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CENTRO DE
EQUOTERAPIA

SONHAR ROTARY É ABRIR
CADA VEZ MAIS
OPORTUNIDADES AO
REDOR DO MUNDO.

GLOBAL GRANT

HIPPOTHERAPY
CENTER

O Rotary Club de Campos Belos - Nova

The Rotary Club of Campos Belos - New

Geração (Nº de RI 91110)- foi fundado em

Generation (RI No. 91110) - was founded on

19/06/2020. Este clube tem o objetivo de

6/19/2020. This club aims to bring social

trazer transfomação social para a região em

transformation to the region in which it

que está inserido. O nordeste de Goiás foi

operates. Northeastern Goiás was known for

conhecido durante muitos anos como o

many years as the "misery corridor" due to

"corredor

the lack of public investments and its

da

miséria"

pela

falta

de

investimentos públicos e sua localização

geographical

geográfica. Por meio de ações e projetos

humanitarian

humanitários, a comunidade já têm sido

community has already benefited greatly

bastante beneficiada por conta da presença

from Rotary's presence. This project to

do Rotary. Este projeto de implantação de

implement

uma Equoterapia será um divisor de águas

watershed for the entire region.
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Hippotherapy
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the
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O PROJETO
EQUOTERAPIA
Equoterapia é um método terapêutico que
utiliza o cavalo dentro de uma abordagem
interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e
equitação,

buscando

o

desenvolvimento

biopsicossocial de pessoas com deficiência
e/ou com necessidades especiais.
A Equoterapia emprega o cavalo como agente
promotor de ganhos a nível físico e psíquico.
Esta atividade exige a participação do corpo
inteiro,

contribuindo,

desenvolvimento
relaxamento,

assim,

da

força

conscientização

para

o

muscular,
do

próprio

corpo e aperfeiçoamento da coordenação
motora e do equilíbrio.
Os benefícios da equoterapia: (1) Mobilização
pélvica,

coluna

lombar

e

articulações

do

Ainda assim, a cidade é um polo comercial

quadril; (2) Melhora do equilíbrio e da postura;

da região e atende a seis outras cidades do

(3) Desenvolve a coordenação de movimentos

nordeste de Goiás e outras nove do sudeste

entre tronco, membros e visão e (4) Estimula a

do

sensibilidade tátil, visual, auditiva, olfativa,

pertencentes ao Distrito 4530 do Rotary

melhorando a integração sensorial – motora.

Internacional. Ao todo, 114 mil habitantes

Áreas de Aplicação da Equoterapia: (1) Saúde –

são atendidos pelos serviços prestados em

reabilitação física e ou mental; (2) Educação –

Campos Belos.

Necessidades Educacionais e (3) Social –

Crianças e adultos portadores de alguma

distúrbios comportamentais. A interação com

síndrome,

o cavalo, incluindo os primeiros contatos, os

necessidade

cuidados preliminares, o ato de montar e o
manuseio final desenvolvem, ainda, novas
formas

de

autoestima.

socialização,
A

cidade

de

autoconfiança
Campos

e

Belos,

localizada no nordeste goiano, tem pouco mais
de 20 mil habitantes e um dos IDH´s mais
baixos do Estado de Goiás.

Tocantins,

ou

ambos

que

os

apresentem

educacional

ou

estados

alguma

reabilitação

física e mental, precisam se deslocar pelo
menos 400 km para ter acesso a algum tipo
de tratamento.
A implantação desta Equoterapia na cidade
de Campos Belos trará a oportunidade de
tratamento adequado a centenas de pessoas
em toda a região.

"ROTARIANOS SÃO MUITO MAIS PROPENSOS À AÇÃO QUE ÀS PALAVRAS". PAUL PERCY HARRIS

OBJETIVOS
Habilitar, reeducar e reabilitar pessoas com deficiência (crianças, adolescentes, adultos e idosos),
mediante a prática da equoterapia, segundo as diretrizes da ANDEBRASIL (Associação Nacional
de Equoterapia), bem como da Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência,
priorizando as que estejam em situação de vulnerabilidade social e proporcionando o seu
desenvolvimento biopsicossocial, estimulando suas potencialidades, respeitando seus limites e
visando a integração e inserção social em uma abordagem que promova a interdisciplinaridade, a
interinstitucionalidade e a interprofissionalidade.

