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ANUALMENTE, APROVAMOS
ATÉ 130 BOLSAS EM NÍVEL

MUNDIAL PARA ESTUDOS NOS
CENTROS ROTARY PELA PAZ

 

Por meio de treinamento acadêmico, aprendizado
prático e oportunidades de networking, o
programa dos Centros Rotary prepara os bolsistas
para atuarem eficazmente na área de paz e
desenvolvimento. Estas bolsas cobrem
mensalidades e taxas, hospedagem, transporte de
ida e volta, e despesas com estágios e estudos de
campo.

Desde o lançamento do programa, em 2002, mais
de 1.500 pessoas se formaram nos Centros Rotary.
Elas estão trabalhando em cerca de 115 países na
área educacional, policial e governamental, ONGs,
instituições de pesquisas, agências pró-paz e
organizações internacionais como a ONU e o Banco
Mundial.
                                                                               Cont. pag. 2        
                                                                                                                  

 Bolsas Rotary pela Paz
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Mestrado

Aperfeiçoamento Profissional

A Bolsa de Estudos

A bolsa para estudos nos Centros Rotary é
para quem já tem experiência em paz e
desenvolvimento, compromisso com o
voluntariado comunitário e internacional, e
com a promoção da paz em nível local e
global. Anualmente, a Fundação Rotária
outorga até 50 bolsas para o programa de
mestrado e 80 para o curso de
aperfeiçoamento profissional em
universidades renomadas.

Escolha o Programa Certo para Você

Com ensino embasado em pesquisa, o
mestrado reúne um grupo diversificado de
estudantes com foco no aprendizado de
assuntos de paz e desenvolvimento. Com
duração de 15 a 24 meses, o curso inclui dois
a três meses de estudo de campo elaborado
pelo próprio bolsista.

O curso de aprendizagem mista dura um ano
e reúne profissionais experientes da área de
paz e desenvolvimento, os quais aprendem
meios práticos para o fomento da paz local e
mundialmente. Todo bolsista deve fazer
estudo de campo, elaborando e implemen- 

Prazos para Inscrição

Nossa Abordagem

tando uma iniciativa de transformação
social. Este programa é para quem já esteja
exercendo sua profissão. Ao término do
programa, o estudante recebe diploma de
pós-graduação.

Os candidatos têm até 15 de maio para se
inscreverem às Bolsas Rotary pela Paz de
2023-24. Já os avaliadores têm até 1° de
julho para entregar as inscrições ratificadas à
Fundação Rotária. Leia em
http://on.rotary.org/endorsepeacefellows
sobre como ratificar inscrições. 

Para nós, a paz não é um conceito abstrato,
mas, sim, uma expressão viva e dinâmica do
desenvolvimento humano. A construção da
paz é a pedra angular da nossa Missão como
organização humanitária, e é uma das áreas
de enfoque por meio das quais os
associados do Rotary imprimem sua marca
no mundo. Nossos programas, subsídios e
bolsas de estudo se concentram na criação
de oportunidades onde a paz pode ser
construída e perpetuada. O Rotary crê que,
quando as pessoas trabalham juntas para
instaurar a paz localmente, essa paz pode se
propagar globalmente.

Onde trabalham os Ex-Bolsistas dos Centros Rotary

https://www.rotary.org/pt/about-rotary/rotary-foundation
http://on.rotary.org/endorsepeacefellows
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How your projects can
support mothers and children

 
Maternal and Child Health refers to the health of
women during pregnancy, childbirth, and the
postnatal period, and the health of children
under five.

According to the WHO, in developing countries, 1
in 45 women is at risk of dying from causes
related to pregnancy, childbirth, and postpartum
care compared with 1 in 5,400 in developed
countries. About 94% of maternal deaths occur in
developing countries, and 80% of them can be
prevented with access to reproductive health
services, prenatal care during pregnancy, skilled
care during childbirth, and postpartum care. In
addition, an estimated 5.2 million children under
the age of five died mostly from preventable and
treatable causes.

