.

COMO TUDO COMEÇOU
Para Erin, o clube  também ofereceu uma forma 

de se readaptar ao Uruguai. Em 2008, ela estudou em 
Montevidéu com uma bolsa de estudos patrocinada 
pelo Rotary Club de Casa Grande, EUA, e se associou 
ao Rotaract Club de Paso Molino.

Depois de completar seus estudos, ela voltou para 
o Arizona, EUA, mas continuou se corresponden-
do com um rotaractiano que conheceu no Uruguai. 
Pouco depois, ela fez um curso intensivo de educa-
ção bilíngue e voltou ao país. Atualmente, Erin lecio-
na inglês na Universidade de Montevidéu e na Escola 
Americana Internacional.

No início, foi difícil encontrar um grupo em que pu-
desse se encaixar. Ela queria se associar a um Rotary 
Club, mas não encontrou um clube com o qual sentis-
se uma ligação. Além disso, muitos dos seus amigos 
haviam deixado o Rotaract Club de Paso Molino.

Foi nessa época que Nicolas Ortiz, associado do 
Rotary Club de Montevi-
deo e presidente da Co-
missão Distrital de Novas 
Gerações, incentivou ex-
-rotaractianos amigos de 
Erin e outros ex-bolsistas 
a formar um novo Rotary 
Club. 

“Não sabíamos por 
onde começar e estáva-
mos preocupados com 
as responsabilidades fi-
nanceiras”, lembra Erin. 
“Mas ele nos ajudou e 
eventualmente conse-
guiu convencer seu clube 
a patrocinar o nosso e a 
cobrir alguns dos cus-
tos.”

CLUBE JOVEM E ATIVO USA AS 
MÍDIAS SOCIAIS PARA CRESCER
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ROTARY E A POLÍTICA 
COMO PROCEDER
GA setor 09 
Edilson Bigatão

Por estarmos diante das eleições para vereadores 
e prefeitos dos municípios brasileiros, sentimo-nos 
inteiramente comprometidos a abordar o posiciona-
mento do Rotary e dos rotarianos face à política par-
tidária.

Nesta época é notório que os políticos procurem 
os clubes de Rotary, que aglutinam as principais lide-
ranças e formadores de opinião do município e que 
têm papel importante na sua definição política.

Diante disto, como os rotarianos devem se com-
portar?

O Rotary é contra a política? Com certeza “Rotary 
não é contra a política partidária, pois ela faz parte da 
democracia e seu exercício tem consequências dire-
tas nas vidas de todos os munícipes”.

Pela belíssima seleção de associados que o Ro-
tary tem e sabedores que deveríamos nos envolver na 
política, pois a política é uma das formas mais altas 
da caridade, porque busca o bem comum, seria inte-
ressante que a maioria dos candidatos fossem rota-
rianos, até porque teríamos mais convicção de voto 
seguro em um candidato que certamente represen-
taria os anseios da nossa comunidade, sem envolvi-
mento em situações de corrupção ou desvio de verba. 
Nós rotarianos somos íntegros, preparados para a 
liderança comunitária e dedicamos nossas vidas ao 
serviço comunitário voluntário, sem obrigação e sem 
remuneração. Por esses motivos os rotarianos se-
riam naturalmente ótimos candidatos para qualquer 
representação política.

Então é aconselhável um Rotary Club apoiar candi-
datos ou incentivar rotarianos a se candidatar?

Não, nunca! Por mais apaixonado que sejamos, e 
por mais preparado e íntegro que seja o candidato, 
sendo rotariano ou parente, um ROTARY CLUB não 
deve participar, apadrinhar, manifestar, incentivar, 
patrocinar um candidato ou se envolver na política 
partidária, mesmo que o clube inteiro entenda como 
sendo o candidato ideal para representar o município 
naquela gestão. Isto sem falar dos grandes proble-
mas que poderiam ocorrer se houvesse mais de um 
candidato ou filiações e apoios diferentes entre os só-
cios a diversos candidatos.

