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O que esperar de um novo ano?
Muitos esperam milagres, mudanças
radicais, uma força que não sabem
de onde virá e que num passe de
mágica, transformará um desejo
em realidade.
Acreditam ainda que “querer
é poder”! Engano, pois muitos
querem tantas coisas e poucos
realmente conseguem ter.
É preciso muito mais do que o
simples querer, é preciso ter os
desejos como “objetivos” traçar
metas muito realistas.
Determine a sua mudança
sim, mas não porque é o
último dia do ano ou o
primeiro de 2022.
Determine porque
é preciso evoluir
constantemente, ter mais
tempo para a vida, deixar
de lado vícios e erros que
sempre comentem, e dê a si
mesmo de presente
uma vida melhor.
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Direção de Arte
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Campanha de ajuda às Famílias da Bahia

Um ano para ser de esperança renovada!

Publicação somente em formato digital.

Espaço Rotaract

Acesse rotary4470.org.br

Miriam Philbois - Governadora 2022-23 - D4470
Acompanhe as atividades dos Rotaract Clubs

Espaço Interact

Saiba o que acontece no seu Interact Club

ABTRF: Ferramenta de Transformação

Siga nossas redes

Divulgue seu clube, envie matérias e sugestões
cartamensald4470@gmail.com

GD Sidney Garcia de Souza
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mensagem do

presidente

Um dos princípios fundamentais do Rotary era o de usar a
sua profissão — seja como médico, advogado, engenheiro etc.
— para fazer o bem no mundo. Ao lutarmos para vencer a pandemia e nos recuperar de seus efeitos, esse conceito torna-se
vital e pode ser colocado em prática por meio de treinamentos
para aqueles que perderam seus empregos. Pensando nisso,
o Rotary E-club de Tamar Hong Kong organizou seminários
para jovens, visando prepará-los para as mudanças no mercado de trabalho.
Esse tipo de treinamento deveria acontecer em grande
escala. Afinal, a ONU estima que mais de 200 milhões de pessoas do mundo serão afetadas pelo desemprego em 2022. E é
provável que mulheres e jovens sejam afetados em níveis desproporcionais.
Por isso, dei ênfase especial neste ano a projetos para o empoderamento de meninas – e fiquei encantado ao ver alguns
deles na prática. O acesso à educação e o caminho para um emprego digno podem ser bloqueados pela falta de infraestrutura
hídrica e saneamento.
Um projeto em Pune, na Índia, fornece a meninas e mulheres absorventes higiênicos acessíveis e reutilizáveis. Além de
gerar emprego com a produção e distribuição dos produtos, a
iniciativa reduzirá a poluição causada pelo descarte anual de
12,3 bilhões de absorventes no país, muitos dos quais acabam
em aterros sanitários.
Em outros casos, nossos associados usaram os Serviços
Profissionais para promover o empoderamento de mulheres.
O Rotary Club de Poona, também na Índia, realizou workshops
para ensinar artes marciais a mulheres jovens. Assim, elas podem usar técnicas de defesa pessoal em casos de ameaça de
abuso ou tráfico humano.
Eu também tive a sorte de usar minha profissão para fazer
o bem por meio do Rotary. O tsunami no Oceano Índico, em
2004, devastou as ilhas Andaman e Nicobar, que fazem parte
do meu distrito. Milhares de casas foram destruídas, e muitas
áreas ficaram sem eletricidade e água corrente. Na minha visita à ilha de Little Andaman, o construtor que habita em mim
imediatamente quis proporcionar moradia para os sem-teto.
Decidimos construir 500 casas em Little Andaman.
Na última das minhas sete viagens à ilha, vi algo brilhando
lá embaixo quando meu helicóptero estava prestes a pousar.
Percebi que o que eu estava vendo eram os telhados das novas
casas. Fiquei muito feliz com a visão, mas logo um pensamento tomou conta de mim. Como construtor, já havia feito muitos
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Shekhar
Mehta

Presidente do
Rotary International

Como construtor, já havia
feito muitos edifícios bonitos.
Aquelas 500 casas eram as
moradias mais comuns que eu já
havia construído... No entanto,
a satisfação que eu tive de
entregar aquelas casas foi maior
do que a de terminar qualquer
outra coisa que eu havia
construído anteriormente.
edifícios bonitos. Aquelas 500 casas eram as moradias mais
comuns que eu já havia construído, e estavam em um lugar
que provavelmente nunca mais visitaria, para pessoas que jamais encontraria novamente. No entanto, a satisfação que eu
tive de entregar aquelas casas foi maior do que a de terminar
qualquer outra coisa que eu havia construído anteriormente.
Isso aconteceu, provavelmente, porque era a primeira vez que
eu estava usando a minha profissão com o objetivo de Servir
para Transformar Vidas.
Vocês também podem ter tido a oportunidade de usar a
sua profissão ao Servir para Transformar Vidas. E eu adoraria
conhecer essas histórias de Serviços Profissionais. Quero encerrar parabenizando todos os clubes que se envolveram com
a iniciativa Cada Um Traz Um, que incentiva todo associado a
apresentar uma pessoa ao Rotary. Com o aumento do quadro
associativo, damos a pessoas de todos os segmentos da sociedade a oportunidade de compartilhar seus conhecimentos e
habilidades em serviços transformadores.
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mensagem do

diretor

Julio SilvaSantisteban
Ojeda

Mês dos Serviços Profissionais
O Rotary incentiva a observância de elevados padrões
éticos em empreendimentos profissionais e comerciais,
em reconhecimento ao valor de cada ocupação útil e à dignidade de cada um para o benefício da sociedade. Da mesma forma, estimula a compreensão, a boa vontade e a paz
entre as nações, por meio do companheirismo de pessoas
que desenvolvem atividades profissionais unidas em torno
do ideal de servir. É assim que se lê o segundo e o quarto
pontos do objetivo do Rotary, que se baseia nos valores de
nossa organização: Companheirismo, liderança, serviço,
diversidade e integridade. Desde o seu início, o Rotary tem
fundado valores e princípios que iluminaram sua trajetória
histórica por 117 anos, que serviram para constituir uma
escola de vida que moldou ética e moralmente milhões de
pessoas em todo o mundo e que, fazendo desses valores E
seus próprios princípios imutáveis, serviram à humanidade como modelos de cidadãos no cumprimento do dever
de solidariedade. Lembremos que a segunda avenida do
Rotary é a Prestação de Serviços pela Ocupação e que foi
e é a pedra angular do Rotary e constitui uma contribuição
extraordinária para a realização de seu objetivo principal,
que é “estimular e promover o ideal de servir como todos.
ação digna. “ Julio César Silva-Santisteban Ojeda Diretor
do Rotary International.

Diretor 2021-23 do
Rotary International

Desde o seu início, o Rotary
tem fundado valores e
princípios que iluminaram
sua trajetória histórica
por 117 anos, que serviram
para constituir uma escola
de vida que moldou ética
e moralmente milhões de
pessoas em todo o mundo.
O Governador Buka e Veruska estruturou 45ª Conferência Distrital da
Transformação e do Reencontro,
para ser o maior e mais emocionante
encontro que nosso distrito já teve.
Estamos preparando tudo com muito
carinho e cuidado. O conceito é promover a difusão da Transformação e
do Reencontro e do Companheirismo.
A conferência abordará assuntos da
Fundação Rotária, mais especificamente na sétima área de enfoque:
meio ambiente, água e saneamento,
prevenção e tratamento de doenças.
O meio ambiente, pelo legado de Paulo Viriato ao rotarismo mundial, com
“Preserve o Planeta Terra”, água e
saneamento pela óbvia conexão geográfica do tema com nosso Pantanal,
Prevenção e tratamento de doenças
pelo volume de projetos de subsídios
globais, a área com a maior demanda
orçamentária da The Rotary Foundation na América do Sul.
Inscreva-se agora mesmo!

