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MARÇO ‐ 2015:
01‐ Lucimara V. Michalski (Esposa Companheiro Paulo Michalski); 02‐ Daniela Lima Sayd
(Filha do Companheiro Jorge Sayd); 02‐ Adriana Lima Minervini (Filha Companheiro Mario
Minervini); 06‐ Erton Anchau Junior (Companheiro); 08‐ Paulo Malacrida (Companheiro); 09‐
Suélis Patricia (Esposa Companheiro Luiz); 12‐ Adauto Rigotti e Juventina (Casamento); 19‐
Lyvia Marcondes Roman (Filha Companheiro Egídio); 23‐ Mario de Castro Minervini
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Que eu saiba, no Rotary o "impossível" jamais venceu uma
batalha contra o "possível". Mentes abertas e propósitos nobres
saem sempre vencedores.
Mensagem proferida na Convenção de 1930 do RI, Chicago, Illinois, EUA
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Caros Companheiros e Companheiras!
Estamos encerrando o Mês da Paz e da
Compreensão Mundial e em março daremos
destaque à Educação.
Hoje cerca de 800 milhões de pessoas no
mundo, acima de 15 anos de idade, não sabem ler,
nem escrever. As mulheres compõem cerca de 65%
deste grupo. Se computarmos os analfabetos
funcionais, aqueles que lêem, mas não entendem o
que leram, esse número chega a 1.700 milhões de
pessoas adultas.
Lembro que dos 6,5 bilhões de habitantes,
algo aproximado a 4.5 bilhões são tidos como
adultos. Daí a relevância em saber o n° de
analfabetos, que na verdade corresponde a
aproximadamente 35% da população mundial.
O Brasil se insere nesse contexto.
Ocorre que o Rotary, de longa data, apoia, de forma decisiva, os trabalhos em prol da
alfabetização/educação.

Os rotarianos estão ativamente envolvidos em esforços para reduzir o analfabetismo
no mundo inteiro, com a implementação de inúmeros projetos.
Assim, nós, rotarianos, podemos e devemos Servir por meio de projetos voltados à
Alfabetização.
Pense nisso: Alfabetizar um jovem é formar um cidadão. Alfabetizar uma mãe

é educar uma família!
Não perca a oportunidade de Servir por meio da Alfabetização, que é definida como
a capacidade de ler e escrever, a qual envolve habilidades funcionais, como usar computador,
compreender o que deve ser feito para prevenir doença, etc, especialmente neste mês de
março.
Saudações à todos e um forte abraço.
Joaquim Francisco Herrera do Nascimento.
Presidente 14/2015.
Fonte: http://rotaryclubdesantos.blogspot.com.br/2011/03/marcomes‐da‐alfabetizacao‐em‐rotary.html

ROTARY INTERNATIONAL COMPLETA 110 ANOS DE
TRABALHO
Hoje é um dia muito especial, pois o Rotary International completa 110 anos de
trabalho em benefício da comunidade mundial.
Criado na cidade de Chicago, nos EUA, no ano de 1905, por Paul Percy harris e mais
três homens de negócios, o Rotary é a mais antiga organização internacional de clubes de
serviço. Os associados a esses clubes são chamados de rotarianos. Eles são homens e
mulheres que prestam serviços voluntários às comunidades onde atuam profissionalmente,
ajudando a promover a ética nos negócios e desenvolvendo projetos em diversas áreas,
como saúde e educação, cujo grande objetivo é estimular a boa vontade e a paz mundiais.
Atualmente, o Rotary está presente em mais de 219 países e regiões geográficas,
atuando por meio de aproximadamente 34,7 mil Rotary Clubs, que reúnem mais de 1,2
milhão de voluntários.

DIVULGAÇÃO NAS MÍDIAS SOCIAIS
Lallement era associada do Rotary Club de Sparks, no estado de Nevada, antes de se
mudar para San Francisco devido a um novo emprego. Depois de descobrir que não havia um
clube que se reunia à noite na cidade, ela
e outros ex‐rotarianos optaram pela ideia
e decidiram participar de eventos de
networking para divulgá‐la a outras
pessoas. Eles se reuniram no Banco de
Alimentos de San Francisco para seu
primeiro projeto e anunciaram o evento
no Meetup, o que atraiu diversos
associados. "Dependendo do evento, pelo
menos duas pessoas novas acabavam nos
encontrando", ela conta. "A divulgação nas
mídias sociais deu muito certo." Além de postar suas atividades no Facebook e Meetup, o
clube usa o Eventbrite para promover e vender ingressos para os eventos sociais, e os
associados se mantêm conectados pelo Twitter e LinkedIn.

