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Presidente do 
Rotary International

mensagem do

Shekhar 
Mehta

presidente
No começo de todo ano rotário, costumo pedir a cada 

clube que planeje e realize pelo menos um evento por oca-
sião dos Dias do Voluntariado do Rotary. A iniciativa deve 
atender a uma necessidade alinhada a pelo menos uma 
área de enfoque do Rotary e reunir voluntários – tanto as-
sociados como não associados da nossa organização.

Os Dias do Voluntariado do Rotary podem motivar Ro-
tary, Rotaract e Interact Clubs a planejarem projetos inova-
dores e de grande impacto. Eles podem mostrar os frutos do 
seu trabalho como pessoas em ação e apresentar o clube a 
associados em potencial.

Estou inspirado pelo que tenho visto até agora e quero 
falar de um projeto que chamou minha atenção.

Estima-se que na Índia existam 74 milhões de pessoas 
com diabetes, uma das doenças mais letais que existe. Não 
bastasse isso, cerca de 50% delas não são diagnosticadas e, 
por isso, não passam a se cuidar.

O Rotary, junto com a Sociedade de Pesquisa para o 
Estudo da Diabetes da Índia, viu a necessidade urgente de 
diagnosticar, rastrear e tratar essas pessoas. No dia 29 de 
setembro, que é o Dia Mundial do Coração, junto com ou-
tras organizações, criamos centros para testes de glicose 
em todo o país.

Eles foram instalados em 10.000 locais na Índia, com 
a participação de mais de 2.000 Rotary e Rotaract Clubs. 
Mais de 1 milhão de testes foram realizados em um úni-
co dia, um marco reconhecido pelo Asia Book of Records. 
Mais importante do que quebrar um recorde é o fato de que 
milhares de pessoas descobriram que têm diabetes e agora 
podem se tratar, inclusive tomando medidas extras para se 
protegerem da covid-19 e de muitas outras doenças que são 
causadas ou agravadas pela diabetes. 

No aniversário do Rotary, em 23 de fevereiro, vamos 
comemorar com mais voluntariado, mostrando o que faze-
mos nas nossas áreas de enfoque. Estou ansioso para ouvir 
sobre seus Dias de Voluntariado do Rotary. Compartilhem 

seus projetos no Rotary Showcase ou naveguem pelo site 
para encontrar inspiração e parceiros para projetos. Façam 
projetos que visem o empoderamento de meninas, visto 
que elas foram afetadas de forma desproporcional pela 
pandemia. O programa de empoderamento de meninas 
está repercutindo muito bem entre rotarianos e não rota-
rianos. Muitos governos e ONGs em vários países estão va-
lorizando muito esta iniciativa tão importante, e nós vamos 
continuar nos concentrando nisso.

Também estou feliz que o programa Cada Um Traz Um 
está trazendo bons resultados. Vamos garantir que todos 
os associados apresentem ao menos uma pessoa ao Rotary, 
e que todos trabalhemos para engajar novos associados e 
mantê-los em nossos clubes.

Em tudo o que fizermos, nós nos esforçaremos para 
crescer mais e fazer mais à medida que Servimos para 
Transformar Vidas.

Em tudo o que fizermos, 
nós nos esforçaremos para 
crescer mais e fazer mais à 
medida que Servimos para 

Transformar Vidas.
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Transformando vidas desde 1905

O Rotary está muito perto de completar 117 anos de 
fundação, e, desde aquele longínquo 23 de fevereiro de 
1905, quando sua história começou a ser escrita por quatro 
célebres senhores, residentes da cidade de Chicago, lidera-
dos por Paul Percy Harris, até este 23 de fevereiro de 2022, 
convocou, com base em seus ideais, milhões de pessoas de 
boa vontade e de comprovada vocação de serviço que con-
seguiram fazer do Rotary a primeira organização de auxílio 
humanitário do mundo e a de maior prestígio do gênero.

O Rotary viveu e superou duas guerras mundiais, as 
pandemias de gripe espanhola e Covid-19 e ainda a cha-
mada Guerra Fria e os avanços da era nuclear, entre outros 
acontecimentos históricos transcendentais pelos quais a 
humanidade transitou durante o século 20 e também no 
início do século 21. E, mesmo com tudo isso, não sucum-
biu, porque os convocados para suas frentes, homens e 
mulheres de extraordinária firmeza, assim o quiseram e 
conseguiram, mantendo ilesos seus dois grandes pilares: o 
companheirismo e o serviço à humanidade, sem nunca se 
distanciar de seus princípios fundamentais, os quais cons-
tituem sua grande fortaleza.

Os rotarianos de todo mundo, unidos sob os mesmos 
valores e ideais, trabalham arduamente para buscar a paz 
entre as nações. O Rotary colocou seus maiores esforços 
na constituição da Organização das Nações Unidas (ONU) 
e, depois disso, apoiou os órgãos que pertencem a ela, for-
mando alianças estratégicas com o Unicef, para melhorar 
os níveis de educação e, especialmente, eliminar o anal-
fabetismo, e com a Organização Mundial da Saúde, com 
nosso imensurável esforço para melhorar a saúde pública, 
sobretudo para erradicar o vírus da poliomielite da face da 
Terra.

Os rotarianos do mundo são solidários, aderem ao jus-
naturalismo e creem fielmente no direito à vida, à liber-
dade, à dignidade e ao bem-estar da pessoa humana, que é 
nosso objetivo maior.