Informações: +55 (18) 997811221 • contato.conferencia2022d4470@gmail.com
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mensagem do

governador
De todas as mil
e uma maneiras
que o homem pode
escolher para ser
útil à sociedade,
sem dúvida, as mais
viáveis e na maioria
dos casos, as mais
eficientes, serão
aquelas no âmbito
de suas próprias
ocupações.
Paul Harris (1912)

No mês de janeiro celebramos “O Mês dos Serviços
Profissionais”, quando como rotarianos promovemos a difusão das normas de ética e apoiamos o reconhecimento do
mérito de toda ocupação útil.
Com o intuito de alcançar estes objetivos, incentiva-se
os rotarianos a estimular e fomentar:
A promoção de altos padrões de ética nos negócios e
profissões;
O reconhecimento do valor de todas as ocupações úteis;
A promoção do ideal de servir em todas as atividades
profissionais.
AVENIDA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS, conhecida como, avenida da SINCERIDADE, motivadora do princípio que estabelece o reconhecimento do mérito de toda
ocupação útil e a difusão das normas da ética profissional.
Os Serviços Profissionais, constituem a segunda avenida de serviços e é o veículo pelo qual o Rotary promove e
apoia a aplicação e adesão aos mais altos padrões de ética
em todas as ocupações úteis e idôneas, advogando lealdade
aos empregadores e empregados, e tratamento justo tanto
para eles quanto para os concorrentes, o público e todos
aqueles com os quais se têm relações profissionais ou de
negócios.

Luiz de
Albuquerque
Ferreira (Buka)

Governador do
Distrito 4470

AVENIDA DE SERVIÇOS
PROFISSIONAIS,
conhecida como, avenida da
SINCERIDADE, motivadora
do princípio que estabelece
o reconhecimento do mérito
de toda ocupação útil e a
difusão das normas da ética
profissional.
Os Serviços Profissionais significam particularmente a
obrigação de cada detentor de uma classificação no Rotary
de divulgar esses princípios em todos os seus relacionamentos de negócio e de profissão com os não-rotarianos, e
compartilhar com o seus companheiros rotarianos os ideais do seu próprio trabalho ou profissão.
Os serviços profissionais oferecem aos jovens orientação vocacional, informações sobre determinadas profissões e assistência na escolha de uma profissão.
Independentemente da maneira como serviços profissionais são abordados, é através desta avenida de serviços
que os rotarianos reconhecem o valor de todas os profissionais úteis e demonstram o compromisso com os altos padrões de ética em todos os negócios e profissões.
Vamos Celebrar “ O Mês dos Serviços Profissionais” !!! Vamos Celebrar Rotary !!!

#endpolio
endpolio.org/pt
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2021-22

Entrega de Projetos Distritais

O

s subsídios distritais financiam uma variedade de
projetos dos clubes, mas a
união e a capacidade de colaboração e coordenação de ações dos
clubes para concluir os projetos, resultam em benefícios para a comunidade. São essas imagens que tornam
o nosso Distrito unido e capacitado!

Projeto Distrital contempla Lar
Vicentino
O Rotary Club de Penápolis - XV
de Março promoveu a entrega
de 3 aparelhos climatizadores
evaporativos a serem instalados
no refeitório do Lar Vicentino de
Penápolis, proporcionando uma
melhor qualidade no ambiente
onde 61 idosos fazem suas refeições
diárias.

Aparelhos de laser de baixa intensidade são doados para o Humap
Os equipamentos fornecidos pelo Rotary Club de Campo Grande
Universidade, contribuirão para a recuperação de pacientes pós-Covid-19 com
olfato e paladar afetados.

Entrega do Projeto Distrital
2021-22 pelo RC Campo Grande São Francisco para comunidade
Furnas do Dionísio.
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O Distrito 4470
novamente é destaque
na Fundação Rotária
2º lugar em Contribuição através
da Empresa Cidadã

PARCERIA QUE ESTÁ
DANDO CERTO

Destaque nos Maiores Doadores ao
Fundo Anual (Distrito e Clube)

O Distrito 4470 do Rotary International, por meio da Fundação Rotária firmou parceria com a Grande Marca Consórcios,
que representa a Embracon, uma das maiores administradoras
de consórcio do país, segundo ranking do Banco Central.
Entre as modalidades de consórcio estão: imóveis, automóveis, motos, serviços entre outros.
Os Companheiros e seus familiares, poderão usufruir das
vantagens do consórcio, como parcelas flexíveis e personalizadas, as menores taxas, prazos de acordo com o bem, sem juros e
com taxas reduzidas.
A Grande Marca consórcios contribui com a Fundação Rotária a cada cota adquirida por companheiro ou familiar.
Ou para simular o consórcio sobre o bem desejado é simples.
Basta clicar acessar o site do Distrito 4470 e clicar no link: https://www.rotary4470.org.br/home

São 33 anos de mercado, com mais de meio milhão de bens
entregues, sendo uma das maiores administrados de consórcio
do País, credenciada pelo Banco Central do Brasil.
O principal objetivo é oferecer aos Rotarianas e familiares,
condições especiais para aquisição de bens: Imóveis, veículos,
motos e serviços. A Grande Marca Consórcios, contribuirá
com a Fundação Rotária, em nome do adquirente. Nos colocamos à disposição para maiores informações pelo Fone: (67)
99916-9973.
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Empresas Cidadãs que nos ajudam a
construir um futuro de Projetos no D4470

TODOS OS
CLUBES
COM PELO
MENOS 20
ASSOCIADOS
O desempenho de um distrito reflete a combinação das atividades de cada um de seus clubes. Portanto, ao observarmos clubes eficazes,
poderemos concluir pela existência de um distrito eficaz.
Nossa abordagem está focada no indicador,
ampliar e/ou manter estável o quadro associativo. A existência de um número mínimo de
associados segue uma lógica organizacional e
funcional, levando em conta a necessidade da
constituição do conselho diretor, das comissões
obrigatórias e a formação de novas lideranças.
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Portanto, de acordo com as estatísticas existentes, clubes com menos de 20 associados podem comprometer a sua eficácia e sustentabilidade a longo prazo, independentemente de seu
companheirismo, amizade e tradições entre os
participantes.
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FESTIVA DA VISITA OFICIAL AOS ROTARY CLUBS DE ANDRADINA

Homenagens, entidades e
entrega de Título Paul Harris

P

ara fechar com chave de
ouro 2021, o Governador
Buka e a Coordenadora
Veruska visitaram os clubes de Andradina, participando
efusivamente de entregas de títulos Paul Harris, visita a entidades e
encerrando com uma maravilhosa
festiva.
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mensagem da

coordenadora

Estimadas Companheiras e Companheiros.
Estamos na nossa sétima edição, finalizamos o primeiro semestre da nossa gestão com muito trabalho.
Um trabalho realizado por mulheres e homens que dedicam parte do seu tempo em ajudar o próximo; tivemos
a oportunidade de ver olhinhos brilharem, lágrimas rolarem, receber abraços de gratidão em plena pandemia,
não existe valor em dinheiro que pague esse turbilhão de
sentimentos. O melhor de tudo é que ainda temos muito
plantio pela frente... Conto com vocês!!!

Veruska
Alessandra
Alves Ferreira

Coordenadora
Distrital das Entidades
de Senhoras de
Rotarianos

Deixo aqui a minha gratidão e um beijo no seu
coração.

Que as sementes que você plantou em 2021,
possam florescer em 2022.