A IMPORTÂNCIA DOS PROJETOS
Lallement, que é enfermeira, sabia da importância do voluntariado, pois os jovens
querem "colocar a mão na massa". Quando fazia parte do clube de Nevada, ela se envolveu
em um projeto para o combate de verminoses e em uma campanha de vacinação em Gana,
ajudou em operações de fenda palatina na Índia e distribuiu mosquiteiros para o combate da
malária na Zâmbia.
O clube de San Francisco Evening fez parceria com a organização sem fins lucrativos
Hug it Forward e outros cinco Rotary Clubs para cimentar uma escola na Guatemala e, no ano
passado, recebeu seu primeiro Subsídio Distrital ‐ usado para um projeto da organização Seed
for America que deu treinamento gratuito sobre programação de computadores a
estudantes de San Francisco. Além disso, o clube se envolveu em outros projetos locais, como
limpeza de trilhas escavação de valas no Monte Sutro, e uma iniciativa com membros do
Interact Club para a construção de casas para a Habitat for Humanity. Embora o clube tenha
sido a primeira opção da cidade para aqueles que têm preferência por reuniões noturnas, ele
não é a única alternativa. Seu sucesso levou à criação do Rotary Club de Rafael Evening e de
dois clubes provisórios (Mid‐Peninsula Evening e San Francisco SOMA) que também se
reúnem à noite. "A ideia deu muito certo", Lallement afirma. "E o conceito pode ser usado
em qualquer lugar." * Rotary News (Arnold R. Grahl) ** Danielle Lallement/Rotary Club de San
Francisco Evening

CLUBE REVELA SEGREDO PARA CRESCIMENTO E RETENÇÃO
DO QUADRO ASSOCIATIVO
Os associados do Rotary Club de San Francisco Evening se reúnem três vezes por mês
em um bar de vinhos depois do trabalho, saem para socializar uma vez por mês e promovem
todas as suas atividades em redes sociais, como Meetup e Facebook.
Por ter sido o primeiro clube a se reunir à noite na cidade, ele atraiu muitos jovens de
empresas do Vale do Silício, cuja rotina profissional dificulta a associação a um clube mais
tradicional que se reúne no horário do café da manhã ou almoço. No entanto, não foi só o
horário das reuniões que ajudou o clube a crescer em 30% desde sua fundação, em meados
de 2013.
Danielle Lallement, presidente‐fundadora, diz que o clube tem tido sucesso pois leva
em consideração as preferências dos rotarianos.
A maioria dos associados tem de 30 a
40 anos, e muitas obrigações profissionais e
financeiras fora do clube. Por isso,
atendemos às suas necessidades", afirma.
"Somos extremamente flexíveis com relação
ao comparecimento às reuniões, opções de
pagamento e expectativas."
Por exemplo, como quase metade
dos associados não são nativos dos Estados Unidos, os líderes do clube deixaram de lado o
juramento à bandeira americana no início das reuniões. Além disso, os rotarianos podem
facilmente agendar o pagamento periódico das cotas pela internet, e um leitor de cartão de
crédito é levado às reuniões para facilitar o pagamento pelo Pay Pal. Os associados também
decidiram fazer da última reunião do mês um evento social (eles já assistiram ao Balé de San
Francisco, foram um bar de karaokê, jogaram mini golfe e trabalharam com um golfista
profissional para aprimorar suas tacadas).
Os associados são incentivados a participar de pelo menos metade das reuniões, mas
não são pressionados se não puderem estar presentes, sobretudo se compromissos como
casamento, a chegada de um bebê ou um aumento na carga de trabalho estiverem tomando
muito do seu tempo. Os dirigentes do clube costumam usar Skype ou teleconferências para
participar de reuniões do conselho diretor quando não podem comparecer pessoalmente.