Os rotarianos do mundo 
são solidários, aderem ao 
jusnaturalismo e creem 

fielmente no direito à vida, 
à liberdade, à dignidade e ao 

bem-estar da pessoa humana, 
que é nosso objetivo maior.

mensagem do
diretor

Diretor 2021-23 do 
Rotary International

Julio Silva-
Santisteban 

Ojeda

Convencidos disso, como princípio imutável, defendem 
a diversidade e a equidade como mecanismo de busca da 
igualdade, com o objetivo de conseguir, por meio dela, uma 
sociedade melhor, e essa é a razão pela qual colocam seu 
maior empenho em trabalhar no que denominam as sete 
áreas de enfoque do Rotary, coincidentes com a agenda de 
2030 da ONU.

Os 117 anos do Rotary constituem um legado inesque-
cível para as gerações atuais e futuras e, ainda, para a hu-
manidade.

Sua capacidade de adaptação à mudança, demonstrada 
por meio de sua história, e seu permanente envolvimento 
com as necessidades da comunidade são um extraordiná-
rio exemplo de que não há missão maior e mais poderosa do 
que honrar a vida transformando vidas.

4INFORMATIVO DISTRITAL 4470 • EDIÇÃO Nº 08 • FEVEREIRO DE 2022



Governador do 
Distrito 4470

mensagem do

Luiz de 
Albuquerque  

Ferreira (Buka)

governador
Fevereiro é sempre um mês de comemoração em Ro-

tary, e esse ano não poderia ser diferente. Celebramos os 
117 anos da nossa organização que como tenho dito é a or-
ganização mais completa do mundo. Aqui temos inúmeras 
oportunidades, temos a oportunidade de praticar o compa-
nheirismo e criar amizades duradouras, temos a oportuni-
dade de nos desenvolvermos profissionalmente e termos 
um network como em nenhum outro local, desde que atue-
mos com ética e respeito.

Temos a oportunidade de atuarmos em nossas comu-
nidades elaborando projetos que minimizem os problemas 
ou que criem soluções e isso não só em nível local, mas 
também na comunidade mundial. Temos a oportunidade 
de oferecer aos nossos filhos e à comunidade em geral um 
dos melhores programas de intercâmbio do mundo. Temos 
a oportunidade de incentivar a juventude através de pro-
gramas ou projetos diversos.

Enfim parabéns ao Rotary pelos seus 117 anos Trans-
formando Vidas. Para os próximos meses desse ano rotário, 
teremos um grande desafio do Desenvolvimento do Quadro 
Associativo, liderado pela Equipe Distrital de D.Q.A, preci-
samos liderar pelo exemplo, vamos todos fazer um grande 
esforço coletivo e trazer novos companheiros. Como disse 
Albert Schweitzer: “Liderar pelo exemplo não é a melhor 
solução, é a única”, então companheiras e companheiros, 
vamos mostrar que podemos. E trazer novos associados 
não é simplesmente “meta de governador”, trazer novos as-
sociados é trabalhar para a manutenção e para a continui-
dade da nossa organização.

Quero também convidar a todos para nossa 45ª Confe-
rência da Transformação e do Reencontro que acontecerá 

em Andradina/SP, de 20 e 21 de maio de 2022 e que será um 
momento único nesse ano tão difícil. 

Momento de nos reencontrarmos, de desfrutar de mui-
to companheirismo, compartilhar conhecimento rotário, 
assistirmos oradores do mais alto nível e ainda nos diver-
tirmos muito. O espaço do evento está trabalhando com to-
dos os protocolos de segurança, muito cuidado e atenção e, 
seguindo o cronograma.

É hora de nos envolvermos pois “juntos, vemos um 
mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para 
causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas co-
munidades.

É hora de nos envolvermos 
pois “juntos, vemos um 

mundo onde as pessoas se 
unem e entram em ação para 

causar mudanças duradouras 
em si mesmas, nas suas 

comunidades.
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Por mais de uma década, o 
Rotary tem formado líderes 
em assuntos de paz e reso-
lução de conflitos. Vale res-

saltar que este programa não é a úni-
ca contribuição do Rotary para um 
mundo mais pacífico. Toda vez que 
os rotarianos fornecem água e sane-
amento, apoiam a educação básica e o 
crescimento de economias locais, ou 
combatem doenças, eles estão erigin-
do a paz no mundo.

Com duração de três dias (11 a 13 
e fevereiro de 2022), a Conferência 
Presidencial da América do Sul fina-
lizou no último domingo dia 13/02, 
no Recanto Cataratas Thermas Re-
sort & Convention, o foco do evento 
foram os projetos realizados no Bra-
sil e no mundo nas áreas de preven-
ção e tratamento de doenças, acesso à 
água, saneamento e proteção ao meio 
ambiente.

Contando com a presença do 
presidente do Rotary Internacional, 
Shekhar Mehta; chair da Conferência 
Presidencial, Mário César Martins 
de Camargo, diretor do Rotary Inter-
national 2019-21, e do Governador do 
Distrito 4640, Sérgio Baseggio. Além 
destes, outros grandes nomes de es-
pecialistas na área humanitária.

O presidente do Rotary Interna-
cional, Shekhar Mehta, incentivou os 
companheiros a se envolverem mais 
em projetos humanitários, dizendo 

Um grande momento para 
conhecimento e companheirismo

que servir e cuidar do próximo são 
a melhor maneira de viver, pois ao 
transformar a vida de outras pessoas, 
você também transforma a sua.