Cleuza Maria Rizo

Coordenadora Nacional das
Entidades de Senhoras de
Rotarianos 2021-23

Associação de Senhoras de Rotarianos / Casas da Amizade
/ Coordenadoria Distrital das Entidades de Senhoras de Rotarianos / Coordenadoria Nacional das Entidades de Senhoras
de Rotarianos > Rotary Club
O que temos em comum?
O Rotary começou com a visão de um homem: Paul Harris
pensou em reunir profissionais para trocar ideias e fazer amizades duradouras, isso em 1905. Com o tempo o Rotary ampliou seu
alcance de atuação para serviços humanitários, realizando trabalhos sociais, cuidando de suas comunidades e das necessidades
mundiais.
A Associação de Senhoras de Rotarianos do Brasil teve seu início em 1938, onde Violeta Loureiro de Carvalho da cidade de Bauru SP convidou diversas Senhoras de rotarianos para uma reunião
informal em sua residência num encontro despretensioso e meramente social Violeta sugeriu que se reunissem semanalmente para um melhor entrosamento com fins filantrópicos. Iriam
proporcionar agasalhos e alimentos às crianças desprotegidas. A
ideia foi aceita com entusiasmo. Em 1942 na 10ª Conferência Distrital do Rotary em Poços de Caldas o Rotary Club de Bauru levou
a ideia da criação da Reunião de Senhoras de Rotarianos. O com-

panheiro Armando de Arruda Pereira, então eleito Presidente do
Rotary Internacional, achou louvável e proveitosa a instituição e
sugeriu a criação entre os demais Clubes. Com o passar dos anos
buscou-se fundamento jurídico, através da elaboração de Estatutos e Regimentos próprios. Em 1969 a Entidade foi considerada
de utilidade pública Federal. De trabalhos meramente filantrópicos, passou a ter metas definidas de trabalham que variam de
acordo com as necessidades locais, além disso, desenvolvemos
Projeto Educação, Projeto Meio Ambiente, Projetos Sociais com
temas relevantes e necessários da atualidade. Também em 1969
foi criada a Coordenadoria Distrital das Entidades de Senhoras
de Rotarianos, entidade destinada a estimular, harmonizar e relacionar as atividades desenvolvidas pelas senhoras de Rotarianos
em um Distrito, atuando como elo entre elas. Em 1972, surgiu a
necessidade de um órgão para congregar as Coordenadorias Distritais, que aproximasse o trabalho de todas as Entidades do Brasil e proporcionasse o desenvolvimento do companheirismo, foi
criada a Coordenadoria Nacional das Entidades de Senhoras de
Rotarianos com sede oficial na cidade de Londrina PR.
A Associação de Senhoras de Rotarianos criada em consequência de Rotary, é uma entidade civil, de caráter assistencial,
moral e cultural, sem fins lucrativos, onde uma das finalidades é
promover maior aproximação entre as famílias de rotarianos e
fomentar a amizade em ter os associados. Podemos afirmar que
onde há uma Associação de Sras. de Rotarianos/Casa da Amizade
forte, organizada e atuante o Rotary Club se fortalece e onde há
um Club de Rotary que valoriza a Associação os trabalhos de ambos fluem com mais intensidade. Se por um lado as mulheres podem se tornar rotarianas, os cônjuges e familiares também podem
se associar a Entidade. Devemos somar esforços para fortalecer
e expandir tanto as Casas da Amizade como o Rotary Club, nossa
existência é primordial e fazemos grande diferença na vida das
pessoas de nossa comunidade, por isso não podemos esmorecer.

Amizade e União, Comprometimento e Ação.
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A.S.R. de Birigui

A.S.R. de Guaraçaí

Nossa Casa para a Sua Casa - No mês de Dezembro de 2021, a Casa da Amizade de Birigui,
realizou a Segunda Edição da “Nossa Casa para a Sua Casa”. As companheiras angariaram doações
de pratos doces e salgados e fizeram deliciosas receitas caseiras, onde todos os pratos foram vendidos
e revertidos para a manutenção dos nossos projetos. Parabéns Casa da Amizade de Birigui pelo desempenho exemplar de sempre ajudar ao próximo!

Cesta de Natal - Com alegria e gratidão a ASR Casa da Amizade de Guaraçaí realizou o sorteio da
Cesta de Natal. A ganhadora foi a Elzinha do Objetivo que comprou seu número da companheira Kelli.
A Presidente Fatima Agutuli agradece às companheiras que doaram os produtos e à todas que não
mediram esforços na venda dos números. Gratidão à todos que compraram e colaboraram com esta
ação solidária onde parte da renda será revertida para o Hospital Maternidade de Guaraçaí. Juntas
somos mais fortes.

A.S.R. de Guararapes
Prevenção de incêndio - A Casa da Amizade de Guararapes (A.S.R) juntamente com o Rotary
Club e a equipe técnica de segurança do trabalho da Santa Casa, organizaram um evento com aulas
práticas e teóricas de como manusear os equipamentos contra incêndio. O rotariano Fernando Donizete Tianeze cuja formação é Bombeiro civil, Engenheiro civil com especialização em Segurança do
Trabalho e Técnico em Segurança, ministrou com qualidade e excelência as aulas.

A.S.R. de Itaporã

Fraldas geriátricas - As Senhoras da ASR Casa da Amizade de Guaraçaí contribuem mensalmente
com um valor para gastos previstos e alguma ajuda esporádica à comunidade. Com esse valor todos os
meses são compradas fraldas geriátricas doadas à pessoas que necessitam. Hoje com grande alegria
recebemos da Senhora Eliana Costa Pereira Matias a Lika Costa três pacotes de fraldas. Ela nos disse
que conhece as ações de nossa Casa e que gosta muito do nosso trabalho em prol dos mais necessitados. A Presidente da ASR Casa da Amizade de Guaraçaí Fatima Agutuli expressa a nossa alegria
e agradecimento. Quando
alguém da comunidade tem
um gesto como este vemos
que temos credibilidade em
nossas ações e que estamos
no caminho certo. A ASR
agradece a Sra Lika e deseja
um Feliz 2022.

Doação para Cestas Básicas - A Casa da Amizade de Itaporã em parceria com o Rotary Club
doou 90 unidades de refrigerantes 2 litros para compor as cestas básicas de Natal para as famílias
carentes atendidas pela Igreja Católica de Itaporã. Atualmente são 90 famílias cadastradas junto à
instituição. Todo ano a família Rotária está presente nesta ação.

Presentes de Natal - A Casa da Amizade de Itaporã promoveu a entrega dos presentes de Natal
ao Lar do Idoso situado na cidade de Dourados-MS. Nos anos anteriores ao COVID, passávamos a
tarde confraternizando com eles, porém este ano ainda não foi possível. O Lar atende 31 idosos que
com todo amor pudemos presentear com produtos de higiene e beleza, e um lindo pijama para cada
residente. No intuito de parabenizar pelo trabalho desenvolvido, os 30 funcionários do Lar também
receberam um mimo.
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Presentes de Natal - Entrega de presentes de
Natal na Associação de Assistência ao Idoso de
Guaraçai. Foram doados 20 presentes (11 shorts e
1 calça tactel), 6 blusas e 2 vestidos, comprados com
o caixa da ASR Casa da Amizade de Guaraçaí e colaboração do Sr. Rafael Reis. Os idosos receberam os
presentes dos funcionários do asilo no dia de Natal.
A ASR Casa da Amizade de Guaraçaí deseja um Feliz
Natal e um 2022 cheio de abraços.
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A.S.R. de Itaporã

A.S.R. de Mirandópolis

Confraternização - O encerramento das atividades da Casa da Amizade de Itaporã aconteceu na
residência de uma companheira e foi recheada de diversão e companheirismo. Encerramos um ano
gratificante, e esperamos o melhor de 2022. Amizade, União, Comprometimento e Ação!

Entrega de Cestas básicas - A ASR de Mirandópolis realizou uma ação conjunta com o Rotary,
Interact e Rotaract da cidade para a entrega de 65 cestas básicas. Além de todo empenho das companheiras da Casa da Amizade que contribuíram com a doação das cestas, também colaboraram com
a organização da entrega que foi realizada em parceria com o Galpão do Bem, que indicou e ajudou
na entrega das cestas para as famílias cadastradas.