MARÇO – MÊS DA ALFABETIZAÇÃO
O domínio das letras transforma a vida de uma pessoa. Saber ler e escrever, algo
corriqueiro para muitos de nós e ao qual nem damos tanta importância, pode abrir as portas
de um emprego, gerar fonte de renda estável e dar esperança de futuro melhor àqueles que
lutam para sair do ciclo da pobreza. Com base nisto, há mais de duas décadas o Rotary tem
promovido a alfabetização e a Fundação Rotária tem fornecido milhões de dólares para
financiar projetos nesta área.
Março é o Mês da Alfabetização no
Rotary, momento de analisar o que os clubes
podem fazer para aumentar a taxa de
alfabetização local e internacionalmente.
Menos de 30% da população mundial sabe ler e
escrever, sendo que a grande maioria de
analfabetos é formada por mulheres e meninas,
as quais, por sua vez, deixam de ensinar seus
filhos a ler e escrever perpetuando, assim, este
ciclo infame. Mesmo nos países ricos podemos
encontrar escolas que não estão conseguindo
ensinar o básico para os alunos, e há muitos adultos cujas habilidades de escrita e leitura não
são suficientes para contribuir positivamente à sociedade.
O programa de Subsídios Humanitários da Fundação financia projetos mundo afora,
ajudando muitas pessoas a obter as
habilidades básicas necessárias e
possibilitando a distribuição de livros,
materiais escolares, computadores e
equipamentos de uso escolar. Com o
apoio da Fundação, há clubes
recuperando escolas que enfrentam
problemas de forma que possam
prosperar e desenvolver programas
pelo método CLE de ensino, o qual já
provou sua eficácia na Tailândia e em
muitos outros países.
Sabendo que alfabetização abre as portas de empregos e dá segurança econômica,
usemos os recursos da Fundação para proporcionar algo tão essencial, que é a alfabetização.
Jonathan Majiyagbe
Presidente do Conselho de Curadores da Fundação Rotária"
Fonte: https://rotaryclubindaiatuba.wordpress.com/2011/03/01/instrucao‐rotaria‐mes‐de‐marco/
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MUDANÇAS POSITIVAS EM SUA COMUNIDADE E NO MUNDO?
Ao tornar‐se rotariano, você se conecta a um grupo distinto de profissionais que
compartilham de seu desejo de ajudar o próximo. Durante uma refeição, um café ou até
mesmo on‐line , você:





Falará sobre as necessidades de sua
comunidade e descobrirá maneiras
criativas de atendê‐las
Ampliará
suas
habilidades
profissionais e de liderança
Manterá contato com seus amigos e
conhecerá pessoas novas

Como a associação a Rotary Clubs se dá por meio de convite, contate o clube mais
próximo para mais informações. Essa não é só uma boa maneira de nos conhecer, mas
também de se envolver em sua comunidade.

NOSSA ESTRUTURA
O Rotary é composto de três partes: no coração do Rotary estão nossos clubes, que
são respaldados pelo Rotary International e pela Fundação Rotária.
Os Rotary Clubs reúnem pessoas dedicadas que trocam ideias, formam
relacionamentos e entram em ação. O Rotary International apoia os Rotary Clubs no mundo
todo coordenando programas, campanhas e iniciativas globais. A Fundação Rotária usa
doações generosas para financiar projetos de rotarianos e de nossos parceiros em
comunidades do mundo todo. Por não ter fins lucrativos, todos os recursos financeiros da
Fundação vêm de contribuições feitas por rotarianos e amigos que compartilham da nossa
visão de um mundo melhor.
Juntos, os Rotary Clubs, o Rotary International e a Fundação Rotária trabalham para
fazer melhorias duradouras em nossas comunidades e no mundo.

