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Presidente do 
Rotary International

#endpolio

endpolio.org/pt

mensagem do

Shekhar 
Mehta

presidente
Superamos tantos desafios nestes dois últimos anos e 

transformamos inúmeras vidas. Fico feliz de ver o quanto 
trabalhamos este ano para fazer o Rotary crescer por meio 
da iniciativa Cada um Traz Um. O resultado tem sido um 
crescimento notável no número de associados. Vamos 
manter o entusiasmo. Também estou contente que vocês 
tenham colocado em evidência tudo o que fazemos, organi-
zando projetos ao redor do mundo nos Dias do Voluntaria-
do do Rotary. O futuro parece mais brilhante do que nunca 
para nossa organização e nosso 1,4 milhão de associados.

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da 
Saúde declarou que a covid-19 constituía uma pandemia 
e, dois anos mais tarde, é importante que continuemos 
utilizando nossa experiência na área de prevenção e trata-
mento de doenças para ajudar as pessoas em todo o mundo 
a enfrentar os desafios contínuos. A pandemia continua 
desafiando todas as expectativas, mas não podemos nos 
deixar paralisar pelo medo. Nosso trabalho é muito im-
portante. Também é importante passarmos algum tempo 
juntos, portanto, peço que se inscrevam para a Convenção 
do Rotary Inernational de 2022 em Houston, que será uma 
ótima maneira de celebrarmos com segurança um ano de 
muitas conquistas.

Podemos continuar levando esperança e paz ao redor 
do mundo, usando nossos recursos para ajudar os mais vul-
neráveis e mantendo nossa fé no futuro. A pandemia tem 
tido um impacto especialmente devastador nas meninas. 
No primeiro aniversário da pandemia, Henrietta Fore, 
diretora executiva do Unicef, disse que “são necessárias 
ações imediatas para mitigar o impacto sobre as meninas e 
suas famílias”. Esta necessidade, infelizmente, permanece 
forte um ano mais tarde. As ondulações da pandemia afeta-
ram as meninas - atrofiando seu desempenho educacional, 
enfraquecendo suas perspectivas de emprego e contribuin-
do para outros resultados terríveis, tais como casamentos 
forçados e aumento do tráfico humano.

Dados do Unicef revelam porque nossa ação é tão es-
sencial. Nos anos 2010, progressos importantes foram al-
cançados para eliminar a prática do casamento infantil, e a 
entidade estima que 25 milhões de casamentos desse tipo 
foram evitados em todo o mundo. Infelizmente, a pandemia 
reverteu essas tendências positivas e, como resultado, mais 
10 milhões de meninas ficaram vulneráveis e podem ser 
forçadas a se casar precocemente até o final desta década.

É por isso que nosso foco no Empoderamento de Me-
ninas é tão vital, e estou muito feliz que na Assembleia In-
ternacional virtual deste ano a Presidente eleita Jennifer 

Jones se comprometeu a continuar esta iniciativa por mais 
um ano. Em minhas viagens, testemunhei muitos exem-
plos maravilhosos de projetos de clubes que respaldam 
nossos objetivos de empoderamento de meninas. Mas to-
dos os associados do Rotary sabem que uma mudança real 
requer grandes esforços sustentados durante muitos anos. 
Este é o poder dos nossos Subsídios Globais e das ações re-
alizadas dentro de nossas áreas de enfoque.

Incentivo os clubes a pensarem em maneiras inovado-
ras de capacitar as meninas quando elaborarem seus pro-
jetos. Cada passo que damos para melhorar a educação, 
os cuidados com a saúde e as oportunidades econômicas 
para meninas faz uma diferença importante para ajudá-las 
a atingir seu pleno potencial. Ao fornecer oportunidades, 
criamos esperança, e com a esperança, abordamos as ver-
dadeiras causas de conflitos ao redor do mundo, preparan-
do o cenário para a paz sustentável.

Nenhum de nós sabe quanto tempo a covid-19 perdura-
rá - e como uma organização que tem trabalhado incansa-
velmente por décadas para erradicar a pólio, entendemos, 
melhor do que ninguém, o quanto o trabalho que está por 
vir é difícil. É por isso que precisamos permanecer focados 
no futuro e no que é possível - não nos sentindo nostálgicos 
pela maneira como nossas vidas foram um dia, mas olhan-
do com esperança para um futuro e usando esta oportuni-
dade a fim de Servir para Transformar Vidas. Estou ansioso 
para continuar este bom trabalho com vocês.

