
O ALVORADA

CAMPANHA FOCA NA
IMPORTÂNCIA DA VACINA

Com o slogan “Vacinas funcionam. O Rotary acredita no
poder da informação e no combate a doenças”, os Rotary
Clubs do Brasil iniciaram a divulgação da Campanha
#InformaçãoSalvaVidas, que tem como objetivo reforçar o
compromisso de uma das maiores organizações sem fins
lucrativos no mundo em combater as fake news e difundir
informações embasadas cientificamente sobre a Covid-19. 
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ALVORADA COMPLETA SEU VACINÔMETRO
ROTARY ARRECADA MAIS DE US$ 170 MIL
MÃOS DE PAI, POR MÁRIO QUINTANA

LEIA TAMBÉM...



P Á G I N A  0 2O ALVORADA
B O A  L E I T U R A !

As tuas mãos têm grossas veias
como cordas azuis
sobre um fundo de manchas
já da cor da terra
— como são belas as tuas mãos
pelo quanto lidaram, acariciaram
ou fremiram da nobre cólera dos justos…
Porque há nas tuas mãos, meu velho pai,
essa beleza que se chama simplesmente vida.
E, ao entardecer, quando elas repousam
nos braços da tua cadeira predileta,
uma luz parece vir de dentro delas…
Virá dessa chama que pouco a pouco,
longamente, vieste alimentando
na terrível solidão do mundo,
como quem junta uns gravetos
e tenta acendê-los contra o vento?
Ah, como os fizeste arder, fulgir,
com o milagre das tuas mãos!
E é, ainda, a vida que transfigura
as tuas mãos nodosas…
essa chama de vida —
que transcende a própria vida…
e que os Anjos, um dia,
chamarão de alma.

AS MÃOS DE MEU PAI

Mário Quintana 
 poeta, tradutor e

jornalista brasileiro
1906 - 1994
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ROTARY CLUBS DIVULGAM
IMPORTÂNCIA DA VACINA

Com o slogan “Vacinas funcionam. O
Rotary acredita no poder da informação
e no combate a doenças”, os Rotary
Clubs do Brasil iniciaram a divulgação
da Campanha #InformaçãoSalvaVidas,
que tem como objetivo reforçar o
compromisso de uma das maiores
organizações sem fins lucrativos no
mundo em combater as fake news e
difundir informações embasadas
cientificamente sobre a Covid-19.
Todo o material foi concebido e
desenvolvido com base em evidências
científicas chanceladas pela
Organização Panamericana de Saúde
(OPAS), a agência da Organização
Mundial de Saúde para as Américas
(www.paho.org).
“Nosso eixo é a informação segura, o
apoio à imunização e a visibilidade de
projetos e ações dos Rotary Clubs do
Brasil durante a pandemia”, explica o
jornalista Rafael Faria, associado do
Rotary Club de Arara Alvorada.
Faria lembra que o combate a doenças
há muito tempo é uma das áreas de
enfoque para projetos do Rotary e os
resultados em três décadas de
trabalhos de imunização por todo o
planeta no enfrentamento da
poliomielite são a grande prova disso.
“A End Pólio Now é a nossa campanha
mundial contra a paralisia infantil,
desenvolvida desde meados dos anos
1980. Esta campanha reduziu em 99% os
casos mundiais de pólio e, no Brasil, a
doença foi erradicada em 1989”,
completa.

Neste tempo, o Alvorada também
organizou a confecção de máscaras
Face Shield e conseguiu a testagem dos

Agora o foco também está na Covid. O
material, que pode ser replicado pelos
veículos de comunicação, e também
pela comunidade, pode ser encontrado
no site
www.informacaosalvavidas.com.br. No
conteúdo, além das artes oficiais da
campanha, é possível encontrar mitos e
verdades e perguntas frequentes sobre
a Covid-19.

Alvorada contra a Covid
Desde o início da pandemia os 
 companheiros do Rotary Club de Araras
Alvorada se viram envolvidos em ações,
nas mais diversas frentes. “Inicialmente
criamos uma ‘vaquinha virtual’ para
ajudar a Santa Casa na compra de
respiradores. Depois, com recursos do
fundo do Rotary no Brasil, doamos
alguns insumos para profissionais na
linha de frente da Secretaria Municipal
de Saúde”, relembra Rafael.