O LONGO HISTÓRICO DO ROTARY NA CAPACITAÇÃO DE
JOVENS
A história do Rotary com os jovens começou por volta de 1920, quando muitos clubes
participaram de um evento internacional chamado Boys' Week (Semana dos Meninos). O
primeiro evento foi realizado em maio de 1920 pelo Rotary Club de New York e outras
organizações locais, sendo parte de um esforço para promover o desenvolvimento dos jovens
na área de educação, cidadania, saúde e higiene, e vocação.
Os associados do clube de New York comentaram sobre o sucesso do evento na
Convenção do Rotary International de 1920, esperando que ele se tornasse parte do
programa Boys' Week, estabelecido pelo Rotary vários anos antes. O programa incentivava
Rotary Clubs a trabalhar com outros órgãos comunitários e instituições para combater a
delinquência juvenil, evasão escolar e saúde física precária, visando formar bons cidadãos.
Os eventos Boys' Week rapidamente se espalharam pelo mundo. Em meados de 1920,
o evento estava acontecendo em cerca de 60 locais em 25 países. Em 1928, o número de
cidades participantes havia aumentado para aproximadamente 3.000. O público‐alvo
também cresceu rapidamente. Em 1924, meninas desfilaram em um carro alegórico
patrocinado pelo Rotary Club de Vicksburg, Mississipi, no desfile Loyalty Day (Dia da
Lealdade), realizado simultaneamente à Boys' Week.
No final de 1920, os Estados Unidos
estabeleceram uma comissão nacional
Boys' Week, da qual o Rotary fazia parte.
Em 1934, o evento ficou conhecido como
Youth Week (Semana da Juventude) e em
1936, como Boys and Girls' Week (Semana
dos Meninos e das Meninas).
Em 1956, o Conselho Diretor votou por descontinuar o patrocínio do Rotary para o
evento, mas incentivou os clubes a continuarem patrocinando iniciativas locais para a
juventude. Nas décadas seguintes, o Rotary criou outros programas para os jovens, como
Interact, Rotaract e Intercâmbio de Jovens. Em 2010, os Serviços à Juventude se tornaram a
quinta Avenida de Serviços. Os rotarianos reconhecem a mudança positiva trazida pelos
jovens por meio do incentivo a atividades de desenvolvimento de qualidades de líder,
engajamento comunitário, realização de projetos internacionais e programas de intercâmbio
que enriquecem e promovem a paz e compreensão mundial.
Fonte: * Rotary News
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Criado na cidade de Chicago, nos EUA, no ano de 1905, por Paul Percy harris e mais
três homens de negócios, o Rotary é a mais antiga organização internacional de clubes de
serviço. Os associados a esses clubes são chamados de rotarianos. Eles são homens e
mulheres que prestam serviços voluntários às comunidades onde atuam profissionalmente,
ajudando a promover a ética nos negócios e desenvolvendo projetos em diversas áreas,
como saúde e educação, cujo grande objetivo é estimular a boa vontade e a paz mundiais.
Atualmente, o Rotary está presente em mais de 219 países e regiões geográficas,
atuando por meio de aproximadamente 34,7 mil Rotary Clubs, que reúnem mais de 1,2
milhão de voluntários.

DIVULGAÇÃO NAS MÍDIAS SOCIAIS
Lallement era associada do Rotary Club de Sparks, no estado de Nevada, antes de se
mudar para San Francisco devido a um novo emprego. Depois de descobrir que não havia um
clube que se reunia à noite na cidade, ela
e outros ex‐rotarianos optaram pela ideia
e decidiram participar de eventos de
networking para divulgá‐la a outras
pessoas. Eles se reuniram no Banco de
Alimentos de San Francisco para seu
primeiro projeto e anunciaram o evento
no Meetup, o que atraiu diversos
associados. "Dependendo do evento, pelo
menos duas pessoas novas acabavam nos
encontrando", ela conta. "A divulgação nas
mídias sociais deu muito certo." Além de postar suas atividades no Facebook e Meetup, o
clube usa o Eventbrite para promover e vender ingressos para os eventos sociais, e os
associados se mantêm conectados pelo Twitter e LinkedIn.

A IMPORTÂNCIA DOS PROJETOS
Lallement, que é enfermeira, sabia da importância do voluntariado, pois os jovens
querem "colocar a mão na massa". Quando fazia parte do clube de Nevada, ela se envolveu
em um projeto para o combate de verminoses e em uma campanha de vacinação em Gana,
ajudou em operações de fenda palatina na Índia e distribuiu mosquiteiros para o combate da
malária na Zâmbia.
O clube de San Francisco Evening fez parceria com a organização sem fins lucrativos
Hug it Forward e outros cinco Rotary Clubs para cimentar uma escola na Guatemala e, no ano
passado, recebeu seu primeiro Subsídio Distrital ‐ usado para um projeto da organização Seed
for America que deu treinamento gratuito sobre programação de computadores a
estudantes de San Francisco. Além disso, o clube se envolveu em outros projetos locais, como
limpeza de trilhas escavação de valas no Monte Sutro, e uma iniciativa com membros do
Interact Club para a construção de casas para a Habitat for Humanity. Embora o clube tenha
sido a primeira opção da cidade para aqueles que têm preferência por reuniões noturnas, ele
não é a única alternativa. Seu sucesso levou à criação do Rotary Club de Rafael Evening e de
dois clubes provisórios (Mid‐Peninsula Evening e San Francisco SOMA) que também se
reúnem à noite. "A ideia deu muito certo", Lallement afirma. "E o conceito pode ser usado
em qualquer lugar." * Rotary News (Arnold R. Grahl) ** Danielle Lallement/Rotary Club de San
Francisco Evening