A.S.R. de Paranaíba - Santana
Distribuição de brinquedos - O Rotary Paranaíba - Santana, juntamente com a Casa da Amizade, realizaram a distribuição de brinquedos para as crianças carentes do Bairro Daniel 5, na cidade
de Paranaíba-MS.

A.S.R. de Três Lagoas
Cestas básicas de Natal - A ASR de Três Lagoas, sempre determinada em contribuir de alguma
forma para um Natal melhor para as crianças, entregou cestas para as famílias das crianças da Pastoral. Cada uma foi pessoalmente na casa da família fazer a entrega de sua cesta, foram momentos de
alegria e emoção, pois as crianças aguardavam ansiosamente. Valeu o empenho e dedicação de cada
uma nesse trabalho belíssimo, que, com certeza, deixou o Natal mais gostoso e mais colorido de todas
as famílias que puderam ser atendidas.

Festiva de Natal - A Familia Rótaria Paranaíba-Santana realizou a festiva comemorativa de Natal
com muita descontração e um delicioso jantar.
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O

PROGRAMA DE INTERCÂMBIO DE
ROTARY INTERNATIONAL HOJE

Programa de Intercâmbio de
Jovens de Rotary que iniciou
em 1929, considerado um dos
melhores Programas de Rotary, foi interrompido por 2 vezes até
hoje. A Primeira interrupção se deu por
17 anos ocasionada pela 2º Guerra Mundial e a segunda por conta da COVID-19
desde o ano Rotário 2020/21.
Rotary International determinou a
suspensão de qualquer tipo de intercâmbio presencial até julho de 2022, portanto, estamos impedidos de organizar qualquer tipo de intercâmbio presencial. Com
o surgimento das variantes não sabemos
se RI irá autorizar o intercâmbio a partir
de agosto/22. Estamos aguardando ansiosos esta posição. Mesmo porque teremos muitas variáveis para cada região do
mundo e para cada Distrito que poderão
dificultar a participação no Programa tais
como:
- Visto para estudante por um ano.
- Países abertos para receber ou enviar nossos estudantes.
- Escolas funcionando com aulas presenciais.
- Novas regras de RI para o credenciamento dos Distritos.
- Seguro hospitalar contra COVID-19.
Alguns Distritos internacionais, já se
anteciparam e cancelaram o intercâmbio
presencial para 2022/23. Diante dessa
situação a Índia, se antecipou e instituiu
o “Intercâmbio Virtual” no qual alguns
Distritos brasileiros já participam e continuam fazendo com sucesso, conforme
eles próprios declaram. Contudo, até o
momento o nosso Distrito ainda não teve
a oportunidade de participar nessa modalidade.
E como funciona este Intercâmbio virtual?
- É um programa 100% virtual
- Pode ter uma taxa de inscrição dependendo dos custos que a Comissão possa ter.
- O limite de idade continua sendo de
15 a 19 anos.
- Duração do programa: 01 a 03 meses.
Os estudantes e familiares participam do programa, sendo que:
- fazem encontros semanais via

zoom/mídia social, no mínimo de 2 a 3
horas por semana;
- participam de aulas da língua nativa do país, sendo que a língua oficial é
o inglês;
- promovem e participam de tours
virtuais pela cidade, escola e outros locais, aulas de culinária típica do país,
participam de lives, etc.;
- pode-se programar reuniões virtuais entre os clubes dos candidatos participantes.
Mesmo sendo virtual temos as seguintes obrigações:
A família do candidato(a) deve:
- estar de acordo com as regras do
programa;
- participar da reunião de orientação;
- acompanhar a agenda do intercâmbio e auxiliar seu filho(a) na participação das atividades;
- entrar em contato com o jovem e
com a família que estará intercambiando com o seu filho(a);
- apoiar e participar das atividades
propostas às famílias.
O candidato(a) deve:
- seguir as regras do programa de intercâmbio.
- participar da orientação (estudantes outbounds).
- participar assiduamente das atividades propostas na agenda.
- ser embaixador(a).
- manter o contato semanal mínimo
de 2 a 3 horas.
- ter acesso a mídia social e zoom.
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- ser responsável e pontual.
E quais os benefícios que este programa pode proporcionar?
Para as famílias:
- baixo custo.
- conhecer um novo país e sua cultura, mesmo sendo virtual, conhecendo locais que não iria conhecer como turista.
- fazer novas amizades.
- inclusão social.
- intercâmbio seguro.
Para os jovens:
- aprender uma nova língua.
-Aperfeiçoar a língua inglesa.
- conhecer uma nova cultura.
- fazer novas amizades.
- ter novos desafios e conhecer seus
limites.
- crescimento pessoal.
- viver experiências incríveis e inesquecíveis.
Existe a possibilidade de o intercambista fazer um intercâmbio de curta duração com as famílias que conheceram virtualmente. Isso depois que o intercâmbio
presencial for autorizado por RI.
Alguns países que fazem este tipo de
intercâmbio, segundo informação fornecidas pelos Distritos brasileiros participantes dessa modalidade:
- Índia, Estados Unidos da América,
Canadá, Suécia, México, Itália e Tailândia.
Mesmo com a pandemia os rotarianos não deixam a Roda Rotária parar.
Usam de sua imaginação e conhecimento
para que possamos continuar a “Servir
para Transformar Vidas”.

Divulge notícias e atividades desenvolvidas
pelo seu Rotary Club através do email
cartamensald4470@gmail.com

RC DE ANDRADINA - INTEGRAÇÃO

RC DE MIRANDÓPOLIS

Reunião de posse e Festiva de Natal
O Rotary Club de Mirandópolis realizou a reunião de posse e festiva de Natal. Estiveram presentes o governador 2021-22 Luiz de
Albuquerque Ferreira Buka ,a Coordenadora Distrital Veruska
Alessandra, o governador assistente Lucio Palota e a orientadora
setorial Lizandrea Souza Palota. Foi dado posse ao novo associado, o companheiro Nelson Tanaka, que ficou muito lisongeado
com seu ingresso no clube e falou que quer fazer a diferença
no Rotary com seu trabalho voluntário. A presidente da Casa da
Amizade fez uma singela homenagem a nossa ajudante do clube
Madalena Dantas pelos seus serviços prestados. Também foi feita
uma homenagem pelo Rotary Club de Mirandópolis as Empresas
Cidadãs que contribuem com a Fundação Rotária e aproveitando
essa homenagem o Governador do Distrito Luiz de Albuquerque
fez a entrega de um mimo em forma de agradecimento às Empresas Cidadãs do clube, que contribuem com a Fundação Rotária
para a implementação de projetos de impacto em nossa cidade.
O Rotary Club recebeu um certificado de reconhecimento especial
da Fundação Rotária que foi entregue a presidente Josiely Oliva
Carvalho. Foi uma noite muito agradável, de muito companherismo, tomando os devidos cuidados com o uso de álcool em gel e
máscara, conforme é determinado pelos órgãos de saúde.