Podemos continuar levando 
esperança e paz ao redor 

do mundo, usando nossos 
recursos para ajudar os mais 

vulneráveis e mantendo 
nossa fé no futuro. 
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Mês da água, saneamento e higiene

O surto da pandemia testou nossa capacidade de lidar 
com uma situação inesperada que afetou a espécie humana 
sem discriminação e revelou nossa inaptidão para alcançar 
entendimentos que proporcionem segurança em um mo-
mento de máxima insegurança para todos.

Ao mesmo tempo, também evidenciou as várias defi-
ciências que existem, desde a forma inadequada como a 
maioria dos governos e a sociedade como um todo lidaram 
com a pandemia até as grandes privações que, mesmo no 
século 21, as populações mais vulneráveis têm, incluindo a 
falta de água limpa, saneamento e higiene, elementos fun-
damentais para a vida e para lidar com uma crise de saúde 

A ação do Rotary em uma de suas mais importantes 
áreas de enfoque.

mensagem do
diretor

Diretor 2021-23 do 
Rotary International

Julio Silva-
Santisteban 

Ojeda

como a que estamos vivendo. Com isso, a ação do Rotary 
em uma de suas mais importantes áreas de enfoque, que 
coincide com a agenda da ONU para 2030, é absolutamente 
sustentada e, mais do que isso, afirmada no mês de março 
no calendário do Rotary.

O Distrito 4470 é destaque na Fundação Rotária
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Governador do 
Distrito 4470

mensagem do

Luiz de 
Albuquerque  

Ferreira (Buka)

governador
Março: Mês dos Recursos Hídricos e 
Saneamento

O Rotary apoia formação e práticas em recursos hídri-
cos e saneamento, visando acesso à água potável e sanea-
mento básico. A Fundação Rotária capacita os rotários a 
atuarem na área de recursos hídricos e saneamento ao:

1. Promover acesso de todos os membros da comunida-
de à água potável, saneamento básico e higiene;

2. Fortalecer a habilidade das comunidades para que 
desenvolvam, financiem e mantenham sistemas de 
água e   saneamento;

3. Informar as comunidades sobre a importância de sa-
neamento básico, consumo de água limpa e hábitos de 
higiene;

4. Apoiar estudos ligados a recursos hídricos e sanea-
mento.

Atividades nas categorias abaixo se enquadram na área 
de enfoque – recursos hídricos e saneamento:

• Acesso à água potável (fornecimento e qualidade);
• Acesso a saneamento básico;
• Melhores hábitos de higiene;
• Desenvolvimento comunitário e administração de 

sistemas sustentáveis;
• Gerenciamento de bacia hidrográfica e cultivo de ali-

mentos que dependam da quantidade e qualidade da 
água;

• Água para agropecuária;
• Equipes de formação profissional que atuem nas ati-

vidades acima;
• Bolsas de pós-graduação em programas ligados a re-

cursos hídricos e saneamento.

A Fundação Rotária está mudando o mundo por meio 
de subsídios que possibilitam projetos e atividades locais e 
internacionais:

• Por meio de programas WASH (iniciativas relaciona-
das a água, saneamento e higiene), mobilizamos re-
cursos, formamos parcerias e investimos em infraes-
trutura e treinamentos que contribuem a mudanças 
em longo prazo. 

O Rotary apoia formação 
e práticas em recursos 
hídricos e saneamento, 
visando acesso à água 

potável e saneamento básico. 
• Desafio WASH nas Escolas: o Rotary desafiou 

nossos associados a desenvolverem projetos susten-
táveis relacionadas a água, saneamento e higiene em 
cinco países: Belize, Guatemala, Honduras, Índia e 
Quênia.

• Projetos WASH: desde 2013, a Fundação Rotária in-
vestiu em mais de 1.000 projetos relacionados a água, 
saneamento e higiene em mais de 100 países. Por 
meio de subsídios da Fundação Rotária e campanhas 
de arrecadação feitas por Rotary Clubs, nossos volun-
tários conseguiram viabilizar sistemas de purifica-
ção de água, educação sobre boas práticas de higiene, 
construção de latrinas e gestão de resíduos.