BENEFICIADOS

CUSTOS

A Instituição beneficiada será o Instituto

O custo total deste projeto é de US$ 63,787.

Federal Goiano - Campus Campos Belos. A

Desta forma, o parceiro internacional deverá

Equoterapia

Escola-

participar com o valor mínimo de US$

Fazenda da instituição, que assumirá todos

9,569, referente a 15% do custo total do

os custos com energia, água, limpeza e

projeto. Este valor cobre todas as despesas

conservação e fornecerá o espaço, o cuidado

com a aquisição de equipamentos, insumos,

com

semoventes e treinamento dos instrutores.

os

será

animais

operacional.

No

instalada

e

apoio

quadro

da

na

técnico

e

instituição

existem médicos veterinários, zootecnistas e
cuidadores de animais que garantirão todas

ÁREA DE ENFOQUE

as ações necessárias para a manutenção deste
importante projeto. Inicialmente, so projeto

Prevenção e tratamento de doenças.

terá capacidade para 1.152 atendimentos
anuais.
"ESTE É UM MUNDO EM MUDANÇA. NÓS DEVEMOS ESTAR PREPARADOS PARA MUDAR COM ELE. A HISTÓRIA
DE ROTARY TERÁ QUE SER ESCRITA DE NOVO E DE NOVO." PAUL PERCY HARRIS

O QUE QUEREMOS FAZER
Com a implantação deste projeto queremos proteger a saúde da pessoa com deficiência,
reabilitando-a em sua capacidade funcional e desempenho humano, e contribuindo com sua
inclusão em todas as esferas da vida social, bem como prevenir agravos que determinem o
aparecimento ou a potencialização de deficiências.
Do ponto de vista da educação, a Equoterapia auxilia no processo de inclusão do praticante,
trabalhando

interdisciplinarmente

com

o

estudante

inserido

na

rede

regular.

O

acompanhamento da família e da escola é imprescindível para o desenvolvimento das pessoas
portadoras de deficiência, sendo as melhorias proporcionadas a ela resultantes da interação
família, escola e Equoterapia.

SEJA NOSSO PARCEIRO
Convidamos os distritos e clubes de Rotary no Brasil e ao redor do mundo a fazerem parte deste
grandioso projeto que transformará vidas na região nordeste do estado de Goiás. Além disso,
empresas e cidadãos serão convidados a colaborarem com doações, além do clube idealizador
deste projeto. Não temos dúvidas de que conseguiremos todos os parceiros necessários para que
esse sonho se torne realidade.

Como associado fundador e como presidente do Rotary Club de Campos
Belos - Nova Geração no ano rotário 2020/2021, sinto-me honrado em fazer
parte desta linda ação que busca trazer transformação no tratamento de
pessoas com algum tipo de necessidade especial, por meio de um projeto de
subsídio global, abrindo oportunidades para a pequena cidade de Campos
Belos, localizada em uma região muito carente de investimentos no Estado de
Goiás.

FRANCISCO
TORCATE
Presidente
2020/2021

É a segunda vez que estou à frente de um projeto de subsídio global e percebo,
cada vez mais, o poder e a importância que tem a Fundação Rotária nesta
jornada de transformação social.

Com o apoio de nossos parceiros

tornaremos esse sonho uma realidade. Sigamos firmes e fortes no nosso
propósito de abrir oportunidades.