Projeto EcoRotary
O Rotary Club Satélite de Andradina - Integração - Castilho Beira
Rio juntamente com seu clube padrinho o Rotary Club de Andradina Integração realizou a segunda edição do projeto EcoRotary
na cidade de Castilho. O projeto surgiu a 15 anos atrás, quando o idealizador Dr. Linneu Ferreira reuniu os Rotary Clubs das
cidades de Dracena, Tupi Paulista e Panorama para criação de
alguma ação que pudesse conscientizar toda a população sobre
os problemas do meio ambiente. O clube de Castilho – Beira Rio
conhecendo a iniciativa decidiu ampliar as ações trazendo-as para
cidade de Castilho, juntamente com seu clube padrinho de Andradina Integração realizaram a primeira edição no ano de 2020.
Dando continuidade ao excelente trabalho, os clubes realizaram
a segunda edição, onde aconteceu a limpeza da margem do rio
com a ajuda de mergulhadores e finalizando o projeto com a distribuição de mudas na feirinha. O EcoRotary é um evento que visa
conscientizar toda população sobre os problemas ambientais na
nossa região e esperamos alcançar cada vez mais colaboradores.
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SOLIDARIEDADE

Campanha de ajuda às
Famílias da Bahia

A

campanha teve início no
dia 28 de dezembro de
2021 e término no dia 03
de janeiro de 2022. Arrecadou em torno de 12 toneladas
de alimentos, 4.000 litros de água,
400kg de material de higiene e limpeza, 90 metros cúbicos em roupas. Contou com a participação dos
Clubes de Rotary de Dourados e de
Campo Grande, em conjunto com a
ACED - Associação Comercial e Empresarial de Dourados e da ACICG Associação Comercial e Industrial de
Campo Grande.Houve participação
importante dos Bombeiros do Estado de Mato Grosso do sul, que, além
de servir como ponto de coleta, foram
decisivos na logística de transporte e
armazenamento dos bens arrecadados. O Exército Brasileiro também
foi peça fundamental no processo, fornecendo caminhão e pessoal
para transporte das mercadorias de
Dourados até Campo Grande, onde
serão transportadas pela FAB - Força Aérea Brasileira. O Rotary Clubs
de Campo Grande, Dourados e Três
Lagoas, agradecem a grande parceria com Associações Comerciais,
Corpo de Bombeiros Militar, CEFAP
PMMS e Exército Brasileiro. Servir
para Transformar vidas. Parabéns a
todos!!!
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Um ano para ser
de esperança
renovada!

Miriam Philbois
Governadora 2022-23 do Distrito 4470

União, trabalho, sucesso e felicidade. Quatro palavras simples, mas
que expressam todo o desejo que tenho para todos nós em Rotary neste
novo recomeço. Estamos iniciando
um novo ano, 2022, e um novo ano
rotário, 2022/2023, o qual honrosamente estarei à frente do Distrito
4470. Os desafios são imensos, mas
a força para cumprir a missão não
faltará e será emanada do espirito do
companheirismo que move Rotary
há mais de 100 anos.
Tempos difíceis forjam pessoas.
Vivemos ainda momentos de apreensão por conta da pandemia do Covid-19 e de suas consequências na
economia, de outras doenças, problemas climáticos e questões políticas. É nessa hora que nós, rotarianos,
devemos mostrar nosso preparo,
liderança e serenidade para ajudar
comunidades, criar oportunidade
de SERVIR, propagar Programas e
Ações que salvem vidas, multiplicar
as ferramentas de atendimento.
Este será um ano que escreveremos nossa história rotária, e o trabalho e desafios nos pedirão a necessidade de União.

Este será um ano
que escreveremos
nossa história
rotária, e o trabalho e
desafios nos pedirão
a necessidade de
União. Com todos
trabalhando juntos,
deixaremos um legado
para o futuro.
Com todos trabalhando juntos,
deixaremos um legado para o futuro.
Rotary nunca se furtou às missões
mais difíceis e não será diferente em
mais este momento que a humanidade atravessa.
O SERVIR é nato em um rotariano. Sei que não faltará esforço individual para cumprir as metas e ações
dessa missão tão especial que me foi
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confiada, a de liderar líderes no ano
rotário 2022/23.
Desse trabalho virá o Sucesso,
que é o resultado do sonho coletivo
de promover um mundo melhor, mais
justo, com igualdade de direitos e deveres. O nosso trabalho em conjunto,
seja nas pequenas ou nas grandes
ações, moverão pessoas e comunidades, dando exemplo e inspirando.
A união, o trabalho e o sucesso geram a Felicidade, e só quem aprendeu
a SERVIR a, “Dar de si sem pensar
em si” pode entender. Continuaremos a ser eficientes no zelo com a humanidade, no cuidado com a pessoa
humana e na valorização do trabalho
e do companheirismo.
Conto com o apoio de todos. Há
muito o que se fazer. Sou imensamente grata pelo privilégio de estar ao seu
lado, pelo Distrito 4470. Estamos nos
preparando com treinamentos e outros compromissos rotários para trilhar esta missão. Energia, trabalho,
dedicação e resiliência não faltarão.
Rotary faz parte da minha vida.
Deixe o Rotary abraçar você!
Um grande abraço. Feliz 2022.

espaço
Mensagem da
Representante Distrital
de Rotaract 2022-23
Nathália Aureliano
dos Santos
Me chamo Nathália, tenho 26 anos,
sou nascida e criada em Rondonópolis-MT, mas, atualmente, moro em Araçatuba-SP.
Minha história com o Rotaract teve
início em abril de 2016, quando, ainda
residente de Cassilândia-MS, através
de um grupo de amigos, conheci e interessei-me pelo programa.
Inicialmente, logo ao ingressar no
que hoje, carinhosamente, chamo de
família rotária, meu único intuito era
ajudar o próximo, até mesmo porque eu

Allana Romero - Vice RDR 2022-23

sequer imaginava o quanto me desenvolveria no programa e o quanto minha
vida seria transformada.
Felizmente o tempo passou e, rememorando toda a experiência desde o
ingresso no meu primeiro clube até os
dias atuais, a garota que sonhava unicamente em ajudar o próximo, foi, sem
dúvida alguma, a maior beneficiada em
todos esses anos.
Nesse sentido, não me furto de
observar que o Distrito 4470 me acolheu de braços abertos e, ao longo dos
últimos anos, fazendo com que eu me
sentisse amada em diversas situações,
despertou em mim a minha melhor
versão, de modo que hoje, sei o quanto
sou capaz, acredito no meu potencial e
confio em mim mesma, sobretudo para
superar meus piores momentos.
Aqui, nesse imenso distrito, bi-estadual e binacional, conheci o amor da
minha vida e meu companheiro que, há
quase 5 anos, em meio a todas as situações boas e ruins, ainda quando não
concorde, sempre cede e topa todas as
minhas loucuras por esse programa, a
quem, portanto, sei que devo muito.
Além disso, nessas terras paulistas
e sul mato-grossenses, aprendi a realmente amar o meu próximo como a
mim mesma, independentemente de
tê-lo conhecido numa reunião de clube
ou num projeto pela comunidade.
Por tudo isso, o Ano Rotário 202223 será um ano muito importante para
mim e, em termos de representatividade, acredito que para todas nós mulheres. Sinto-me muito honrada por
assumir a Representação Distrital de
Rotaract Clubs no mesmo ano em que
teremos, pela primeira vez, uma mulher como Presidente do Rotary International e, também ineditamente,
à frente da Governadoria Distrital do
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4470, uma mulher. É gratificante e esperançoso ver mulheres em destaque
e, cada vez mais, ocupando posições de
liderança e influência dentro e fora da
família rotária.
Oportunamente, não posso negar
que a essa altura do campeonato, o coração já começa a “errar as batidas”
com toda a ansiedade pelo ano que está
por vir, sobretudo porque a Representação Distrital de Rotaract tem executado um excelente trabalho nos últimos
anos, logo, a responsabilidade de continuar o trabalho de meus antecessores
torna-se ainda maior.
Entretanto, apesar do frio na barriga, não tenho medo, pois terei, como
braço direito, uma vice RDR digna de
muitos elogios, a companheira Allana
Echeverria, associada do Rotaract Club
de Campo Grande, que foi escolhida,
primeiramente, pelo amor que possui
pelo Rotaract e, não obstante, pelo carinho e admiração pessoais que tenho
por ela. Assim, juntas e cientes de que
não tem sido fácil o retorno das atividades “pós-pandemia” por todo o Brasil,
estamos preparando um ano repleto
de novidades e desafios, afinal, precisamos fazer com que os associados do
4470 sintam, como um dia sentiram, a
magia transformadora que é ser Rotaractiano.
Enfim, sei que não será fácil, todavia, se assim o fosse, não haveria graça e
sequer desenvolvimento pessoal. Logo,
estou pronta para os desafios que virão
pela frente, e espero que todos embarquem nas nossas loucuras a partir do
dia 1º de julho de 2022, haja vista que
aqueles que pensam que são loucos o
suficiente para poder mudar o mundo,
são aqueles que mudam!
Nos vemos em breve, Distrito
mais amado do Brasil!