• O Conselho de Curadores da Fundação Rotária e o 
Conselho Diretor do Rotary International adiciona-
ram uma nova área de enfoque: apoio ao meio am-
biente.

• Mais de US$18 milhões em Subsídios Globais da Fun-
dação foram alocados a projetos relacionados ao meio 
ambiente durante os últimos cinco anos. A criação de 
uma área de enfoque específica para apoiar o meio 
ambiente dará aos associados do Rotary mais manei-
ras de criar mudanças positivas e aumentará nosso 
impacto no mundo.

• O apoio ao meio ambiente é a sétima área de enfoque 
do Rotary, as quais são categorias de serviços huma-
nitários apoiados pelos Subsídios Globais. As outras 
seis áreas são: consolidação da paz e prevenção de 
conflitos; prevenção e tratamento de doenças; água, 
saneamento e higiene; saúde materno-infantil; edu-
cação básica e alfabetização; e desenvolvimento eco-
nômico comunitário.

• Pedidos de subsídios para projetos serão estão sendo 
aceitos desde de 1º de julho de 2021. O Rotary buscará 
contribuições e promessas de doação de rotarianos e 
não rotarianos para outorgar Subsídios Globais que 
financiem projetos nesta nova área de enfoque.
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Ocorreu no dia 10 de março uma grande reunião 
sobre o DQA (Desenvolvimento do Quadro As-
sociativo), através da Plataforma Zoom, com 
a presença virtual do Diretor de Rotary Inter-

national Júlio Santisteban, Hugo Dórea Coordenador de 
Rotary International e Caio Cruz Especialista Regional de 
DQA. A reunião promovida pelo Distrito 4470 teve como 
objetivo traçar as novas metas e incentivar os clubes no au-
mento de quadro associativo.

Reunião sobre o DQA
ENCONTROVIRTUAL
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Encontrar-se sempre fez par-
te de ser rotariano. O abra-
ço, a atmosfera, a amizade, a 
troca de energia e de experi-

ências... tudo isso faz parte do Encon-
tro. Hoje, lembranças desse momento 
nos movem em direção ao futuro, na 
expectativa de (re)encontrar velhos 
amigos, novos companheiros e a es-
sência de viver Rotary.

Dois anos do Encontro dos 
Governadores de Ouro 2021-22

MOMENTOS DE TRABALHO E COMPANHEIRISMO
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Entrega de 
Projetos 

Distritais

O Rotary Club de Chapadão do Sul fez a entrega do Projeto 
Distrital 2021-22 para APAE do município, uma loja digital que já 
está sendo usado pelos alunos daquela entidade.

Sala de Informática para Apae
O Rotary Club de Aparecida do Taboado fez a entrega do Pro-

jeto Distrital 2021-22, uma sala de informática para APAE do mu-
nicípio.

Os Rotary Clubs de Araçatuba Alvorada e Bandeiran-
tes, entregam um carro com Subsídio Distrital

No dia 23/02/2022, data em que comemoramos, 117 anos de 
fundação do Rotary Internacional, os Rotary Clubs de Araçatuba 
Alvorada e Bandeirantes entregaram ao Banco de Leite Humano 
de Araçatuba um veículo zero quilômetro que será utilizado para 
a coleta de leite materno nos domicílios das doadoras. Também 
com esse veículo a equipe trabalhará ações de divulgação e sensi-
bilização de toda comunidade, entre outras atividades.

A entrega desse carro faz parte de um projeto distrital dentro 
da área: saúde materno infantil que foi iniciado em 2020, onde os 
dois clubes doaram aproximadamente R$ 90.000,00 em equipa-
mentos para o banco de leite (refrigerador, equipamento de pas-
teurização de leite, extrator hospitalar e equipamento de infor-
mática). Na ocasião foi identificada a necessidade de um veículo 
exclusivo, para que fossem atendidas todas as demandas do servi-
ço. Esse veículo que está sendo doado tem um custo aproximado 
de R$ 65.000,00, onde os dois clubes contaram com verbas da fun-
dação rotária e parceiros da comunidade. O valor total do Projeto 
Distrital dos Rotary Clubs de Araçatuba Alvorada e Bandeirantes 
que foi investido no Banco de Leite Humano foi de R$ 155.000,00. 