VERA AVILA
Governadora
2020/2021

SANDRA
GONÇALVES
DIAS
Governadora
2021/2022

Sinto-me honrada em poder participar, mais

O Rotary Club de Campos Belos - Nova

uma vez, de um projeto humanitário cuja

Geração, propõe com este projeto, cuidar

área

e

de pessoas extremamente vulneráveis, de

Tratamento de Doenças. Pacientes que, para

forma inteligente e bem adequada às

ter uma vida melhor, precisam dessa terapia

necessidades e a cultura de uma região,

com

marcadamente

de

enfoque

cavalos

seja

que

é

a

Prevenção

reconhecidamente

agropastoril,

desprovida

importante no tratamento de pessoas com

de recursos no trato de portadores de

deficiências

necessidades

e/ou

necessidades

especiais,

especiais.

É

um

projeto

como a Síndrome de Down, o Autismo e

fantástico que se molda a uma das áreas de

outras. Quantos desses pacientes (crianças ou

enfoque

adultos), hoje, precisam e não têm esse tipo

prevenção e tratamento de doenças, e virá,

de terapia tão necessária para o seu bem-

sobremaneira,

estar? Por tudo isso, entendo a importância

pelos

desse

as

alargar a visibilidade em uma região de

necessidades dos mais carentes, elaborado

pouca densidade rotária, porém própria à

pelo Rotary Club de Campos Belos - Nova

expansão de Rotary. Será neste caso, servir

Geração. Desejo que esse Projeto tenha todo

com

o sucesso que merece e que seja breve sua

exemplo.

Projeto

feito

aprovação e execução.

para

atender

de

entes

nossa

organização,

suprir

lacunas

governamentais,

qualidade,

e

crescer

a

de

deixadas
além

pelo

de

bom

THE PROJECT
HIPPOTHERAPY
Hippotherapy is a therapeutic method that
uses the horse within an interdisciplinary
approach in the areas of health, education and
riding,

seeking

the

biopsychosocial

development of people with disabilities and /
or special needs.
Hippotherapy uses the horse as an agent that
promotes physical and psychological gains.
This activity requires the participation of the
entire

body,

thus

contributing

to

the

development of muscle strength, relaxation,
awareness of the body itself and improvement
of motor coordination and balance.
The

benefits

of

Hippotherapy:

(1)

Pelvic

mobilization, lumbar spine and hip joints; (2)
Improvement of balance and posture; (3)

Still, the city is a commercial hub in the

Develops coordination of movements between

region

trunk, limbs and vision and (4) Stimulates

northeastern Goiás and nine others in

tactile, visual, auditory, olfactory sensitivity,

southeastern

improving sensory - motor integration.

belonging to Rotary International District

Areas of Application of Hippotherapy: (1)

4530. Altogether, 114 thousand inhabitants

Health - physical and or mental rehabilitation;

are served by the services provided in

(2) Education - Educational Needs and (3)

Campos Belos.

Social - behavioral disorders. The interaction

Children and adults with any syndrome, or

with the horse, including the first contacts, the

who have an educational need or physical

preliminary care, the act of riding and the final

and mental rehabilitation, need to travel at

handling,

also

develop

new

forms

of

socialization, self-confidence and self-esteem.
The city of Campos Belos, located in the
northeast of Goiás, has just over 20 thousand
inhabitants and one of the lowest HDIs in the
State of Goiás.

and

serves

six

other

Tocantins,

cities

both

in

states

least 400 km to have access to some type of
treatment.
The implementation of this Hippotherapy
in the city of Campos Belos will bring the
opportunity

of

adequate

treatment

hundreds of people across the region.

"ROTARIANS ARE MUCH MORE PRONE TO ACTION THAN WORDS". PAUL PERCY HARRIS

to

GOALS
Enable, re-educate and rehabilitate people with disabilities (children, adolescents, adults and the
elderly), through the practice of equine therapy, according to the guidelines of ANDEBRASIL
(National Equine Therapy Association), as well as the National Health Policy for People with
Disabilities, prioritizing the who are in a situation of social vulnerability and providing their
biopsychosocial development, stimulating their potential, respecting their limits and aiming at
social

integration

and

insertion

in

an

approach

that

promotes

interdisciplinarity,

interinstitutionality and interprofessionality.