espaço
Em nome da Governadora Miriam,
cumprimento todo o Distrito 4470.
Estar a frente de um distrito, como
Representante Distrital de Interact,
requer muita responsabilidade e amor.
A preparação de um Ano Rotário, é um
momento de ansiedade, de muita alegria. Eu, juntamente com a minha vice,
Isabella Carrilho, estamos nos preparando e montando a nossa equipe para

Mensagem da
Representante Distrital
de Interact 2022-23
Maria Eduarda
dar apoio a todos os Interactanos do
4470. Com a nossa equipe, planejamos
montar treinamentos de capacitação,
para nos prepararmos para o que vem
aí. Sempre buscando ensinar, mas também aprender com os interactanos do
distrito.
O nosso planejamento está baseado
em fortalecer os pontos fracos do nosso
distrito e exaltar os pontos fortes, para

continuarmos unidos. Vivemos um
momento de muita turbulência, a pandemia nos deixou mais distantes uns
dos outros, e pretendemos voltar com
tudo, trazendo o que é ser interact para
cada jovem que escolher fazer parte disso. Afinal, louco é o interact.
Saudações Rotárias, Maria Eduarda.

Interact Club de Araçatuba
No mês de dezembro de 2021 o
Interact Club de Araçatuba realizou
um projeto para arrecadação de livros infantis e brinquedos. Os livros
e brinquedos arrecadados em parceria com o Colégio Judá, foram doados
para o projeto “VOCÊ EXISTE” que
fica na base comunitária da polícia
militar do bairro São José.
O Interact Club de Araçatuba realizou um lindo projeto de Natal no Bairro
Alvorada. Nos últimos anos a Dona Heloisa organiza uma festa de natal para
a comunidade e este ano contou com
o apoio do Interact Club de Araçatuba,
que ajudou na decoração, organização
e ainda doou saquinhos surpresa para
o Papai Noel entregar para as crianças.

Interact Club de Itaporã
O Interact Club de Itaporã em
parceria com o Mercado do Portuga
entregou aos Vicentinos de Itaporã a
doação de 18 Cestas Básicas. Foi promovida uma Rifa (kit Churrasco) em
prol de arrecadar fundos para a aquisição desses alimentos. A SSVP ajuda a comunidade de várias formas,
como no contato pessoal, tentando
aliviar o sofrimento e promover a
dignidade e a integridade do homem.
Em nossa paróquia, os Vicentinos
atuam na Matriz, organização a distribuição de Cestas Básicas mensais,
entre outras atividades.
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ABTRF ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA THE ROTARY FOUNDATION
FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO

Quando falamos de ABTRF, temos
a certeza que foi criada para que todos,
rotarianos as) ou não, pudessem ter a
oportunidade de mudar a vida das pessoas e comunidades. O que era privilégio
nosso da família rotária se transformou
em uma oportunidade para todos, em
particular às empresas que sendo parceiras da nossa ABTRF Associação Brasileira da The Rotary Fondation, através
dos programas, Empresa Cidadã, Agro
Cidadão, Club Cidadão e deste magnifico
acordo com o grupo Porto Seguro, que já
contribuiu desde sua criação mais de US$
800.000,00 que foram enviados diretamente ao Fundo Anual de Programas.
O que podemos fazer para que estas
oportunidades possam sair do possível,
para realidade é utilizarmos a credibilidade que conquistamos a mais de um
século de serviços humanitários de qualidade no Brasil e no mundo, que nos credencia para buscar parcerias fortes e duradoras e com isto transformar vidas em
todo planeta.
Precisamos fazer um exercício diário
dentro dos clubes e através dos associados que certamente são pessoas influentes e com ótimo relacionamentos pessoais e empresariais, levando às empresas e
corporações um pouco de quem somos e
do que fazemos e também deixando evidente o valor de nossa marca mundial,
onde estes parceiros possam associar
suas marcas à do ROTARY evidenciando
que os parceiros são socialmente responsáveis, que buscam a melhoria da qualidade de vida das comunidades em que
estão inseridas ou mesmo as que atuam
em âmbito nacional e mundial, pois estamos falado de nossa organização que tem
raízes e atuação mundialmente.
Poderíamos tentar aqui demonstrar
técnicas na busca de parceiros, mas isto
seria muito longo, porém podemos aces-

sar nosso site https://www.rotary4470.
org.br/downloads com vasto material
para pesquisa e aprendizado em todos os
programas da ABTRF.
Em relação a participação do nosso distrito no cenário nacional estamos
figurando dentre os três maiores contribuintes em valores absolutos e em
numero de empresas e parceiros, o que
certamente além do destaque merecido
pelo empenho dos clubes irá possibilitar que os valores a serem utilizados em
nossos projetos sejam estes distritais ou
globais sejam melhores e com isto possibilitando que todos possam desenvolver
ações com maior impacto em suas comunidades. Tudo isto está sendo possível em
virtude de um planejamento estratégico
que consideramos de distrito e não mais
de ano rotário, visando continuidade das
ações e principalmente utilizando a força
dos clubes e de uma equipe comprometida e disponível para servir de suporte
aos clubes e companheiros (as) quando
necessário.
No próximo ano rotário se inicia mais
um ciclo de lideranças que junto com os
próximos governadores farão este planejamento e com isto continuar possibilitando maiores e melhores recursos para
que a Fundação Rotária possa continuar
sua missa de “Fazer o Bem no Mundo”.

O Rotary é isto
pessoas em ação,
juntas criando
oportunidades e
transformando
vidas e assim
pagando o aluguel
para vivermos
neste lindo e
maravilhoso
planeta, criado
por Deus para
todos nós.
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O Rotary é isto pessoas em ação, juntas criando oportunidades e transformando vidas e assim pagando o aluguel
para vivermos neste lindo e maravilhoso
planeta, criado por Deus para todos nós.
Quanto a ações distritais para buscar
contribuições, buscamos algumas parcerias, já analisadas e implementadas,
destacando; o Seguro Solidário que tem
de forma permanente no site a inclusão
dos CPFs de associados do Rotary e Rotaract, além de familiares que uma vez
informados a qualquer tempo terão os
seguros de automóvel, residencial ou vida
individual lançados na ABTRF para que o
grupo Porto Seguro (Porto Seguro, Azul e
Itaú) possam entregar as contribuições à
Fundação Rotária, que são pagas diretamente pelas companhias de seguros e em
nada acarretará custo para nós. O acordo operacional com a empresa Grande
Marca Consórcio, representante Master
do Consórcio Embracon, que fará contribuições das cotas adquiridas pela família rotária e quem indicarmos para a
empresa, com isto temos a possiblidade
de entregar muitos recursos financeiros
à fundação, e da mesma forma sem onerar o bolso do associado, com produtos de
credibilidade e com uma empresa ética e
com responsabilidade social, que através

de um simples clic todos temos acesso a
cotações e contatos dos produtos deste
grupo empresarial.
Outra ação que iniciamos um pouco
antes da pandemia do COVID-19 e prejudicada por esta, voltamos o convênio
com o Seguro Viagem Sul América, onde
todos os seguros contratados através do
link existente no nosso site poderão de
forma on-line conseguimos contratar

Tipo ROTARY CLUB
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
CC
EC
EC
CC
EC
EC
EC
EC
EC
CC
EC
AC
CC
EC
EC
EC
CC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
CC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
AC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
AC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