Rotary Club de Chapadão do Sul

Rotary Club de Aparecida do Taboado

Rotary Clubs de Araçatuba
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Projeto Distrital do RC de Birigui e RC de Birigui Cida-
de Pérola entregue para APAE de Birigui/SP

O Protocolo PediaSuit de Terapia Intensiva com o macacão 
terapêutico ortopédico, apresenta resultados mais rápidos.

A terapia com o macacão terapêutico ortopédico, combinada 
com a terapia intensiva, consiste em um programa de 80 horas de 
tratamento realizadas em 4 semanas, seguidas de 2 semanas de 
terapia de manutenção, sendo que esse ciclo deverá ser repetido 
de acordo com a necessidade de cada paciente.

Rotary Club de Bela Vista Rotary Clubs de Birigui
O RC de Bela Vista  realizou  a entrega de equipamentos  e ma-

teriais para a sala de Fisioterapia da AFADIS de Bella Vista Norte 
no valor de R$15.196,71, através do Projeto de Subsídio Distrital 
n.º DG 2227363 ano rotário 2021/22. O projeto tem por finalidade 
atender crianças, jovens e adultos com características especiais e 
a população deste município, em demanda aberta, especialmente 
na área de prevenção e tratamento de doenças. 

11INFORMATIVO DISTRITAL 4470 • EDIÇÃO Nº 09 • MARÇO DE 2022



Projeto Distrital 2021-22 do Rotary Club de Maracaju 
entregue para APAE do município

Rotary Club de Maracaju
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O Rotary, criado em 1905, passou 
a aceitar mulheres apena em 1989, há 
33 anos. É claro que sei que devemos 
levar em conta a história do mundo, 
e, sem defender ou ofender, podemos 
e devemos dizer que demorou muito 
tempo para sermos aceitas.

Demorou, mas estamos entran-
do numa nova era dentro da nossa 
organização, em que, pela primei-
ra vez, teremos uma mulher como 
Presidente do Rotary International, 
Jennifer Jones, que já chega trazen-
do inclusão, diversidade e equidade 
como pontos a serem tratados com 
atenção. Diz-se que cada presidente 
tem um foco, um lema, mas Jennifer 
tem um sonho. Assim, seu lema para 
a gestão 2022-23 é: Imagine o Rotary. 

Jennifer entende muito bem a 
importância de expressar diversi-
dade, equidade e inclusão no Rotary. 
“Nossa Declaração de Diversidade, 
Equidade e Inclusão começa no topo 
e, para vermos um aumento no nú-
mero de mulheres e associados com 
menos de quarenta anos, estes gru-
pos demográficos devem ser refleti-

A MULHER EM 
DESTAQUE

de vista todos os membros da família 
rotária.”

Teremos, também, em nosso Dis-
trito, nossa primeira Governadora. 
Miriam Philbois traz consigo entu-
siasmo e conhecimento, aliados a 
uma liderança forte e de muita perso-
nalidade. Assim, aos poucos, vamos 
abrindo o caminho para que os clubes 
se esforcem aumentar o número de 
mulheres em seu quadro associativo, 
para que as mulheres saiam da som-
bra e mostrem sua capacidade trans-
formadora. 

Empolgo-me quando falo sobre 
mulheres, sobre sua força e entusias-
mo. Na Imagem Pública, no DQA e na 
FR, fazendo parte das comissões, ou 
liderando, nós, mulheres, podemos 
fazer muito mais. Para isso, basta 
abrir sua mente, retirar as vendas 
histórico-sociais, acreditar e enten-
der que podemos ajudar muito nos-
sos clubes e nossa comunidade. 

Desse modo, deixo um recado 
para os clubes: onde houver um “cada 
um traz um”, incluam “cada uma traz 
uma”, para que rotarianas sintam-se 
parte do processo, convidem outras 
mulheres, formem suas lideranças, 
acreditem em seu potencial, empo-
derem-se e sejam a inspiração para 
outras mulheres.

Para os companheiros: não te-
nham receio! Estamos aqui para 
agregar, para somar.

Juntos, homens, mulheres, crian-
ças, jovens, adultos e idosos, sem dis-
tinções sociais, raciais, de gênero ou 
de cultura, podemos fazer um Rotary 
muito mais forte.