Sendo o Rotary um clube de serviço internacional-
mente respeitado e ouvido nas mais diversas atua-

ções, um ROTARY CLUB não pode se afiliar, se empar-
ceirar ou mesmo apoiar qualquer partido político ou 
candidato.

O ROTARY deve ser imparcial e sempre apoiar as 
boas iniciativas dos bons políticos e abominar as 
más. ROTARY INTERNATIONAL é uma organização 
que tem cadeira cativa na ONU, representa um seleto 
número de pessoas e comunidades no mundo inteiro, 
e é por isso que deve manter as portas abertas para 
todos os órgãos públicos, projetos e reivindicações 
que visam o bem comum. As pessoas devem ter cer-
teza de que os rotarianos trabalham pelo bem da co-
munidade, sem interesses pessoais, remuneração ou 
vinculação política partidária.

E os rotarianos não podem participar da política?
Sim, devem participar! Seria maravilhoso se tivés-

semos um grande número de rotarianos dispostos a 
participar da vida política de nosso país, seja como 
candidato ou como cabo eleitoral, pelo caráter ilibado 
que exercem como rotarianos.

O que não podemos é utilizar nossas reuniões, es-
paços rotários ou mesmo o nome do Rotary para pe-
dir voto ou apoio. Vamos apoiar sempre quem mereça 
nosso apoio, principalmente se for um companheiro 
rotariano com trabalho social e integridade reconhe-
cida, mas em nossa individualidade de cidadão, as-
sim como em nossas famílias e empresas. Vamos va-
lorizar e apoiar quem merecer, ajudar a comunidade 
a escolher bem seu candidato e denunciar os maus, 
mas sem envolver o Rotary de forma alguma. Jamais 
vamos dizer: o ROTARY apoia candidato X ou Y. 

Aos companheiros que se tornarem candidatos, 
para que não melindrem ninguém ou envolvam o 
Rotary mesmo que acidentalmente, recomendamos 
como melhor e mais ética forma de agir o afastamen-
to do clube ao qual pertença durante os meses que 
estiver em campanha e retornando apenas após a 
apuração dos votos.

Em resumo, vamos exercer plenamente nosso 
direito de votar e ser votado, de escolher e apoiar o 
melhor candidato, mas sempre sem envolver nosso 
clube, nome ou imagem do Rotary.

Um grande abraço para todos, sucesso aos líderes 
rotários em mais esta gestão que se inicia e boa elei-
ção a todos.
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4.° torneio brasileiro de 
tênis para rotarianos

Prezados Companheiros do ITFR
O 4.º Campeonato Brasileiro - ITFR está chegando 

e gostaríamos de contar com a presença de todos vo-
cês. Além dos momentos de companheirismo jogan-
do Tênis, nosso estado tem várias atrações turísticas, 
das quais destacamos a cidade de Bonito, a região do 
Pantanal e a cidade de Ponta Porã, paraíso das com-
pras.

Segue anexa a programação do evento com in-
formações importantes e recomendação de hotéis e 
pacotes turísticos oferecidos pela agência H2O Eco-
turismo e Eventos. 

Esse torneio  está sendo organizado pelo Distrito 
4470 - Rotary Club de Campo Grande - Norte e todo 
resultado financeiro alcançado será  destinado à 
Campanha Pólio Plus.

Paulo Sorato 

Programação
07/Nov a 11/Nov Turismo
no MS (Bonito/Pantanal) Opcional,
contactar Agência H2O
https://www.h2oecoturismo.com.br
11/Nov 20h00
00 Hs Cerimônia de abertura e jantar em restaurante 
(R$ 40,00 / jantar /
pessoa sem bebidas).
12/Nov a 14/Nov Dia
Inteiro Torneio
de Tênis, o almoço será no clube (R$ 30,00/pessoa)

e teremos uma programação diversificada de restau-
rantes para os 3 jantares (R$ 40,00 /
jantar / pessoa sem bebidas).
15/Nov Dia
Livre Opcional
DayUse
Fazenda Pontal das Águas.
http://pontaldasaguas.com.br
Obs.: Todos os jantares serão em restaurantes da ci-
dade com conta individual, os valores
informados são estimativos