“Servir se tornou parte da minha 
vida e, como muitas outras pessoas, 
eu adotei a filosofia de que ‘servir é 
o aluguel que eu pago para ocupar 
meu espaço na terra, e eu quero ser 
um bom inquilino enquanto estiver 
aqui”, destaca Mehta.

Mehta veio acompanhado pelo 
diretor do Rotary International na 
América do Sul, Mário César Martins 
e do Governador do Distrito 4640, 
Sérgio Baseggio, o mesmo agradece 
aos rotarianos por terem escolhido 
Foz do Iguaçu como palco da Con-

ferência Presidencial, “apenas sete 
conferências aconteceram pelo mun-
do, e uma delas está acontecendo 
aqui, por vocês! Conversei com mui-
tos brasileiros sobre a cidade e fiquei 
muito feliz de estar aqui”, relata.

Além do presidente interna-
cional, o destaque vai para Rosalia 
Arteaga Serrano, Ex-Presidente do 
Equador. A mesma destaca que o pri-
meiro evento presencial do Rotary 
foi icônico. “O evento nos proporcio-
nou a troca de idéias, conhecimentos. 
Além de trabalhar com educação, eu 
também sirvo ao meio ambiente, en-
tão eu tive a sorte de falar de temas 
tão importantes nessa conferência”, 
conta Serrano.
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Miriam Philbois
Governadora 2022-23 do Distrito 4470

“Imagine um mundo que merece o melhor que temos a oferecer, onde acordamos 
todo dia com a certeza de que podemos fazer a diferença”. Jennifer Jones Presi-
dente Eleita do Rotary Internacional.

É sobre como podemos JUNTOS transformar o mundo.

É o desejo que todos os associados imaginem TODAS as possibilidades de trans-
formação.

É sobre como podemos usar conexões e o poder do Rotary para concretizar os so-
nhos! E torná-los AÇÃO. Só depende de cada um.

É sobre como podemos criar paixão e senso de pertencimento nas pessoas, dando 
oportunidade de SERVIR. Como devemos criar em cada um de nós a voz voluntá-
ria, como devemos descobrir nossa força, criar laços humanitários. 

Imaginar associado à ação e criar o mundo que queremos, construir uma histó-
ria rotária com energia fazendo a diferença para cada um. Imaginar que a inte-
ração humana seja positiva para agregar ao mundo ações que sejam duradouras 
e deixem um legado edificante.

A estrela guia das sete áreas, a ferramenta de trabalho. Pensar em transforma-
ção, natureza e na paz. Pensar que IMAGINAR é o primeiro passo da realização.

Dias 8, 9 e 10/04/2022
Equipe Distrital, GATS, PETS. Campo Grande (presencial).

Dias 14, 15/05/2022
Assembleia Distrital Virtual.

(Sujeito à alteração devido Pandemia pelo COVID.)

Treinamentos
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Entrega de 
Projetos 

Distritais

O Rotary Club de Penápolis sobre a Presidência de Moacir 
Perez, realizou a entrega de um Monitor Multiparâmetro no valor 
de R$10.000,00 e uma Bomba de Infusão no valor de R$ 4.950,00 
para o Pronto-Socorro de Penápolis.

Este Projeto aprovado pelo Subsídio Distrital da Fundação 
Rotária e contou com a parceria da ARCD4470 - Associação de 
Rotary Clubes do Distrito 4470 gestão 2021-22 do Governador 
Luiz de Albuquerque Ferreira-Buka, Prefeitura Municipal de 
Penápolis, Moacir Perez, Nova Latina Comunicação e Marketing 
Ltda., Estância Marangoni, ASR-Casa da Amizade do Rotary Club 
de Penápolis. Valor total do Projeto : R$14.950,00.

A entrega realizou- se seguindo as normas de segurança na 
Santa Casa de Penápolis, e contou com a participação de com-
panheiros do RC Penápolis, Prefeito Caique Rossi, Secretário de 
Saúde Luiz Washington, Interventora Presidente Renata, Ana 
Cláudia O. Rosa. 

Governador 2021-22 Luiz de Albuquerque Ferreira-Buka, em 
seu discurso enfatizou a grande importância do Rotary  na mis-
são de Salvar Vidas e Transformar as comunidades onde estão 
presentes os clubes de serviço. Igualmente foi o pronunciamento 
do Presidente Moacir, que agradeceu ao clube e à todos parceiros 
desse projeto.

O Rotary Club de Fátima do Sul concluiu o Projeto Distrital 
2021-22  e entreguou à APAE de Fátima do Sul uma Estufa para 
produção de hostaliças.

Posto de Coleta de Leite Humano recebe reconheci-
mento por trabalho realizado na pandemia

O Posto de Coleta de Leite, serviço da Santa Casa de Araça-
tuba vinculado ao Banco de Leite Humano de Araçatuba, recebeu 
certificado de reconhecimento concedido pela Rede Brasileira de 
Bancos de Leite Humano. A concessão do certificado foi comuni-
cada pela Secretaria Municipal de Saúde à direção do hospital.

O certificado é referente aos trabalhos realizados em 2021 
“mesmo com os desafios enfrentados pela pandemia da covid-19”, 
explicou a secretária Carmem Sílvia Guariente, no ofício em que 
encaminhou o certificado. 