É assim que eu imagino o Rotary.

... onde houver um 
“cada um traz um”, 
incluam “cada uma 
traz uma”, para que 

rotarianas sintam-se 
parte do processo, 
convidem outras 

mulheres, formem 
suas lideranças, 

acreditem em 
seu potencial, 

empoderem-se e 
sejam a inspiração 

para outras mulheres.

Cintia Okano
Coordenadora da Imagem Pública 

Distrito 4470

dos na nossa liderança. Defenderei 
um crescimento de dois dígitos nas 
duas categorias, sem nunca perder 

13INFORMATIVO DISTRITAL 4470 • EDIÇÃO Nº 09 • MARÇO DE 2022



mensagem da
coordenadora

Coordenadora 
Distrital das Entidades 

de Senhoras de 
Rotarianos

Veruska 
Alessandra 

Alves Ferreira
Toda Mulher é única e merece ser 
homenageada todos os dias.

Feliz Mês de Março – O mês 
de todas as Mulheres!!!

Mulher, você merece estar onde quiser.
“Seja você a inspiração que transforma vidas.”

Especialmente no mês de março a existência deve 
ser recordada e admirada por todos. É preciso reconhe-
cer a coragem, a força e a sensibilidade habitada em um 
só ser... Em você MULHER. Que sejamos admiradas, ho-
menageadas e mais respeitadas todos os dias em nosso 
lar; como mãe, esposa; em nossa profissão; como profis-
sional competente e capacitada que somos... 

No dia 8 de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mu-
lher, a Coordenadora Distrital Veruska Alessandra promoveu uma noite 
especial a todas as mulheres. O evento foi realizado na Câmara Muni-
cipal de Andradina num formato híbrido, através da plataforma Zoom 
contando com a presença da Coaching Pryscilla Barbarotto Gusson, que 
encantou todos participantes com uma reflexão de quem somos nós... 
Além das companheiras, tivemos a presença maciça de muitos compa-
nheiros, companheiras de outros distritos e em especial da queridíssi-
ma Coordenadora Nacional Cleuza Maria Rizo que embelezou a nossa 
noite com sua participação e seu carinho. 

Amizade e União, Comprometimento e Ação.
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A.S.R. de Itaporã A.S.R. de Guaraçaí
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.

Dia da Mulher - A Presidente da ASR Casa da Amizade de Guaraçaí, Fatima Agutuli, preparou uma 
singela homenagem as companheiras nas dependências do Rotary Club de forma presencial, porém 
breve, respeitando os protocolos de segurança e saúde. As companheiras foram convidadas a com-
parecer para receber um mimo em homenagem ao Dia Internacional da Mulher comemorado em 08 
de Março. Momento de reconhecer os esforços e o valor dessas mulheres comprometidas com o bem 
comum. A presidente Fátima agradeceu a presença das companheiras, em especial a companheira 
Marlene Basaglia pelo auxílio durante o evento. Parabéns à todas as mulheres!!

Palestra - A ASR Casa da Amizade de Guaraçaí e o Rotary Club Guaraçaí participaram da Palestra 
“Seja voce a inspiração que transforma vidas” com a palestrante Pryscilla Barbarotto Gusson, promo-
vida pela nossa Coordenadora Distrital Veruska Alessandra em comemoração ao Dia Internacional da 
Mulher, que aconteceu na Câmara Municipal de Andradina no dia 8 de março e também transmitida 
pela plataforma Zoom. Compareceram  as companheiras da ASR Casa da Amizade Guaraçai Presiden-
te Fátima Agutuli, a orientadora do Setor 3 Distrito 4470 Lizandrea com sua filha Maria Fernanda, a 
Vice Presidente Simone, as companheiras Selma, Elaine e Kelli. Compareceram também os Rotarianos: 
Presidente Divino, Vice Presidente Fernando Rosa, GA do setor 3 Distrito 4470 Roberto Lucio e Fernan-
des. Noite agradável de muito aprendizado e descontração com sorteios de prêmios. A ASR Guaraçaí 
agradece a oportunidade e a acolhida e parabeniza a Coordenadora Veruska pela iniciativa.