Inscrições:
Para se inscrever acesse : http://www.itfr.org , a con-
firmação da inscrição será realizada
mediante pagamento na Cerimônia de Abertura
- Primeira inscrição R$ 330,00 para todas as catego-
rias (Simples, Duplas, D. Mista)
- Inscrições adicionais R$ 170,00 (esposo(a), filho(a)) 
para todas as categorias.
Para cada inscrição será oferecida uma camiseta do 
torneio, água e isotônico durante os
jogos.
Exemplo : Companheiro faz sua inscrição para Sim-
ples e Duplas (R$ 330,00), sua esposa
faz inscrição para Duplas e Duplas Mista (R$170,00) 
e seu filho faz inscrição para Simples e
Duplas (R$ 170,00), totalizando R$ 670,00

Premiação
Troféus para Campeão e Vice-Campeão
Troféu para Campeão da fase de Consolação

ENTRE PARA A
HISTÓRIA HOJE
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SAIBA MAIS:
ENDPOLIONOW.ORG/PT ROTARY.ORG/PT/CONTRIBUTE

CONTRIBUA

visitas de clubs
O Governador Hermes agradece a todos os Presidentes que os receberam no mês de 
julho, calorosos e empenhados no ideal Rotary.
Acompanhe nosso calendário de visitas nos próximos informativos.

Jardim

Porto Murtinho

Nioaque

Bela Vista
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Miranda

Corumbá

Amambai

Fotos da 20.ª Campanha 
de Prevenção à Saúde

Ações de clubs

O evento aconteceu no dia 7 de agosto de 2016.
Depto. Médico da Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira de Birigui. Apoio: Clinica 
São José, Laboratório Sabin, ADJ Birigui e Rotary Clube de Birigui XIX  de Abril.
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Festa agostina
O Rotary Club de Araçatuba Bandeirantes e as senhoras da Casa da Amizade em parceria 
com o LAR SÃO JOÃO na realização da “Festa Agostina” no último dia 06-08-2016. Os 
homens trabalharam na barraca do BAR e as mulheres na barraca de cachorro-quente. 
Mais uma ação de solidariedade!

Atuação prévia dos Rotary Clubs de Araçatuba

Os presidentes dos Clubs de Araçatuba já estão em sinto-
nia no trabalho rotário, Rotary Club de Araçatuba (Alceu Ba-
tista de Almeida Júnior), RCA-Alvorada (Márcio Saito), RCA-
-Bandeirantes (Alvimar Lima de Castro), RCA-Centenário 
(Edemércia Maria Rozária Nori Perusso), RCA-Cidade Amiga 
(Hilda Bertão ), RCA-Cruzeiro do Sul (Maria Auxiliadora dos 
Santos Cintra - Dora), RCA-Leste (Margarida de Paula Cas-
tanheira), RCA-Noroeste (Claudinei Junio Garciada Silva), 
RCA-Oeste (Frantiéli Aparecido Araújo). A união resultou na 
realização de uma bem-sucedida Costelada, cujos recursos 
foram utilizados para pintura da sede. O evento contou com 
a presença do Interact, Rotaract e Rotakids, e o companhei-
rismo foi a tônica principal.

reforma sede 
araçatuba
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frequÊncia dos clubs do
distrito 4470

ÁGUA 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
CASSILÂNDIA
CASTILHO
CHAPADÃO DO SUL
CORUMBÁ
COSTA RICA
DOURADOS
DOURADOS ÀGUA BOA
DOURADOS ÁGUIA DOURADA
DOURADOS CAIUAS
DOURADOS CINQUENTENÁRIO
DOURADOS GUAYCURUS
FÁTIMA DO SUL
GUARAÇAI
GUARARAPES
INOCÊNCIA
ITAPORÃ
IVINHEMA
JARDIM - GUIA LOPES DA LAGUNA
MARACAJU
MIRANDA
MIRANDÓPOLIS
NAVIRAÍ
NAVIRAÍ INTEGRAÇÃO