Uma das organizações sem fins
lucrativos mais antigas e com maior
capilaridade no mundo, o Rotary tem
mais de 1.2 milhão de voluntários, em
aproximadamente 35.000 Rotary Clubs
em 200 países e regiões geográficas do
mundo. No Brasil, mais de 2 mil clubes
realizam um trabalho que gera impacto
positivo tanto em nível internacional
quanto local. O primeiro Rotary Club foi
fundado em Chicago, nos EUA, em 1905,
pelo advogado Paul Percy Harris e mais
três homens de negócios: o engenheiro
Gustav Loehr, o alfaiate Hiran Shorey e
o comerciante Silvester Schiele. Eles
almejavam que profissionais de 

moradores do Asilo “Nossa Senhora do
Patrocínio”. Mas, entre as ações de 
maior destaque, e que seguem ativas,
estão a “Vacina Solidária”, que recolhe
alimentos durante o dia-a-dia da
vacinação, e o resgate da campanha
“Araras Sem Fome”.
No primeiro caso os alimentos são
distribuídos para assistidos do Fundo
Social de Solidariedade. Já a Araras
Sem Fome é realizada em parceria com
outros clubes de serviços e dá apoio,
principalmente, para entidades
assistenciais que viram, nestes tempos
de pandemia, seus estoques de
alimentos diminuírem. 

Missão do Rotary

internacional. 

diferentes setores compartilhassem 
e fizessem amizades duradouras.
Com o tempo, o Rotary ampliou
gradativamente seu alcance e visão,
promovendo uma campanha mundial de
erradicação da poliomielite (paralisia
infantil). A instituição, que é
patrocinada exclusivamente por
doações, acumula um longo histórico de
trabalhos sociais, suprindo necessidades
de comunidades em todo o mundo. 
O objetivo da instituição é estimular o
ideal de servir como base de todo
empreendimento digno, unindo
voluntários na prestação 
de serviços 
humanitários, 
promovendo valores
éticos e a paz

Entrega de alimentos pela
campanha Araras Sem Fome

http://www.paho.org/
http://www.informacaosalvavidas.com.br/
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ROTARY ARRECADA MAIS DE
US$ 170 MIL PARA PROJETOS

Para a aquisição dos equipamentos o
clube contou com R$ 5.158 do fundo
distrital, o que equivale a mil dólares
rotários, porém, por iniciativa do próprio
Araras Alvorada, foi realizado um
aporte que totalizou R$ 5.550,26, o que
permitiu chegar ao valor de todo 

O último ano rotário, compreendido
entre julho de 2020 e junho de 2021,
terminou com uma arrecadação de mais
de R$ 170 mil dólares no Distrito 4590.
Na região, que inclui cerca de 70
clubes, também está o Rotary Club de
Araras Alvorada que recebeu parte
desses recursos para aplicar em um
projeto de horta comunitária.
 Segundo o rotariano José Carlos de
Lima, então presidente da Comissão
Distrital de Fundação Rotária, esse
montante é fruto do trabalho positivo
que os rotarianos realizam em suas
comunidades, mostrando a
credibilidade de Rotary. Desse total,
cerca de R$ 140 mil dólares foram
destinados ao Fundo Anual de Rotary, e
outros R$ 25 mil para o Fundo Pólio
Plus.
Toda doação ao Fundo Anual ajuda os
Rotary Clubs a entrarem em ação e
criarem mudanças positivas em
comunidades locais e também em todo
o mundo. Essas contribuições ajudam a
promover esforços de paz, fornecer
água limpa e saneamento, apoiar a
educação, fortalecer economias locais
e combater doenças.
Parte dessas doações são
transformadas em subsídios que
financiam projetos humanitários locais.
Ou seja, parte dos recursos retornam
para as próprias comunidades e, assim,
o distrito destinou R$1.658.000,00 em
ações nas cidades que integram o
4590.
Já o Fundo Pólio Plus é aplicado numas
das principais metas de Rotary: a
erradicação da paralisia infantil. A
campanha, chamada de End Polio Now,
é desenvolvida desde meados dos anos
1980, e já reduziu em 99% os casos
mundiais de pólio, tendo-a erradicada
no Brasil 1989.