Doações
Eram necessárias mais máquinas para que todas as mães que 

comparecem nos turnos de coletas pudessem utilizar da mesma 
tecnologia. Por isso, o hospital fez uma campanha junto aos Ro-
tary Clubs de Araçatuba e foi atendido pelos clubes Alvorada, 
Bandeirantes e Oeste que fizeram doação de extrator e bomba elé-
trica respectivamente.

O Posto de Coleta de Leite Humano recebeu mais uma doação. 
O Rotary Club de Araçatuba - Centenário Distrito 4470, através 
do presidente Kleber Torrezan fez a entrega de uma extratora 
para coleta automatizada e acessórios. O Rotary Araçatuba inves-
tiu R$ 13.479,14 com a comprado equipamento e decidiu apoiar a 
Santa Casa de Araçatuba “pela importância do Posto de Coleta de 
Leite Humano para os prematuros internados e para o Banco de 
Leite de Araçatuba”, explicou Torrezan.

Rotary Club de Penápolis

Rotary Club de Fátima do Sul

Rotary Clubs de Araçatuba
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Os Rotary Clubs de Naviraí e Naviraí-Integração, através do 
Projeto Distrital 2021-22, entreguaram ao Albergue Diuturno Al-
vorecer do Labor de Naviraí-MS geladeiras e máquinas de lavar 
roupas.

Com o Projeto Distrital 2021-22 do Rotary Club de Dourados 
foi entregue um Playground Infantil à Comunidade Vila Valderez 
e Mariana em Dourados-MS.

O Rotary Club de Dourados-Águia Dourada, em parceria com 
o Distrito 4470 do Rotary Internacional (Gestão 2021-2022), teve 
a grata satisfação de entregar mais um Projeto Distrital tendo 
como enfoque a área de Desenvolvimento econômico e comunitá-
rio e seguindo o lema internacional para o ano rotário 2021-2022 
que é “Servir para Transformar Vidas”. A instituição beneficiada 
com o Projeto foi a Conferência Santa Terezinha no município 
de Dourados-MS (conhecida como Vicentinos). O projeto con-
templou a instituição com a entrega de 5 maquinas de costura in-
dustrial, as quais serão utilizadas no atendimento de 40 famílias 
que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade social. 
As mulheres dessas famílias que estão desempregadas, irão tra-
balhar na produção de tapetes e estopas, sendo a renda revertida 
para a subsistência econômica das mesmas.  A Conferência dos 
Vicentinos disponibilizará o local para a produção e a matéria 
prima bem como assistirá as mulheres nas demais necessidades 
pertinentes ao projeto. O Rotary contou com parceiros essenciais 
para a viabilização do Projeto, sendo estes: Banco Sicredi (Agen-
cia 0903 – Integração), Dunamis Empreendimentos Imobiliários 
e BR Tubos e Conexões. O Rotary te convida a conhecer melhor 
o que fazem os Rotaryanos de todo o mundo. Acesse o endereço 
https://www.rotary.org/pt e saiba quem somos, conheça nossas 
causas e programas e aproveite para se envolver em transformar o 
mundo em um lugar mais humano, justo e solidário.

O Rotary Club de Mirandópolis realizou a entrega do projeto 
de Subsídio Distrital 2021-22 para a AMAI (Associação Miran-
dopolense de Assistência ao Idoso). O projeto contemplou uma 
câmara fria, um carrinho térmico para transporte de refeições, 
um carrinho para transporte de roupas e uma mesa de apoio. Es-
tiveram presentes o Governador do Distrito 4470 Luiz de Albu-
querque Ferreira, a presidente Josiely Oliva, a presidente eleita 
2022-23 Cláudia  Fujikawa e o companheiro Márcio Fujikawa, da 
comissão de Fundação Rotária do clube.

Agradecemos ao apoio de todos os parceiros que trabalharam  
para a realização deste projeto, em especial às Empresas Cidadãs 
mirandopolenses que contribuem com a Fundação Rotária e fa-
zem com que projetos como este tornem-se realidade em nossa 
comunidade.

Rotary Clubs de Naviraí

Rotary Club de Dourados

Rotary Club de Dourados - Águia Dourada

Rotary Club de Mirandópolis

11INFORMATIVO DISTRITAL 4470 • EDIÇÃO Nº 08 • FEVEREIRO DE 2022



Inauguração de praça e biblioteca no Conjunto 
Residencial Jornalista Armando Tibana

Foi inaugurado pelo Rotary Club Campo Grande Cidade dos 
Ipês o playground e a biblioteca infanto-juvenil do Conjunto Resi-
dencial Jornalista Armando Tibana, no Bairro Paulo Coelho Ma-
chado, na Capital. O conjunto habitacional, que foi entregue aos 
moradores em 7 de abril de 2021, já contava com um playground. 
Entretanto, o local estava inacessível aos residentes, por estar em 
condições insalubres. Desse modo, os moradores recorreram à es-
tratégia de colocar cal, um sólido branco alcalino, para higienizar, 
mas existia um risco do produto provocar alergia ou queimaduras 
nos pequenos, deixando o espaço fechado.  

Diante de tal circunstância, o Rotary Club Campo Grande Ci-
dade dos Ipês propôs um projeto juntamente à Fundação Rotató-
ria e ao Distrito 4470 do Rotary Internacional.

Contando com a ajuda de parceiros, a praça pôde ser coberta. 
Além disso, acrescentaram uma biblioteca nova destinada ao pú-
blico infanto-juvenil.  