Rotary supports activities and training that
improve maternal health and reduce mortality for
children under age five. Our projects improve 

Supporting training programs for health care
professionals and community health workers
Supporting projects that provide access to
prenatal care in underserved and vulnerable
communities
Educating people about the need for prenatal
health care early in pregnancy
Supporting programs that provide
immunizations against vaccine-preventable
diseases for children under age five
Providing information about and access to
testing and treatment for HIV and other
sexually transmitted infections, and support
projects that work toward the elimination of
mother-to-child HIV transmission while
increasing access to testing and antiretroviral
drugs

access to care, expand medical services, provide
medical equipment, and train health care
providers. Whether you’re planning a service
project, partnering for a global grant, or even
seeking to apply to the Programs of Scale grant
competition, interventions should be evidence-
based and community-centered.

Rotary members all over the world have been
answering the call to action in maternal and child
health: we’re training health care workers in India,
installing maternal morbidity and mortality
surveillance systems in Nigeria, and immunizing
children against vaccine preventable diseases in
the Pacific Islands.

Rotary remains committed to maternal and child
health, and members can continue to take action
by:

Rotary members can continue to engage the
Cadre of Technical Advisers and Rotary Action
Groups specializing in Maternal and Child Health,
community based organizations addressing
similar health needs, and empower community
members to make informed decisions about their
health.

By Nyreese Castro-Espadas, MD, MPH, CPH, Area of
Focus Manager-Disease Prevention & Treatment,
Maternal and Child Health

https://www.who.int/health-topics/maternal-health#tab=tab_1
https://my.rotary.org/en/take-action/apply-grants/cadre-technical-advisers
https://my.rotary.org/en/take-action/empower-leaders/rotary-action-groups


Friday night's Southern hoedown - BBQ dinner and
music
Saturday Speakers include Steve Dudenhoefer from
Ak'Tenamit - flying in from Guatemala
Saturday Scotch tasting with George Robertson-Burnett
Saturday night Governor's Ball with more fantastic
speakers
RI President's Representative Dr. Ravi Vadlamani -
flying in from India!
Author of A Century of Service David Forward
Induction Ceremony and comments by your next
District Governor Buck Vocelle
Plus, it's the last time you have to hear from me before
I'm put out to pasture!

 It's time to party at the District
6930 District Conference!

 

You can register here:                   Register NOW for District
Conference

 

Some highlights include:

Amazing speakers on Friday

       When you sign up for the full conference package it's all
included in one bargain price!!

Join us for all the fun and fellowship starting on Friday, May
13th at the Hutchinson Island Marriott!
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    Lígia Cabral Assunção   

Fechando o mês de abril, o CONEXÃO traz a entrevista do
Rotariano EDILUCIO FERNANDES, que está nomeado e
assume a gestão de 2023/2024 como Governador do
Distrito 4391, compreendido pelos Estados de Alagoas,
Bahia e Sergipe, Zona Rotária 24B. 

Para saber mais sobre este rotariano admirável que
compreendeu a importância do voluntariado e que
certamente nos trará muitos detalhes de sua trajetória no
Rotary, iniciada em 2003 eu o convido para este momento
ímpar.  

Edilucio tem ocupado importantes cargos,
profissionalmente ou no campo rotário, possui currículo
proeminente e feitos de excelência. Mas, o que consagra e
nos demonstra dedicação e determinação é ouví-lo afirmar
que é 100% rotariano, o que torna mais interessante
conhecer os detalhes sobre este longo caminho percorrido. 

A lista dos cargos e reconhecimentos que Edilucio
Fernandes ocupou e recebeu é tão extensa que não causa
surpresa sua indicação e nomeação para a Governadoria,
ele tem atividades rotárias destacáveis mas, também é um
ser humano muito envolvido em sua comunidade local
como a GLEB – Grande Loja Maçônica do Estado da Bahia
(Iniciado em 1998); IGHB – Instituto Geográfico e Histórico
da Bahia (Associado em 2016) LABCMI – Liga Álvaro Bahia
Contra a Mortalidade Infantil Sócio (desde 2014); e a OSID –
Obras Sociais Irmã Dulce (Membro da Assembleia Admitido
em 2019), entre outras. 