ANIVERSARIANTES

Parabéns

Distrito 4470

MARÇO ‐ 2015:
01‐ Lucimara V. Michalski (Esposa Companheiro Paulo Michalski); 02‐ Daniela Lima Sayd
(Filha do Companheiro Jorge Sayd); 02‐ Adriana Lima Minervini (Filha Companheiro Mario
Minervini); 06‐ Erton Anchau Junior (Companheiro); 08‐ Paulo Malacrida (Companheiro); 09‐
Suélis Patricia (Esposa Companheiro Luiz); 12‐ Adauto Rigotti e Juventina (Casamento); 19‐
Lyvia Marcondes Roman (Filha Companheiro Egídio); 23‐ Mario de Castro Minervini
(Companheiro); 27‐ Mario Aniz (Companheiro); 30‐ Carina Sayuri de Melo (Filha
Companheiro Jurcelei).
AGENDA – MARÇO 2015 – MÊS DA ALFABETIZAÇÃO
DIA
02

SEMANA
SEGUNDA

REFERÊNCIA
REUNIÃO CONS. DIRETOR

DIA
03

SEMANA
TERÇA

06

SEXTA

07

SÁBADO

08

DOMINGO

08

DOMINGO

10
14
17

TERÇA
SÁBADO
TERÇA

GATS
E
PETS
–
PARANAÍBA/MS
GATS
E
PETS
–
PARANAÍBA/MS
FESTIVA DIA DAS MULHERES
RYLA 2015
REUNIÃO

13
15
23

SEXTA
DOMINGO
SEGUNDA

24

TERÇA

REUNIÃO

27

SEXTA

29

DOMINGO

ASSEMBLEIA DISTRITAL

31

TERÇA

REFERÊNCIA
REUNIÃO
(LANÇAMENTO
PROJETO REDAÇÃO)
GATS
E
PETS
–
PARANAÍBA/MS
ALMOÇO – CUPIM (CASA DA
AMIZADE)
DIA DO ROTARACT
RYLA 2015
1º REUNIÃO PARCEIROS
FESTA
COMEMORAÇÃO
ANIVERSARIANTES
REUNIÃO
(PREMIAÇÃO
PROJETO REDAÇÃO)

08/03 Almoço Cupim
10/03
Mulheres

Festiva

dia

14/03 e 15/03 Ryla 2015
06/04 – Reunião do Conselho Diretor – Casa Erton

das

Que eu saiba, no Rotary o "impossível" jamais venceu uma
batalha contra o "possível". Mentes abertas e propósitos nobres
saem sempre vencedores.
Mensagem proferida na Convenção de 1930 do RI, Chicago, Illinois, EUA

Informativo Rotário
N.º 008 – MARÇO DE 2015– ANO I
ROTARY CLUB DE MARACAJU
Rua Luiz Porto Soares, n.º 381, Centro, Maracaju, MS, CEP 79.150‐000
REUNIÕES – Terças‐feiras 19:30h

MENSAGEM DO PRESIDENTE
Caros Companheiros e Companheiras!
Estamos encerrando o Mês da Paz e da
Compreensão Mundial e em março daremos
destaque à Educação.
Hoje cerca de 800 milhões de pessoas no
mundo, acima de 15 anos de idade, não sabem ler,
nem escrever. As mulheres compõem cerca de 65%
deste grupo. Se computarmos os analfabetos
funcionais, aqueles que lêem, mas não entendem o
que leram, esse número chega a 1.700 milhões de
pessoas adultas.
Lembro que dos 6,5 bilhões de habitantes,
algo aproximado a 4.5 bilhões são tidos como
adultos. Daí a relevância em saber o n° de
analfabetos, que na verdade corresponde a
aproximadamente 35% da população mundial.
O Brasil se insere nesse contexto.
Ocorre que o Rotary, de longa data, apoia, de forma decisiva, os trabalhos em prol da
alfabetização/educação.