Recursos em Araras
A horta comunitária do Jardim Rosana
foi um dos projetos selecionados pelo
programa de Subsídio Distrital. O
pedido, realizado pelo Rotary Club de
Araras Alvorada, garantiu que o espaço
recebesse um novo sistema de
irrigação, roçadeira e cortadeira, além
de EPI’s usados para toda operação
que vai desde o preparo da terra,
plantio e colheita. 

 Desde então, tem aumentado a
disposição de voluntários que vão até o
espaço ajudar no manejo das culturas.
Segundo o companheiro Edson Gusmin,
que apresentou o projeto ao Rotary, os
equipamentos têm facilitado o trabalho,
além de garantir um aumento na
produção. 

equipamento necessário para o projeto.
 A entrega dos equipamentos ocorreu
em fevereiro passado. Atualmente, 16
instituições parceiras são contempladas
com os alimentos produzidos no local,
além de outras 650 famílias que
também retiram os produtos. Entre
essas instituições está a Amcra
(Associação de Amigos das Crianças de
Araras) que foi a instituição
beneficiada, sendo responsável por
receber os equipamentos comprados,
colocando-os para o uso da horta
comunitária.

Contra Covid
Recursos contra a Covid-19 também
foram aplicados em Araras com
investimento do Rotary. A Fundação
Rotária forneceu cerca de 525 mil
dólares aos distritos brasileiros para que
pudesse ser feita a testagem na
população idosa, moradora em casas
de abrigo. Neste caso, o Rotary Club de
Araras Alvorada cadastrou a Fundação
Nossa Senhora do Patrocínio - asilo,
localizado no Belvedere, em Araras.
Foram testados 36 residentes, além de
24 funcionários.
“É missão do rotariano atentar-se para
a realidade onde está inserido. Nestes
mais de 100 anos, construímos uma
história de credibilidade e parceria com
a comunidade. Temos prazer em servir.
E esta é a nossa essência”, reflete
Renato Hingst, presidente do Rotary
Club de Araras Alvorada.

Voluntários espalham esterco na horta
comunitária equipada com recursos do Rotary

Rotarianos, rotaractianos e toda a rede de amigos da Fundação Rotária mostraram
mais uma vez sua generosidade no ano rotário que terminou em 30 de junho de
2021. Apesar do momento delicado, ultrapassamos os US$ 4,6 milhões em doações
arrecadadas no Brasil.
A Associação Brasileira da The Rotary Foundation (ABTRF) teve, inclusive, um
recorde em contribuições desde a sua fundação há 17 anos, com mais de US$ 1,3
milhão. A ABTRF é a porta de entrada da Fundação Rotária no Brasil para as
pessoas jurídicas que desejam ser parceiras do Rotary em seus projetos sociais.
Graças a todos os doadores, os associados do Rotary podem continuar trabalhando
para manter as comunidades saudáveis e protegidas de doenças, como a Covid-19.
A Fundação Rotária agradece muito por todo esse apoio, trabalho e dedicação!

GENEROSIDADE EM ALTA EM 2020-21
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MURILO DIAS FIGUEIREDO
Padrinho em Rotary: Luiz Roberto Olímpio Jr.

- RAIO-X - 
Idade: 59 anos

Profissão: Engenheiro 
Civil e Segurança do 

Trabalho-Perito, Avaliador e Consultor
Formação: Engenheiro Civil 

com Especialização Segurança Trabalho 
e Estruturas de Concreto, MBA Gestão de Negócios, 

Corretor de Imóveis
Cidade natal: Araras
Estado civil: Casado

Esposa: Maria Danila Galetti Figueiredo
Filhos: Mariane Galetti Figueiredo (Eng. Civil e Eng. Produção) e Daniele

Galetti Figueiredo (Estudante Terapia ocupacional)

Qual momento da sua vida rotária que
não sai da memória? São vários os
momentos que me veem a memória, como:a
participação no jantar italiano, o Evento
Elton Para o Bem e os eventos na Praça

Há quanto tempo está no Rotary?                                                            
Desde outubro de 2018.

Como conheceu o RC de Araras
Alvorada? Através de amigos (Osvaldo
Devitte e Luis Roberto Olímpio) e a
aproximação se deu quando do convite para
frequentar a Confraria de Vinho.

Qual foi sua primeira impressão sobre o
clube? Clube muito ativo. 

Em que tipo de ações você mais se
identifica? Em ações de eventos, festas
para angariar materiais ou verbas para as
entidades assistenciais da cidade.