Em 2002, foi condecorado como Amigo da Companhia de
Comando da 6ª Região Militar do Exército Brasileiro –
Salvador/BA. 

“O Rotary abriu para mim todas as portas e oportunidades
para exercer o meu ideal de Servir. A cada dia me sinto bem
melhor quando vejo o resultado dos projetos que liderei…”,
ele afirma.

ED
ILU

CIO
FERN

A
N

D
ES  

  Anota Aí 1!
 

  Anota Aí 2!
 

Nossa próxima reunião
APR/28/2022

https://dacdb.com/Register4/Index.cfm?EventID=77569612&UserID=800075446


 

  E D I Ç Ã O  3 9  -  A P R / 2 1 / 2 0 2 2  

  Aconteceu!
 

Novo Cônsul-Geral em Miami
 

O Embaixador André Odenbreit Carvalho assumiu
suas funções à frente do Consulado-Geral em
Miami no dia 11 de abril. Nascido no Rio de Janeiro
e formado em História pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), é diplomata
de carreira, tendo antes servido nas Embaixadas
em Buenos Aires, Moscou e Londres, bem como na
Missão do Brasil junto à União Europeia, em
Bruxelas. Em Brasília, entre outras funções,
trabalhou como Chefe da Divisão de Política
Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, Diretor
dos Departamentos de Negociações Comerciais
Extrarregionais e de Organismos Econômicos
Multilaterais e Secretário Especial de
Relacionamento Externo da Casa Civil da
Presidência da República.

Casado com Gilda Araújo de Souza, o Embaixador
é pai de trigêmeos: Helena, Rafael e Carolina.
Ocupará a posição exercida anteriormente pelo
Embaixador João Mendes Pereira, ao longo dos
últimos três anos e meio.

"É uma honra e uma satisfação pessoal poder
chefiar um posto com a importância do Consulado-
Geral em Miami. Nossa expressiva comunidade e a
riqueza das relações comerciais e culturais entre a
Flórida e o Brasil oferecem muitas oportunidades
de trabalho a serem exploradas, sempre
priorizando o bom atendimento consular e o apoio
aos brasileiros."

Nossos Adolescentes
 

 

 RYLA
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VISIT US
 rotarybocaratonwest.org 

RotaryBocaRatonWest

instagram.com/rotarybocaratonwest/ 

RCBocaRatonWest

RotaryClubofBocaRatonWest

AGENDA 
DE ABRIL

COMEMORAÇÕES
DE ABRIL

Rotary Boca Raton West

https://us02web.zoom.us/j/82654778393?
pwd=eXhrYmlzWWRCRDdBbmRTNWQ0a2w3Zz09#success

07 - Companheirismo
        - Douglas Heizer

14 - Encontro Presencial
        - Maggiano's Litle Italy
        - 21090 St Andrews Blvd, 
           Boca Raton, FL 33433

21 - Companheirismo 

 24 - Work Hard Play Hard
         - Comemoração dos Aniversários
         - Local a ser definido

 Maternal and Child

Health Month

 

 

ANIVERSÁRIO 
 

 19 - Vera Schafer
 
 

https://www.rotarybocaratonwest.org/
https://www.rotarybocaratonwest.org/
https://www.rotarybocaratonwest.org/
https://www.facebook.com/RotaryBocaRatonWest/
https://www.instagram.com/rotarybocaratonwest/?hl=en
https://www.instagram.com/rotarybocaratonwest/?hl=en
https://twitter.com/RCBocaRatonWest
https://www.youtube.com/c/RotaryClubofBocaRatonWest
https://issuu.com/rotarybocaratonwest/docs
https://us02web.zoom.us/j/82654778393?pwd=eXhrYmlzWWRCRDdBbmRTNWQ0a2w3Zz09#success


 DISTRICT CONFERENCE

MAY/ 13-15/ 2022

 

District Conference 
Friday May 13, 2022 09:00 AM  to 
 Sunday May 15, 2022 09:00 AM

________________________
 

Marriott Hutchinson Island Beach
Resort, Golf & Marina

555 NE Ocean Boulevard
Stuart, FL 34996

_________________________
 

Registration: Go to DACdb
 