Dia Internacional da Mulher - O Rotary Club e a ASR de Itaporã comemoraram o Dia Internacio-
nal da Mulher. A noite foi repleta de homenagens, mimos e confraternização.

Projeto - A comissão de Projetos da ASR de Itaporã se reuniu para finalizar os detalhes do Projeto 
na área de Educação que será desenvolvido na cidade. No mês de Abril, será ofertado gratuitamente 
um aulão de redação para aproximadamente 40 pessoas. Também terá um concurso de redação onde 
a Casa premiará 1º, 2º e 3º colocados. O projeto engloba a família Rotária de Itaporã - ASR, Interact 
e Rotary.
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A.S.R. de Guaraçaí

A.S.R. de Ponta Porã - Pedro Juan Caballero

Encontro mensal - Foi realizada reunião presencial mensal da ASR Casa da Amizade de Guaraçai, 
respeitando os protocolos de segurança e saúde. Na ocasião a presidente Fatima Agutuli  lamentou 
a redução de ações devido a pandemia, mas agradeceu os esforços das companheiras na campanha 
TAMPA DA AMIZADE e lançou uma nova campanha para o mês de março, a arrecadação de roupas 
e sapatos, além de darmos continuidade a campanha sustentável do sabão da amizade. Na reunião 
a Sra. Elza Spegiorin Suttini foi empossada na ASR pela presidente, tendo como sua madrinha a 
companheira Regina Segreto. A orientadora setorial Lizandrea Souza Palotta fez leitura de mensagem 
à nova companheira Elza enviada pela coordenadora Veruska e a companheira Simone Solano Rosa 
fez uma explicação sobre os requisitos necessários para o afastamento, sanando algumas dúvidas.
Foram comemorados os aniversários dos meses de janeiro e fevereiro e a Presidente fez a entrega de 
um mimo para as aniversariantes. A ASR Casa da Amizade de Guaraçaí dá as boas vindas a compa-
nheira Elza lembrando que com #amizadeuniãocomprometimentoe ação podemos #servirparatrans-
formarvidas

Apoio - As Senhoras da ASR - Casa da Amizade de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, estiveram 
presentes na Rede Feminina de Combate ao Câncer Malvina Monteiro em Ponta Porã, para realizar a 
entrega de mechas de cabelos, coletadas em vários Salões de Beleza parceiros desse projeto. As me-
chas foram doadas para a confecção de perucas e atenderá mulheres que perderam o seu cabelo em 
decorrência do tratamento de câncer. Estiveram presentes no ato Sônia Maria González Perez, Maura 
Torales Boas, Sueli de Oliveira, Leyre Gonzáles, Glória Motta Caballero e a Vereadora e Presidente da 
RFCC Malvina Monteiro. #DoeCabeloComoFormadeAmor

A.S.R. de Rio Brilhante
Reunião Presencial - A Associação de Senhoras de Rotarianos – Casa da Amizade de Rio Bri-
lhante em reunião presencial empossou uma nova companheira, Maria Luiza Rocha Ferreira. E sob o 
lema “Amizade, união, comprometimento e ação” a recebemos com muito carinho.  Seja bem vinda  
companheira.

A.S.R. de Três Lagoas
Reunião online - Foram convocadas as companheiras da A.S.R. Três Lagoas, para mais uma reunião 
online, presidida pela nossa competente e dedicada Presidente Cinthia Batista, onde fomos surpre-
endidas com duas notícias maravilhosas e muito importantes: nos apresentou as novas Presidentes 
entrantes para a próxima gestão 2022/23, Eliane Bueno e Aline de Fátima Dias, duas companheiras 
queridas que estarão à  frente da NOSSA CASA DA AMIZADE, para seguirmos com o nosso Lema: 
AMIZADE e UNIÃO – COMPROMETIMENTO e AÇÃO! E a outra boa notícia que tinha em mãos o 
Estatuto e o Regimento Interno Atualizado. No término da reunião, tivemos um momento de carinho, 
onde a Cinthia, com toda sua delicadeza, sorteou um mimo entre todas as companheiras “presentes 
na reunião online”, e a feliz ganhadora foi a futura presidente entrante Aline, que no dia seguinte, 
recebeu pessoalmente  da nossa presidente.
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Dia da Mulher - A A.S.R. Três Lagoas, deseja a todas as MULHERES Guerreiras, exemplo de 
perseverança, força, coragem e determinação um FELIZ DIA DA MULHER!