O que mudou na sua vida após ingressar
no Rotary? Meu ingresso no Rotary
complementou ainda mais minhas atividades
de voluntariado com a possibilidade de
realizar ações em benefício de outras
pessoas, e retribuir todas as oportunidades
(pessoais e profissionais) que tive e continuo
tendo em minha jornada de vida.

Que características você acredita ser
fundamental para ser rotariano? 
Querer fazer o bem e impactar
positivamente a comunidade. Ser humilde
em suas ações para ajudar, ser participativo,
ter disponibilidade de tempo para servir. 

Como você vê a força do Rotary na
cidade de Araras? Muito forte e presente
em todas as manifestações sociais da
comunidade.

Como você se vê, dentro do RC de Araras
Alvorada, em 10 anos? Com muitos
projetos e ações realizados, troca de
experiências e conhecimento mais profundo
sobre o Rotary.

Como você apresenta Rotary a quem não
conhece o clube?  Apresento o Rotary
como um Clube de serviço voluntário onde
buscamos através de nossas redes de
contatos pessoais e profissionais ajudar a
entidades, pessoas e profissionais ajudar a
entidades, pessoas e serviços sociais do
município, através de campanhas e projetos
com subsídios do próprio Rotary e doações
obtidas de empresas e pessoas físicas. 

Em que sua profissão pode ser melhor aproveitada no clube? Minhas atividades podem
ser aproveitadas em ações e projetos educacionais e sociais. Principalmente me envolvendo
na organização, finanças e gestão, que são pontos fortes que desenvolvi na minha área de
atuação.

(Festa Junina e Café com Chocolate) deixaram ótimas lembranças já do meu início no clube.
Mas o projeto de “Melhores Alunos do Ensino Médio” que acabou se estendendo aos
“Melhores Alunos do Ensino Fundamental” é um projeto que marcou minha jornada no Rotary
Clube Alvorada, pois é gratificante durante a premiação, ver a participação dos familiares e
o orgulho de toda família. “Eu acredito que a Educação é a base para uma melhor condição
de vida em todas situações que aparecerão durante nossa caminhada”.

Como divide o tempo (família x trabalho x Rotary)? Sempre com equilíbrio, me organizo
para entregar todas minhas demandas e estar presente com a família. 

Ser rotariano é uma troca de experiências, onde participar mais ativamente da
comunidade, através de ações de cunho social e educacional, gera uma

grande realização pessoal por poder ajudar quem necessita. Onde acabamos
sendo o grande beneficiado com uma tremenda sensação de dever cumprido.

Murilo e a esposa Danila, ao centro,
ladeado pelas filhas Mariane e Daniele 

Murilo e os companheiros Kleber, Paulo e Avelar, com o cover de Elton John  



VACINÔMETRO COMPLETO!

#INFORMAÇÃOSALVAVIDAS
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Desde fevereiro de 2021 o informativo O Alvorada
publica o VACINÔMETRO, uma espécie de quadro
com as fotos dos companheiros já vaciados contra a
Covid-19. Na ocasião nem sabíamos que, meses
depois, seria lançada a campanha Informação Salva
Vidas, num combate às fake news, e valorizando a
importância da vacina. Agora, seis meses depois,
chegamos à última publicação, com o Rotary Club de
Araras Alvorada 100% vacinado, com pelos menos uma
dose. Ao longo desse período, e também no ano
passado, companheiros e familiares foram acometidos
pela doença. O medo de perdermos alguém tão
próximo foi eminente. O que, felizmente, pelo menos
dentro do Clube, não aconteceu. Claro que choramos
e lamentamos a perda de companheiros da nossa
imensa família rotária, no Distrito e no mundo. Além
de tantos outros conhecidos. Paralelo a isso, fomos
lutando, agindo conforme nossos braços permitiam.
Ainda não acabou. Estamos vencendo dia após dia.
Com o nosso VACINÔMETRO completo reforçamos a
voz de todo o Rotary no Brasil: #informacaosalvavidas. 
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M E M Ó R I A  R O T Á R I A

A imagem reúne os cinco primeiros presidentes da história do nosso Alvorada. Foi feita durante a festiva de
transmissão da presidência ao então companheiro Kristian. Pela ordem: Rafael Faria (2011-12), Deise Olímpio (2010-11),

Luis Henrique Polins (2008-09), Munira Stolf (2006-08) e Kristian Guirau (2012-13).  
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