O desenvolvimento do espaço contou com o investimento de 
R$ 17,9 mil, beneficiando 195 crianças e adolescentes com um 
novo espaço de lazer educativo.  

Rotary Club de Campo Grande - Cidade 
dos Ipês
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mensagem da
coordenadora

Coordenadora 
Distrital das Entidades 

de Senhoras de 
Rotarianos

Veruska 
Alessandra 

Alves Ferreira

Trabalhar em equipe é unir 
várias formas de pensar 
para um só objetivo!

Coordenadora Distrital é homenageada em Festiva de Aniversário 
do Rotary Club de Campo Grande-Cidade dos Ipês

Em nossa vida nada é estático, tudo está em constru-
ção. Atualmente, nossa forma de vida está bastante com-
plexa e intrincada e tem nos exigido um enorme empe-
nho em busca do equilíbrio emocional, físico e psíquico, 
mas precisamos nos manter encantadas(os) e inspira-
das(os) na condição de voluntários a serviço do bem.

Aproveito esse espaço para agradecer a Família Ro-
tária do Distrito 4470 por todo carinho e pelo excelente 
trabalho que estão desenvolvendo nas comunidades. 

No dia 5 de fevereiro, o Governador Buka realizou a entrega de um título Paul Harris a sua esposa, homenageando 
pelos serviços prestados ao Distrito durante esse ano rotário.

A.S.R. de Itaporã
Bazar da Pechincha - A ASR de Itaporã realizou o tradicional Bazar da Pechincha. Foram arreca-
dados roupas, acessórios, calçados e utensílios domésticos em ótimo estado para venda. Todo lucro é 
revertido para ações e projetos que a Casa da Amizade atende no município.
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A.S.R. de Guaraçaí

A.S.R. de Paranaíba - Santana

A.S.R. de Três Lagoas
Doação de produtos de limpeza para o Hospital e Maternidade de Guaraçaí - A ASR 
Casa da Amizade de Guaraçaí fez a entrega dos produtos comprados com o percentual destinado 
à doação sobre a venda do Sorteio da Cesta de Natal realizado em dezembro. A entrega foi feita  
pela Presidente Fatima Agutuli e pela companheira Maria De Fátima Brito Cavalcante ao funcionário 
Emerson para o Hospital e Maternidade de Guaraçaí na sede do Rotary Club, respeitando as normas 
de saúde e sanitárias. Foram entregues: 40 kg de sabão em pó, 14 litros de detergente, 2000 copos 
para água (20 pacotes com 100), 160 rolos de papel higiênico (20 pacotes com 8 rolos). A ASR  Casa 
da Amizade de Guaraçaí novamente agradece aos colaboradores, doadores e senhoras da Casa da 
Amizade pela compra, doações e venda dos números da Cesta da Amizade, sem os quais não seria 
possível essa ação.

Bazar da Pechincha - A Casa da Amizade Paranaíba-Santana, em parceria com o Rotary, realizou 
a doação de 438 marmitas de Sopa Solidária para os menos favorecidos.

Continua a Tampinha Amiga - A ASR de Três Lagoas dando continuidade às atividades da 
gestão 2022, com muita garra, amor e dedicação  a nossa querida companheira Presidente Cinthia 

Voltando às atividades por inteiro - Foi realizada a primeira reunião virtual, da Casa da 
Amizade, presidida pela companheira Cinthia Batista, explanando como será o prosseguimento dos 
nossos trabalhos, no decorrer da sua gestão ano 2021/22, salientando que mesmo com a volta do 
agravamento da Pandemia vamos  continuar  nossa jornada  com o Lema: AMIZADE e UNIÃO - 

Entrega do Título de Sócia Honorária - A ASR Casa da Amizade de Guaraçaí realizou reunião 
virtual com a participação das companheiras, da presidente Fatima Agutuli, da orientadora setorial Li-
zandrea de Souza Palotta e do presidente do Rotary Club de Guaraçaí Vino Reis para entrega do Título 
de Sócia Honorária à companheira Ana Franciele Zaninelli Berbel por relevantes serviços prestados a 
essa Casa.  A companheira Ana Franciele, que reside atualmente nos Estados Unidos, tem participação 
atuante na Comissão de Imagem Publica onde não mede esforços , sempre solícita e atuante. A 
concessão do título foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Diretor. A você Ana nossa eterna 
gratidão e nossa enorme saudade.

COMPROMETIMENTO e AÇÃO!. 
Rever as companheiras pela 
telinha amenizou um pouquinho 
a saudade. Muitos assuntos 
foram abordados e finalizamos 
a reunião com a convicção de  
que:  CADA UM TEM DE TENTAR 
DAR O SEU MELHOR E QUE  SÓ 
É LUTADOR QUEM SABE LUTAR 
CONSIGO MESMO e JUNTAS 
SOMOS MAIS FORTES!!

Mechas da Amizade - A ASR de Três Lagoas, veio, em 2022, com força total para participar da 
Campanha “MECHAS DE AMIZADE”. O mundo é tão vasto e somos tão pequenas, mas unidas,  somos 
gigantes. Juntas a essas guerreiras  que estão passando por um período delicado, estamos  conectadas, 
emanando pensamentos positivos e boas energias. Vamos deixa-las  lindas e desejadas,  caprichando 
em suas  madeixas e reavivando seu batom. Todos podem participar dessa campanha o ANO INTEIRO.