9
17
24
17
26
12
19
27
34
10
10
16
12
25

5
15
4
9
40
16
21
17
15
14
21
21
14
11
14
20
26
10
22
19
14
14
15
16
38
20
9
20
33
38
21
28
26
12
24
10
30
29
11

2
4
0
4
0
8
4
7
2
8
13
16
5
4

7
6
8
6
1
2
6
7
8
4
9
5
10
13
3
10
5
0
3
3
2
2
5
8
0
2
3
2
0
2
3
0
4
7
2
6
6
0
7

11
21
24
21
26
20
23
34
36
18
23
32
17
29
30
12
21
12
15
41
18
27
24
23
18
30
26
24
24
17
30
31
10
25
22
16
16
20
24
38
22
12
22
33
40
24
28
30
19
26
16
36
29
18

88%
72%
73,96%
71,43%
80,80%
69%
83,99%
78,43%
92,92%
95,83%
89,13%
76%
83,82%
80,17%
84,50%
93,75%
98,81%
88,88%
70%
73,33%
59,73
61,11%
95,45%
90,91%
62,75%
48,33%
61%
70%
79,27%
53,53%
80,22%
80,36%
77,50%
63,54%
58%
75%
94%
76,32%
73,33%
64,45%
66,25%
91,67%
80,30%
85,86%
70,75%
80,31%
73,96%
80,30%
73%
82,26% 
81%
77,08%
81,90%
70%

4
3
5
5

3
3
4
4
5
4
4
3
4
4
3

3
4

4
3
3

4

5

4

4

4
4
4
4

4
4

3
4

4
4

4
4

ROTARY CLUB DE
Associados 

Homens
Associados 

Mulheres
Total de 

associados Frequência %
Total de

Reuniões
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Oportunidade de “Fazer 
o Bem no Mundo”

Gostaria de iniciar este artigo com uma citação atual 
do nosso EDRI 1985-87 Mário de Oliveira Antonino, 
que diz “É muito natural que, na conjuntura econô-
mico-financeira pela qual passa o Brasil, agravada 
por questões de ordem ética e moral, o pessimismo 
tenha se abatido sobre pessoas das mais diferentes 
classes sociais das mais ricas às mais pobres, uns 
sentindo a produção e os negócios encolherem, ou-
tros enfrentando as chagas do desemprego e do en-
dividamento”.

Portanto, quando falamos de nossa ABTRF, pode-
mos considerá-la como uma oportunidade de conti-
nuar nossa missão, de forma levando o Rotary atra-
vés dos programas já consagrados e que, talvez nós 
rotarianos e rotarianas, precisemos entender que 
estes serão as ferramentas para sustentabilidade de 
todos os nossos clubes no tocante ao crescimento 
das arrecadações, utilizando, para isso única e ex-
clusivamente nossa credibilidade  com a sociedade 
civil organizada, seja estas através de pessoas físi-
cas ou jurídicas.

Hoje, a ABTRF nos oferece algumas parcerias vito-
riosas e não podemos, de forma alguma, deixar que 
o pessimismo ou desânimo nos atinja, pois está em 

jogo não apenas nosso bem estar, mas também a 
existência de projetos humanitários que, no Brasil e 
no mundo, estão trazendo paz e resolvendo conflitos, 
prevenindo e tratando doenças em diversas áreas, 
viabilizando recursos hídricos especialmente àque-
las comunidades onde a esperança só chegou pelas 
mãos de nós, rotarianos e rotarianas, além de cuidar 
de saúde, educação e com isso trazendo desenvol-
vimento econômico e social aos menos favorecidos.
E podemos fazer com que tudo isto se realize com 
o esforço pessoal de cada um de nós, trazendo em-
presas e organizações para serem nossos parceiros 
no servir, e aí dar a oportunidade dessas empresas 
também construírem, junto com a Fundação Rotária, 
um mundo mais fraterno, onde as diferenças, espe-
cialmente as sociais, sejam cada vez menores.