EMPRESA

BIRIGUI-CIDADE PÉROLA
Industria e Comércio de Bebidas Vendranelli Ltda
IVINHEMA
Wanderley Bastos de Araujo Ltda
ARAÇATUBA-CENTENÁRIO
PEREGO - INDUSTRIA E COMERCIO DE LENTES LTDA
CAMPO GRANDE-CIDADE DOS IPÊS
Sicredi União Ms/To e Oeste da Bahia
CAMPO GRANDE-CIDADE DOS IPÊS
Eliane Rita Potrich Sociedade Individual de Adv.
IVINHEMA
Concrevale Indústria Comércio e Construções Ltda
ANDRADINA-URUBUPUNGÁ
Carisma Ass. Calçados e Confecções Ltda
IVINHEMA
Coml Dist Beb Gen Alim Hr Ltda
IVINHEMA
Valemed Servicos de Saúde e Benefícios Ltda
CAMPO GRANDE-CIDADE DOS IPÊS
Sementes Conquista
CAMPO GRANDE-CIDADE DOS IPÊS
JR Moura Engenharia Ltda - EPP
CAMPO GRANDE-UNIVERSIDADE
CAMPO GRANDE-UNIVERSIDADE
FÁTIMA DO SUL
VIEIRA DE FARIA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC
CAMPO GRANDE-CIDADE DOS IPÊS
Herculano & Cavalcante Organização Contábil Ltda
ARAÇATUBA-CIDADE AMIGA
ARAÇATUBA-CIDADE AMIGA
IVINHEMA
Pantanal Telecom - Brito & Goncalves Ltda
IVINHEMA
Grape Center - Faustino Borelli & Cia Ltda
CORUMBÁ
TMF de Carvalho ME
PENÁPOLIS
MN CORRETORA E ADM DE SEGUROS LTDA
IVINHEMA
Labcentro Laboratório de Análises Clinicas
IVINHEMA
IVINHEMA
IVINHEMA
Frigorifico Frigovema
ITAPORÁ
Fazenda Caracol - José Calderan Bordin
ANDRADINA-URUBUPUNGÁ
ANDRADINA-URUBUPUNGÁ
ARAÇATUBA-CENTENÁRIO
PAULO KATSUMI FUJI ADVOGADOS ASSOCIADOS
ARAÇATUBA-CENTENÁRIO
Projec Projetos e Consultoria Ltda
ITAPORÁ
Associação das Senhoras de Rotarianos de Itaporã
ITAPORÁ
ITAPORA
BELA VISTA
FENIX CORREDOR DE CAMBIOS
IVINHEMA
BAZIQUETTO & KOL LTDA
IVINHEMA
A. F. Ribeiro
IVINHEMA
Pantanal Agroindustria Ltda
ITAPORÁ
Bigatão & Calderan Ltda
ARAÇATUBA-CENTENÁRIO
JAMAR IND E COM DE MOVEIS LTDA ME
BELA VISTA
BELA VISTA
CAMPO GRANDE-CIDADE MORENA
Dourados News-Empresa Jornalistica e Editora Ltda
CORUMBÁ
M.R. de Freitas Eirelli ME
ITAPORÁ
MARCOSUL CONSULTORIA CORR. SEG.
PONTA PORÃ-P.J. CABALLERO FRONTEIRA
Brukancar
BRAS Servicos Ltda
CORUMBÁ
Prado e Schubert
CAMPO GRANDE-PANTANAL
Morena Mulher Centro de Beleza Ltda
SELVIRIA
Alessandra Correia da Silva/Bar &Mercearia Avenida
PENÁPOLIS
Ferreira Engenharia e Construções Ltda
PENÁPOLIS
UNIBRAS CONSTRUCOES - LTDA
PENÁPOLIS
Penápolis Garden Shopping SPE Inc Const e Loc LTDA
IVINHEMA
Multmaq Equipamentos Agricolas
IVINHEMA
Eliane Siqueira Marques
ARAÇATUBA-CENTENÁRIO
N & L CONTABIL LTDA - ME
DOURADOS-ÁGUA BÔA
AÇOTELHA PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA
TRÊS LAGOAS-COSTA LESTE
Italplas MS Reciclagem Ltda - EPP.
TRÊS LAGOAS-COSTA LESTE
Tlg Transportes e Logistica Eireli
PENÁPOLIS
Mil Tintas Penápolis LTDA EPP
BIRIGUÍ
ITB Equipamentos Elétricos Ltda.
NAVIRAI-INTEGRAÇÃO
Laboratório Navilabor
TRÊS LAGOAS
Reciclagem Alvorada
GUARAÇAÍ
Conquista Imóveis - Seguros
BIRIGUI-CIDADE PÉROLA
Meias Dallf Industria Textil Ltda
TRÊS LAGOAS-CIDADE DAS ÁGUAS
Italplas MS Reciclagem Ltda - EPP.
BIRIGUI-CIDADE PÉROLA
Solis Indústria e Comércio de Aquecedor Solar S/A
TRÊS LAGOAS
Cinco Construtora e Incorporadora
ARAÇATUBA-CENTENÁRIO
Sonia Margarete Guerreiro Silvestre
BELA VISTA
Mercado Br
PENÁPOLIS
Skill Penapolis Ind e Com de Calçados Ltda - ME
ARAÇATUBA-BANDEIRANTES
Ambioleo Coleta de Óleo Vegetal
PENÁPOLIS
AAX PRODUÇÃO E COMERCIO DE SEMENTES LTDA
PENÁPOLIS
Conceito Tecnologia e Inovação Ltda
BELA VISTA
Siviero e Lopes Ltda ( Rancho S Veterinária )
APARECIDA DO TABUADO
3 Marias Servicos Medicos Ltda
TRÊS LAGOAS
FM Veículos
BIRIGUI-XIX DE ABRIL
BIRISEG CORRETORA DE SEGUROS SS LTDA
MIRANDÓPOLIS
Marcio Fujikawa Silveira Protese
MIRANDÓPOLIS
DURAN PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
MIRANDÓPOLIS
Raimundo & Mattos Veterinaria Ltda
MIRANDÓPOLIS
PJN Equipamentos Agrícolas LTDA
TRÊS LAGOAS
Feis Car - Mecânica- Elétrica- Ar Condicionado
ÁGUA CLARA-RIO VERDE
Regina Helena Garcia Portieri - FAZ SÃO JOSÉ
BIRIGUI-XIX DE ABRIL
Carina Helen Rodrigues Sivero
GUARARAPES
Gregorio Jordao & Filhos Ltda
BELA VISTA
CLINICA CUBANA
APARECIDA DO TABUADO
AMBIENTAL FLAG - CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI
CORUMBÁ
Laboratório Hosplab LTDA
TRÊS LAGOAS
HP AUTO PEÇAS
TRÊS LAGOAS
Tiraço Materiais de Construção
MIRANDÓPOLIS
Claudia Nakamura Corretora de Imoveis - ME
MIRANDÓPOLIS
Gustavo Lacal Guimaraes Mirandopolis-ME
RIO BRILHANTE
Trans Neis
RIO BRILHANTE
Mineracao Oro Yte Ltda
TRÊS LAGOAS
Areia Três Lagoas Ltda
TRÊS LAGOAS
Elétrica Três Materiais Elétricos
TRÊS LAGOAS
WR Engenharia Elétrica
CAMPO GRANDE-CIDADE DOS IPÊS
Grande Marca Consórcio Parc. Master Embracon
GUARARAPES
Intersolid Comércio e Desenvolvimento de Sistemas
CAMPO GRANDE-CIDADE MORENA
Grande Marca Consórcio Parc. Master Embracon

um dos melhores produtos existentes
no mercado e ainda podemos contribuir,
sem quaisquer ônus com um percentual
de 10% do custo enviado para Fundação
Rotária através da ABTRF, ou seja mais
recursos para os projetos desenvolvidos
pelos clubes.
O governador Luiz de Albuquerque
“Buka” e Veruska, através de toda CDFR
Comissão Distrital de Fundação Rotária /