Batista, não esmorece diante  as 
dificuldades e os obstáculos en-
contrados pelo caminho. Citando 
a frase de um SÁBIO: “As pessoas 
mais importantes não são aquelas 
que têm a cabeça cheia de conhe-
cimento... São aquelas que têm o 
Coração cheio de amor, orelhas 
prontas para escutar e as mãos 
prontas para ajudar”.
As Senhoras da Casa da Amizade 
agradecem as pessoas que contri-
buem com a Campanha contínua 
da Tampinha Amiga, revertendo 
essas doações em cadeiras de ro-
das, muletas e cadeiras de banho. 
Deus abençoe a todos.

15INFORMATIVO DISTRITAL 4470 • EDIÇÃO Nº 08 • FEVEREIRO DE 2022



Divulge notícias e atividades desenvolvidas 
pelo seu Rotary Club através do email 

cartamensald4470@gmail.com

FAMÍLIA ROTÁRIA DE ARAÇATUBA

Entrega de conjuntos de enxovais
Em visita a Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba, dando conti-
nuidade as ações de solidariedade desenvolvidas pelo Rotary Club 
de Araçatuba - Cidade Amiga foi entregue 4 conjuntos de enxovais 
para bebês de famílias em estado de vulnerabilidade econômica. 
O Presidente do Rotary Club de Araçatuba - Cidade Amiga, Paulo 
Maia e os companheiros Giulio e Evandro Everson fizeram a entre-
ga dos referidos kits à Tesoureira Maria Ionice e ao Provedor Clau-
dionor Teixeira da Santa Casa. Maria Ionice agradeceu este gesto 
de amor e disse que muitas mulheres chegam para dar a luz e não 
tem literalmente nada para seus bebês. Disse ainda que esses kits 
de enxovais chegaram em boa hora. O presidente Paulo Maia por 
sua vez, disse que esse trabalho de montagem dos kits de enxovais 
já é uma tradição do Rotary Club de Araçatuba - Cidade Amiga.

Mão na massa
A Família Rotária de Araçatuba: os 9 clubes rotários, os 2 clubes 
de Rotaracts, o Interact e a Casa da Amizade literalmente coloca-
ram a mão na massa no dia 12 de fevereiro. Os clubes se uniram 
na sede do Rotary na Av. da Saudade para produzirem 1.000 piz-
zas que foram vendidas à comunidade durante o final de janeiro e 
início de fevereiro e com entrega tipo Drive-Thru. O objetivo dessa 
“pizzada” foi arrecadar dinheiro para uma revitalização da sede. 
Sendo o edifício Rotary utilizado praticamente por todos os clubes 
da família rotária da cidade para a realização de diversos eventos 
que sempre revertem seus esforços em prol da comunidade, era 
necessário deixá-lo funcional para a continuação dessa prestação 
de serviço essencial para a melhoria da nossa sociedade.

Como foi lindo ver todos os associados de diversos clubes tra-
balhando juntos. Enquanto alguns colocavam molho nas massas, 
outros companheiros espalhavam a muçarela pelos discos de pi-
zza. Outra equipe era encarregada de espelhar uniformemente as 
calabresas sob as pizzas e ainda outra turma colocava orégano e 
azeitona (só de me lembrar, deu água na boca).
Tivemos ainda as equipes que cuidaram da embalar as pizzas 
prontas e outros companheiros as entregaram diretamente nos 
carros que fizeram fila na frente da sede para trocarem seus 
cupons por pizzas deliciosas e feitas com muito carinho.
E assim, servindo para transformar vidas, a família rotária de Ara-
çatuba chegou unida em mais um trabalho conjunto provando 
que unidos somos mais fortes.

RC DE ARAÇATUBA - CIDADE AMIGA
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RC DE RIO BRILHANTE

Festiva de Posse
Foram empossados dois novos companheiros no Rotary Club de 
Rio Brilhante, sejam bem-vindos Marina Cury e Rodrigo Laboissier.

34 anos de Fundação
O Rotary Club Paranaíba-Santana, juntamente com a Casa da 
Amizade, comemorou seus 34 anos de fundação. 

RC DE PARANAÍBA - SANTANA

#endpolio

endpolio.org/pt

17INFORMATIVO DISTRITAL 4470 • EDIÇÃO Nº 08 • FEVEREIRO DE 2022

https://www.rotary4470.org.br/home


espaço

Mensagem da 
Presidente do Rotaract 
Club de Naviraí
Bethânia Rosa Lorençone 

Fundação do Rotaract Club de Naviraí

Visitas Oficiais do RDR Lucas Moreira

Meu pai é rotariano há quase 40 
anos, então posso dizer que desde que 
nasci eu conheço e vivo o Rotary. Des-
de pequena participava das festivas e 
eventos sociais do clube, e conforme 
o tempo foi passando fui entendendo 
melhor o verdadeiro significado de ser 
rotariano, que vai muito além de festi-
vas com os companheiros, que todos ali 
compartilham um objetivo em comum: 
realizar mudanças significativas e du-
radouras na sociedade em que vivem! 
Tive a grande oportunidade de fazer 
parte da família rotária ainda com 17 
anos, como intercambista, e digo com 
toda a segurança que foi o melhor ano 
da minha vida, fiz amizades que duram 
até hoje e dentro do Rotary conheci 
pessoas incríveis! Quando em outubro 
do ano passado meu pai chegou em 
casa após a reunião comentando sobre 
o interesse de alguns  companheiros 
em reabrir um Rotaract Club na cidade, 
fiquei extremamente feliz e motivada 
a participar... aos poucos tudo foi se 
encaixando, começamos a nos encon-
trar semanalmente para aprendermos 
sobre Rotary e discutirmos ideias para 
projetos futuros, fizemos nossa eleição 
da diretoria em novembro e na ocasião 
aceitei com muita honra ser a primeira 
presidente do clube. Sei que ainda te-
nho muito o que aprender e melhorar, 
algo que será prazeroso, afinal, tenho 
ao meu lado dirigentes e demais asso-
ciados muito competentes e dedicados! 
O Rotaract Club de Naviraí está apenas 
começando, mas com muita vontade de 
servir para transformar vidas!