A.S.R. de Ponta Porã - Pedro 
Juan Caballero - Fronteira

A.S.R. de Três Lagoas

Bazar Brega e Chique - A Casa da Amizade Fronteira realizou o “Bazar Brega e Chique” com 
roupas e utensílios doados pelas Comp. da Casa Amizade Fronteira. As vendas do Bazar serão em 
benefício e manutenção do nosso “Projeto Viva Mais”.

Projeto Viva Mais - A Academia da Terceira Idade que funciona terça e sexta feira das 8 às 9h, na 
sede da Casa da Amizade Ponta Porã P. Juan Caballero/Fronteira, dando oportunidade às pessoas a 
terem melhor qualidade de vida. Na atividade do dia 13/03/2022 foi comemorado o Dia Internacional 
da Mulher com chá, café e bolo.

Reunião Festiva e Posse - Aconteceu a reunião festiva e posse da nova companheira Jacira Cirino 
Pinto, empossada pela Pres. Irene Pitzschk Terencio. Tendo como madrinha a companheira Tereza Mar-
ques. Apósa reunião houve palestra em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

Festival da Sobremesa - Evento realizado na sede da Casa da Amizade Fronteira com vendas 
de sobremesas, doadas pelas companheiras e vendidas durante o churrasco realizado pelos compa-
nheiros Rotarianos.

SAVE THE DATE

18JUNHO
2022

Andradina - SP

XI EDA
CD Glória Maria Giron Garcia de Souza
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Divulge notícias e atividades desenvolvidas 
pelo seu Rotary Club através do email 

cartamensald4470@gmail.com

RC DE CAMPO GRANDE - ALVORADA

Restauração do Marco Rotário
Inauguração da restauração do Marco Rotário do Rotary Club de 
Campo Grande - Alvorada.

RC DE ARAÇATUBA - OESTE

RC DE CAMPO GRANDE - CIDADE DOS IPÊS

Homenagem
Entrega do título Paul Herris + 3 Safiras ao Cpho Antônio do RC 
de Araçatuba Oeste pelos serviços prestados ao Distrito na Ação 
dos Panetones 2021-22.

Entrega de Título Paul 
Harris a Coordenado-
ra Distrital 2021-22 das 
ASR, Veruska Alessandra, 
durante festiva de aniver-
sário do Rotary Club de 
Campo Grande Cidade 
dos Ipês.

RC DE CAMPO GRANDE - SÃO FRANSCISCO
O Rotary Clube de Campo Grande - São Francisco, no dia 
10/02/2022 em uma reunião com muita alegria e companheiris-
mo dá posse para dois novos companheiros: José Ivan Albuquer-
que Aguiar (Médico Infectologista) RI:2209186 e Gilberto Gonçal-
ves Facco (Médico Veterinário) RI:11355537. Sejam bem-vindos!
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RC DE PONTA PORÃ - PEDRO JUAN CABALLERO

Doação a Fundação Rotária
Em uma reunião no escritório do Cpho Juarez  do RC de PP-PJC, na 
cidade de Ponta Porã/MS, contando com a presença do Presidente 
de Ouro 2021-22 Fadi Vasquez, onde o Companheiro Juarez que já 
é Major Dor nível 1 dou para o Distrito 4470, Cinco mil pontos de 
suas doações. Gratidão Cpho Juarez que tem uma visão de amor 
a Fundação Rotária.

RC DE ANDRADINA - INTEGRAÇÃO

Posses e entrega de títulos
O RC de Chapadão do Sul realizou Festiva de Posse de três novos 
Companheiros e entregou oito títulos PH + Safira.

Doação de sangue nos 117 anos do Rotary
No dia em que Rotary Intenacional faz 117 anos o setor 8 com 
clubes de Campo Grande faz uma ação que transforma a vida das 
pessoas com a  atitude de doar sangue.

RCS DE CAMPO GRANDE

Homenagem Dia das Mulheres
Festiva do Dia das Mulheres do Rotary Club de Andradina Inte-
gração.