Jul/21
1.012,15

Aug/21
974,66
243,66
194,93

202,43
1.000,00

500,00
70,30

73,01
500,00

69,36
200,00

200,00

107,09

200,00
101,73
100,00
96,15

103,12
206,62
97,47
316,32
96,30
96,30
96,30
87,72
87,72

101,21
100,00
100,00
100,00
91,09
91,09
500,00

95,00
95,00
95,00
86,54
86,54

500,00
100,00
97,47
87,72
87,72
87,72
87,72

60,73

100,00
96,15
86,54
86,54
86,54
86,54
173,08
57,69
96,15

58,48
97,47

100,00
161,94
60,73
60,73
60,73
60,73
60,73
60,73

68,23
58,48
58,48
58,48
58,48
58,48
58,48
116,96

67,31
57,69
57,69
57,69
57,69
57,69
57,69
57,69
86,54
86,54

300,00

100,00

100,00

119,21
119,21
87,72
87,72

121,46
60,73
60,73
87,04

86,54
86,54

116,96
58,48
58,48
83,82

57,69
57,69

Oct/21

Nov/21

230,20
184,16

221,63
177,30

500,00
66,42
100,00
197,31
191,53
97,42
95,76
92,08
82,87
90,98
90,98
90,98
82,87
82,87

84,21

50,61
133,60
121,46
60,73
60,73
60,73
60,73
60,73
60,73
60,73
60,73
20,24

48,73

188,95
184,40
93,79
95,76
88,65
79,79
87,59
87,59
87,59
79,79
79,79

95,76
92,08
82,87
82,87
82,87
82,87
82,87

92,20
88,65
79,79
79,79
79,79
79,79
79,79
108,44
94,48
92,08
90,98

98,65
96,15
95,00
64,46
55,25
55,25
55,25
55,25
55,25
55,25
55,25
82,87
82,87

53,19
53,19
53,19
53,19
53,19
53,19
53,19
79,79
79,79
162,66
162,66
162,66

95,76
57,69
57,69
82,87
82,87
82,87

55,25
55,25

79,79

55,25
55,25
39,00

97,52
88,65

110,50

53,19
82,87
79,79
79,79
79,79

48,08

58,48
58,48
58,48
58,48
58,48
58,48
58,48

57,69
19,23

19,49

18,42

17,73
55,25

4.523,54

4.679,11

87,72

80,97
70,85
70,85
60,73
60,73

Dec/21 TOTAL 2021-22Grand Total
1.986,81
11.116,22
1.157,50
935,87
1.128,43
4.664,96
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
315,95
910,99
998,97
800,00
2.800,00
188,95
775,21
586,26
184,40
760,33
575,93
93,79
596,94
603,15
95,76
593,90
2.397,98
88,65
564,21
1.483,03
79,79
558,77
1.249,75
87,59
557,46
469,87
87,59
557,46
469,87
87,59
557,46
469,87
79,79
507,80
1.552,79
79,79
507,80
1.261,50
500,00
500,00
500,00
2.421,47
92,20
480,16
387,96
88,65
463,00
1.475,44
79,79
416,71
421,99
79,79
416,71
1.347,51
79,79
416,71
336,92
79,79
416,71
1.526,26
79,79
415,53
1.900,29
108,44
393,78
612,74
94,48
383,76
289,28
92,08
377,78
285,70
90,98
376,96
1.285,98
361,94
1.442,17
53,19
338,53
617,87
53,19
338,53
945,99
53,19
338,53
673,32
53,19
338,53
673,32
53,19
338,53
978,99
53,19
338,53
673,32
53,19
336,28
1.017,25
79,79
328,99
249,20
79,79
328,99
249,20
162,66
325,32
162,66
162,66
325,32
162,66
162,66
325,32
162,66
300,00
300,00
295,76
295,76
55,25
287,40
1.412,28
55,25
287,40
620,13
257,13
257,13
257,13
257,13
79,79
242,45
162,66
238,42
1.119,29
232,15
1.142,77
232,15
672,58
209,86
1.001,39
97,52
195,04
994,73
194,93
194,93
88,65
177,30
88,65
171,66
960,43
171,23
447,05
53,19
167,11
713,27
82,87
165,74
167,25
79,79
159,58
79,79
79,79
159,58
79,79
79,79
159,58
900,56
147,42
559,17
133,60
808,17
121,46
669,23
119,21
1.010,42
119,21
666,98
119,21
671,45
119,21
666,98
119,21
666,98
119,21
666,98
119,21
627,67
118,42
882,78
17,73
112,84
345,23
55,25
110,50
717,26
87,72
622,60
80,97
1.463,70
70,85
591,34
70,85
777,75
60,73
666,64
60,73
659,94
60,73
666,64
60,73
666,64
60,73
551,83
60,73
554,83
60,73
554,83
23,08
23,08
19,49
19,49
11,54
11,54
4.679,11
32.372,14
221,63
177,30

315,95

194,93
87,45
60,73
60,73

60,73
60,73

60,73
60,73
60,73

23,08

19,49
6.642,06

TOTAIS EM US$ ..............

Sep/21
240,38
192,31
1.000,00

11,54
4.719,54

7.128,78

Ativo/Inativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Inativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Inativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Inativo
Ativo
Inativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Inativo
Inativo
Inativo
Ativo
Inativo
Inativo
Inativo
Inativo
Inativo
Inativo
Ativo
Inativo
Ativo
Inativo
Ativo
Inativo
Inativo
Inativo
Inativo
Inativo
Inativo
Inativo
Inativo
Inativo
Inativo
Inativo
Inativo

ABTRF agradece ao empenho dos clubes
que fazem parte desta transformação que
nosso distrito vem desenvolvendo, colocando o 4470 como um modelo de gestão
a ser seguido.
Aproveitamos o espaço para ilustrar
com está o desempenho dos clubes no
período de 2019-22 e também neste ano
rotário, lembrando que temos 6 meses
para que possamos atingir nossa meta
de 6 empresas na média, por clube e finalizar nossas ações, além da campanha
Doe e Transforme Vidas, oportunidade única que o governador desenvolveu
para que os clubes tenham recursos para
suas ações humanitárias e sociais locais
e doarem diretamente ao fundo anual de
programas, fortalecendo nosso fundo de
utilização distrital FIDUC.

Que tenhamos todos
um 2022 abençoado,
junto a nossas famílias
e que Deus nos
capacite cada vez mais
a sermos instrumentos
de transformação
para que o mundo seja
cada vez um lugar
melhor para se viver.

Top 10 do D-4470 - Ano Rotário 2021-22 - Total de Contribuição $ 32.372,14
Total Contribuição do Top 10 - $ 26.043,14 - 80%
30%

$ 9.000,00
$ 8.000,00

$ 8.062,05

25%

$ 7.000,00

25%
$ 6.329,00

20% 20%

$ 6.000,00
$ 5.000,00

$ 3.939,12

$ 4.000,00

12%

$ 3.000,00

15%
$ 2.759,01

$ 2.359,15

9%

$ 2.000,00

$ 2.211,11

7%

10%
$ 1.995,71
$ 1.327,70

7%

$ 1.000,00

6%

$ 1.263,58

4%

$ 1.157,34

4%

$ 968,37

5%

3%

4%

$ 0,00
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20 Clubes

5

TRÊS LAGOAS

PENÁPOLIS

4

BELA VISTA

BIRIGUI-CIDADE PÉROLA

3

CORUMBÁ

ARAÇATUBA-CENTENÁRIO

2

ANDRADINA-URUBUPUNGÁ

CAMPO GRANDE-CIDADE DOS IPÊS

1

ITAPORÁ

IVINHEMA

0%
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GD SIDNEY GARCIA DE SOUSA
Governador - 2014-2015 D-4470
ABTRF - Coordenador Seguro Solidário
Coord. Assist. Fundação Rotária - Zona
29 D-4440, 4470 e 4521
Presidente Comissão Distrital
Fundação Rotária D-4470 – 2019/22
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