Em cerimônia realizada em Naviraí - MS, na sede da  Casa da Amizade, foi reali-
zada a Fundação do Rotaract Club de Naviraí, onde foram empossados os membros 
da Diretoria. Na ocasião estiveram presentes o Governador do Distrito 4470,  Luiz 
de Albuquerque Ferreira “Buka”, o  Presidente do  Rotary Club de Naviraí, Edinei da 
Costa Safarim, e demais companheiros.

Rotaract Club de Araçatuba - Bandeirantes

Rotaract Club de Araçatuba - Cruzeiro do Sul Rotaract Club de Guararapes
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Para planejar o seu RYLA, sugerimos que antes de 
tudo escolha o formato (se presencial ou online), a dura-
ção do evento e o público alvo (lembrem-se de utilizar o 
evento para engajar futuros interactianos ou rotaractianos 
para que, um dia, possam ingressar em um Rotary Club). 
Retiramos do novo manual de nosso programa algumas pe-
culiaridades de temáticas interessantes para o evento em seu 
clube: 

• Habilidades de comunicação, incluindo oratória. 
Faça com que os participantes se revezem na liderança das 
atividades em grupo. Peça que um participante diferente dê as 
boas-vindas aos demais a cada dia, e apresente cada palestran-
te ou explique cada atividade durante o evento. Organize um 
concurso de discursos em que os participantes possam falar 
sobre um tópico de sua escolha e receber feedback construtivo 
dos demais. Apresente aos participantes os recursos do Toast-
masters disponíveis na Central de Aprendizado do Rotary.

• Resolução de problemas, consolidação da paz e re-
cursos para promovê-la. Ensine aos participantes sobre o 
compromisso do Rotary com a consolidação da paz e a preven-
ção de conflitos. Apresente projetos concluídos que tiveram 
como foco a promoção da paz, a prevenção ou a resolução de 
conflitos. Identifique formas concretas de se engajar no traba-
lho do Rotary em prol da paz e da prevenção de conflitos por 
meio da Academia Rotary de Paz Positiva. Apresente aos par-
ticipantes as Bolsas Rotary pela Paz.

•  Como identificar e atender às necessidades da co-
munidade. Apresente os recursos de aprendizagem solidária 
do Rotary. Ensine aos participantes como avaliar as necessi-
dades da comunidade. Forme equipes para que desenvolvam 
um projeto de aprendizagem solidária e, em seguida, apre-
sentem suas ideias a todo o grupo.  Convide os clubes do seu 
distrito para mostrar aos participantes exemplos de projetos 
humanitários significativos e seu impacto na comunidade.

Estamos disponíveis nesta reta final. Lembrem-se: 
Sempre há tempo pra impactarmos a sociedade e a pró-
pria família rotária! 

Saudações rotárias,

Bruna Tinti Moreira
Presidente da Comissão Distrital de RYLA 

Rotary Youth Leadership Awards

Planejando o seu RYLA
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EMPRESAS ATIVAS, COM CONTRIBUIÇÕES NOS ÚLTIMOS 3 MESES.

empresa cidadã
Essas empresas colaboram com os rotarianos do Distrito 4470, apoiando projetos ligados a atividades nas áreas 

sociais, humanitárias e ambientais da Fundação Rotária em todo o mundo.

Rotary Club de Araçatuba - Centenário

4º

2º

Rotary Club 
de Itaporã

Rotary Club 
de Penápolis

s e g u r o o n l i n e

T E C N O L O G I A

G R U P O

C O N C E I T O

3º Club de Campo Grande
Cidade dos Ipês

JR MOURA ENGENHARIA 
LTDA - EPP

Rotary Club de Campo 
Grande - Cidade dos Ipês

União MS/TO e 
Oeste da Bahia

Conquista
sementes de pastagem

Manual de Identidade Visual - Usos e Formas

Manual de Identidade Visual - Usos e Formas

Logomarca

Versões

Conquista
sementes de pastagem

Conquista
sementes de pastagem

Conquista
sementes de pastagem

Conquista
sementes de pastagem

Não apresenta versão horizontal.