BENEFITS
The

beneficiary

COSTS
institution

will

be

the

Instituto Federal Goiano - Campus Campos
Belos. The Hippotherapy will be installed at
the institution's School-Farm, which will
assume all costs with energy, water, cleaning
and conservation and will provide the space,
care for the animals and technical and
operational support. Within the framework
of the institution there are veterinarians,

The total cost of this project is US $ 63,587.
Thus,

the

international

partner

participate with a minimum amount of US $
9,589, corresponding to 15% of the total cost
of the project. This amount covers all
expenses with the purchase of equipment,
supplies,

equipment

and

training

instructors.

zootechnicians and animal caretakers who
will guarantee all the necessary actions for
the maintenance of this important project.
Initially, the project will have the capacity

must

AREA OF FOCUS
Disease prevention and treatment.

for 1,152 annual attendances.
"THIS IS A CHANGING WORLD. WE MUST BE PREPARED TO CHANGE WITH HIM. ROTARY'S HISTORY WILL
HAVE TO BE REWRITTEN OVER AND OVER AGAIN." PAUL PERCY HARRIS

for

WHAT WE WANT TO DO
With the implementation of this project we want to protect the health of people with disabilities,
rehabilitating them in their functional capacity and human performance, and contributing to
their inclusion in all spheres of social life, as well as preventing injuries that determine the
appearance or potentialization of deficiencies.
From the point of view of education, Hippotherapy helps in the process of inclusion of the
practitioner, working interdisciplinarily with the student inserted in the regular network. The
monitoring of the family and the school is essential for the development of people with
disabilities, and the improvements provided to it result from the interaction between family,
school and riding therapy.

BE OUR PARTNER
We invite Rotary districts and clubs in Brazil and around the world to be part of this great project
that will transform lives in the northeastern region of the state of Goiás. In addition, companies
and citizens will be invited to collaborate with donations, in addition to the club that created this
project. . We have no doubt that we will get all the necessary partners for this dream to come
true.

As a founding member and president of the Rotary Club of Campos Belos New Generation in the year 2020/2021, I am honored to be part of this
beautiful action that seeks to bring about a transformation in the treatment of
people with some kind of special need, through a global subsidy project,
opening up opportunities for the small town of Campos Belos, located in a
region that is very lacking in investments in the State of Goiás.
This is the second time that I have been leading a global grant project and I
increasingly realize the power and importance of The Rotary Foundation in
this journey of social transformation. With the support of our partners, we
will make this dream a reality. Let us remain firm and strong in our purpose

FRANCISCO
TORCATE
President
2020/2021

of opening opportunities.

VERA AVILA
Governor
2020/2021

SANDRA
GONÇALVES
DIAS
Elected Governor
2021/2022

II am honored to be able to participate,

The Rotary Club of Campos Belos - Nova

once again, in a humanitarian project

Geração, proposes with this project, to

whose area of focus is the Prevention and

take care of extremely vulnerable people,

Treatment of Diseases. Patients who, in

in an intelligent way and well suited to the

order to have a better life, need this

needs and culture of a region, markedly

therapy with horses that is recognized as

agropastoral, devoid of resources in the

important in the treatment of people with

treatment of people with special needs. It

disabilities and / or special needs, such as

is a fantastic project that fits one of the

Down Syndrome, Autism and others. How

areas of focus of our organization, that of

many of these patients (children or adults)

prevention and treatment of diseases, and

today need and do not have this type of

will come, to a great extent, to fill gaps left

therapy that is so necessary for their well-

by government entities, in addition to

being? For all these reasons, I understand

increasing visibility in a region of low

the importance of this Project designed to

density, but proper to the expansion of

meet the needs of the most needy,

Rotary. In this case, it will be to serve with

prepared by the Rotary Club of Campos

quality, and to grow by good example.

Belos - Nova Geração. I wish that this
Project has all the success it deserves and
that its approval and execution be brief.

Website:
www.rotaryclubdecamposbelosng.org.br
E-mail:
rotaryclubdecamposbelosng@gmail.com
Fone:
+55 62 9 9226-4381

Distrito 4530

Clique para mais informações em:
Rotary Showcase
Matching Grants