A participação desses nossos parceiros não se pren-
de única e exclusivamente à doação de seus recur-
sos financeiros, mas trarão uma visibilidade jun-
to com uma das maiores ONGs do mundo que é o 
Rotary International e, certamente, todo empresário 
gostaria que sua marca a ele estivesse associada ao 
Rotary firmando assim sua Responsabilidade Social, 
onde os recursos por elas investidos terão o destino 
correto, sem quaisquer desvios ou má gestão.

Comissão Distrital da ABTRF 2016-17
Sidney Garcia de Sousa – Gov. 2014-15

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
SELVÍRIA
TRÊS LAGOAS
TRÊS LAGOAS CIDADE DAS ÁGUAS
VALPARAÍSO

5
13
22
9
23
11
53
23
22
33
30
0
12
22
24
18

12
50

5
4
7
7
3
0
2
2
0
0
0
20
0
6
7
6

18
3

10
17
29
16
26
11
55
25
22
33
30
20
12
28
31
24
63
30
53

90%
70,59%
87,36%
75%
65,91%
85%
87%
91,30%
70,45%
90,90%
71,43%
57,50%
62%
72,68%
54,05%
86,46%
80%
81%
83,75%

3

4

4
4

4
4
 

4
5
4
2

4
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Exemplo dessa credibilidade é o Seguro Solidário, 
onde o Grupo Porto Seguro, compreendido pelas se-
guradoras Porto Seguro, Itaú Seguros e Azul Segu-
ros, doa para ABTRF 5% de todos os prêmios (valor 
que pagamos no seguros) de automóvel contratados 
pelos rotarianos e rotarianas, seus cônjuges, filhos.     
E neste mês de agosto o grupo acrescentou mais um 
produto de seu portfólio, nas mesmas condições que 
foi o seguro de vida individual.
Essa parceria está consolidada, tanto que desde seu 
início já destinou até 30 de junho 2016 o valor de US$ 
457,212.00 para Fundação Rotária.

Mas para todas as empresas temos o “Programa Em-
presa Cidadã”, onde trazemos de fato uma oportuni-
dade ao empresário de investimento social e ainda 
tem suas marcas associadas à marca Rotary e, com 
isto, consolidando sua empresa como socialmente 
responsável junto à sociedade e especialmente para 
o mercado onde está inserida.
Para todos os detalhes deste programa, podemos 
acessar www.abtrf.org.br além da Comissão Distri-
tal de ABTRF sidney@sgcorretora.com ou, se preferir, 
diretamente com o Governador do Distrito har25s@
homail.com, mas não deixem de buscar informações.

A partir desta matéria e por determinação do nosso 
governador Hermes, a ABTRF terá uma página com 
informações sobre os programas Seguro Solidário, 
Empresa Cidadã e nova parceria com a Assist Card, 
www.bemseguroviagem.com.br/parceiros.php onde 
nosso distrito faz parte do projeto piloto, em que a 
empresa fará doação de 5% dos seguros de viagem 
contratados pela família rotária e também atualizan-
do notícias e novidades para que possamos de forma 
concreta engajar todo o distrito nessas importantes 
conquistas, que somente terão sustentabilidade se 
cada associado puder participar diretamente, envol-
vendo-se inteiramente.

Para conhecimento de todos a ABTRF já recebeu em 
contribuições, valores até 30 de junho 2016, o mon-
tante de US$ 6,042,955.00 correspondente a aproxi-
madamente R$ 21.150.342,00.

Para apoio aos clubes e associados, o governador 
formou um grupo executivo permanente no distrito 
conforme abaixo, que estará à disposição para dúvi-
das, bem como para capacitação, visando multiplicar 
especialmente o conhecimento, pois acreditamos ser 
o caminho para o sucesso dos programas.