Rotary Club de Três Lagoas

Rotary Club 
de Ivinhema1º

SANDRO BORGES 
DE OLIVEIRA - 

GELATO AÇAITERIA

DUNEGRINI 
REPRESENTAÇÃO 

COMERCIAL

ELIANE SIQUEIRA 
MARQUES

BAZIQUETTO 
& KOL LTDA

VALEMED SERVIÇOS 
DE SAÚDE E 

BENEFÍCIOS LTDA

ESTÂNCIA NOSSA
SENHORA DE FÁTIMA

Oacy Denise Pissini Casarotti

IVINHEMA LONDRINA

ANGÉLICA IVINHEMA NOVA ANDRADINA
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5º Rotary Club 
de Bela Vista

Rotary Club 
de Corumbá

PRADO E 
SCHUBERT

M. R. DE FREITAS 
EIRELLI ME

Rotary Club 
de Naviraí Club de Naviraí

Cooperativa Agrícola Sul Matogrossense

Anaurilândia
Cooperativa Agrícola Sul Matogrossense

Nova Andradina
Cooperativa Agrícola Sul Matogrossense

Amandina – Ivinhema

Rotary Club de Birigui - Cidade Pérola Rotary Club de Nova Andradina - Centenário

Club de Nova Andradina
Centenário

Rotary Club 
de Campo 
Grande - 
Universidade

Rotary Club 
de Birigui

Rotary Club de  
Andradina - 
Urubupungá Club de Nova Andradina

Urubupungá

Club de Naviraí
Integração

Rotary Club 
de Araçatuba - 
Bandeirantes

RC de Três 
Lagoas - 
Costa Leste

Rotary Club de 
Jardim - Guia 
Lopes da Laguna Club de Jardim -

Guia Lopes da Laguna

TRR NIPOBRAS 
CHAPADÃO 

GAÚCHO LTDA

Rotary Club de  
Amambai

Rotary Club de  
Campo Grande - 

São Francisco

Rotary Club de  
Campo Grande - 

Pantanal

Rotary Club de  
Chapadão do Sul

Rotary Club de  
Dourados - 
Água Boa

Rotary Club de  
Fátima do Sul

Rotary Club de  
Araçatuba - 

Cidade Amiga

Rotary Club de  
Araçatuba - 

Cruzeiro do Sul

Club de Campo Grande -
São Francisco

VIEIRA DE FARIA 
ADVOGADOS 

ASSOCIADOS SC

Rotary Club de 
Guaraçaí

Rotary Club de 
Guararapes

Rotary Club de 
Naviraí - Integração

BRUKANBAR 
SERVIÇOS LTDA

Rotary Club de 
Ponta Porã - Pedro 

Juan Caballero - 
Fronteira

Rotary Club de 
Nova Andradina

Club de Nova Andradina

Rotary Club de 
Selvíria

Club de Araçatuba
Cidade Amiga

RC de Três Lagoas 
- Cidade das 

Águas

Rotary Club de 
Campo Grande - 
Cidade Morena

Rotary Club de 
Araçatuba - 

Noroeste
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REGULAMENTO DA PROMOÇÃO 

Regras de distribuição
1. Serão confeccionados 2.500 talões com 20 

cupons cada. E cada cupom terá dois números 
para sorteio pela Loteria Federal durante a 45ª 
Conferência Distrital em 21 de maio de 2022 pela 
Loteria Federal.  

2. Cada clube ficará com a quantidade de ta-
lões que tem de associado acrescido de mais 5 
talões. 

3. A Divisão se dará da seguinte forma 30% 
para clube, 30% para clube depositar para Fundo 
Mundial (Share) (enviar comprovante do depó-
sito) e 40% para o Distrito que administrará as 
premiações. 

Premiação
1º Prêmio – Veículo Creta 1.6 Aut. - Zero km 
2º Prêmio – Moto 160cc - Zero km 
3º Prêmio – TV 70” Samsung 4k 
4º Prêmio – TV 70” Samsung 4k
5º Prêmio – TV 70” Samsung 4k 

Regras e Premiações extras
- Para o vendedor da cartela do 1º prêmio: 1 

Notebook. 
- Para vendedor do cupom do 2ª prêmio R$ 

600,00. 
- Para os vendedores dos cupons 3º, 4º e 5º 

prêmios R$ 300,00 cada. 
- Para os Clubes que venderam todos os 

talões destinado a ele, ou seja, 1 talão por 
companheiro + 5 talões extras concorrerão a 
um prêmio exclusivo. (A definir). 

- O clube participante do vendedor da cartela 
sorteada no 1º Prêmio receberá o valor de 1.000 
dólares rotários para uso em suas ações sociais 
mais 01 Notebook + Projetor + Tela Projeção. 
Obs: Para ter direito a este prêmio o clube 
tem que ter vendido todos os talões destina-
do a ele, ou seja, 1 talão por companheiro + 5 
talões extras.  

- Para o presidente do clube que vender mais 
talões: 1 Notebook.

- Para Governador Assistente do Setor que 
vender mais talões: 1 Notebook

- Poderão surgir mais premiações durante a 
campanha. 

- Cada bilhete conterá dois números com 5 
(cinco) algarismos. Sua aquisição será por meio 
de doação no valor de R$ 30,00, e isso fará com 
que se torne um BILHETE VÁLIDO. 

- Prazo de 01/09/2021 a 10/04/2022. 
- Primeiro acerto com distrito será em 

10/12/2021 (Deposito para FR e Distrito). 
- Prazo para certo final com Distrito será até 

10/04/2022. 
- Prazo para apresentação do Comprovante de 

Deposito para Fundo Mundial e acerto final dia 
10/05/2021. 

 
Ideais de incentivos
- Os clubes que atingir a Venda e acerto de 

50 talões até 10/12/2021, receberão R$ 1.000,00 
para clube usar como quiser. 

- Os clubes que atingirem a venda e acerto de 
100 talões até 10/12/2021, receberão R$ 2.000,00 
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