RC DE CHAPADÃO DO SUL
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RC DE BELA VISTA

Posse
Com a presença do Governador Luiz Albuquerque Ferreira, 
“Buka“, e a Coordenadora das Casa da Amizade, Veruska Ales-
sandra, tomou posse mais um novo associado do Rotary Club de 
Bela Vista, a jovem Rocio Noemi Amarilla, integrante do Rotaract 
Club de Bela Vista de 27 anos, que agora passa a ser dupla as-
sociada, de profissão Administradora Agropecuária, é natural de 
Mbocayaty del Yhaguy - Paraguai, reside em Bela Vista Brasil des-
de 2015, solteira, formada em Administração de Empresas, traba-
lha atualmente na Ganadera Caracol e na  Fazenda San Martin 
em Bela Vista,  foi convidada para o Rotary pelo companheiro Jose 
Ocariz Penoni. A nova rotariana agradeceu o convite e disse se 
sentir honrada em fazer parte de uma instituição que é reconheci-
da internacionalmente e pretende ser bastante atuante no clube.

Mais uma nova associada
No dia 10 de março durante a reunião ordinária do Clube tomou 
posse uma nova associada do Rotary Club de Bela Vista, a pro-
fessora Irene Marques da Silva, de 64 anos de idade, é natural da 
cidade de Pompéia - SP, reside em Bela Vista desde 2001, trabalha 
atualmente na Escola Castelo Branco e foi convidada para se unir 
ao Rotary pela companheira Maria José Nunes Corrêa. 

RC DE TRÊS LAGOAS - CIDADE DAS ÁGUAS

Dia da Mulher
O Rotary Club de Três Lagoas- Cidade das Águas promoveu um-
jantar em homenagem ao Dia das Mulheres.

RC DE PENÁPOLIS
O Rotary Club de Penápolis realizou uma Festiva muito especial no 
dia 9 de março, com a posse de dois novos associados e uma pa-
lestra especial dedicada ao Dia Internacional da Mulher com a De-
legada de Direito da Mulher Dra. Thaisa Borges. Durante o jantar 
foram distribuídas rosas em homenagem às mulheres presentes. 
Uma noite de companheirismo e muita felicidade para o clube.
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Novos companheiros do 
Rotary Club de Araçatuba-
-Cruzeiro do Sul foram em-
possados: José Francisco 
dos Santos - Cabeleireiro e 
Silvana de Almeida Fer-
reira - Professora. Sejam 
bem-vindos!

RC DE PONTA PORÃ - PEDRO JUAN 
CABALLERO - PRINCESINHA DOS ERVAIS

Projeto Empodera
O Rotary Club Ponta Porã Pedro Juan Caballero “Princesinha dos 
Ervais, com base em uma Pesquisa da UNICEF, Fundo Internacio-
nal de Emergência das Nações Unidas para a Infância e atenden-
do ao chamado do Conselho de Empoderamento de Meninas do 
Rotary International, deu início ao Projeto EMPODERA, o qual visa 
dar oportunidade de capacitação e autonomia para meninas e 
mulheres em situação de vulnerabilidade. Em sua primeira etapa, 
foram realizadas Palestras educativas em uma Escola Estadual de 
Ponta Porã-MS sobre Violência contra as mulheres, com distribui-
ção de Cartilhas doadas pelo Ministério Público Estadual. Já na 
segunda etapa foi oferecido um curso entre os dias 24 e 26 de 
fevereiro sobre Higiene e Manipulação de Alimentos em parceria 
com o SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. O 
curso foi patrocinado por empresas da cidade, companheiras  e 
recurso do próprio Clube.  

REUNIÃO INTERCLUBES DO SETOR 10

RC DE ARAÇATUBA - CRUZEIRO DO SUL

No dia 18 de setembro foi realizada na cidade de Porto Murtinho, 
a reunião “interclubes”, organizada pelo Governador Assistente 
Alcibiades Amarilla em conjunto com os diferentes clubes do se-
tor, com um rica programação com várias palestras voltadas ao 
treinamento nas diferentes áreas do Rotary, fortalecendo assim 
o conhecimento rotário dos participantes dos diferentes clubes, 
o encontro também serviu para fortalecer laços de amizade devi-
do ao reencontro dos rotarianos, proporcionando também novas 
amizades e momentos maravilhosos de companheirismo.
Tendo em vista o sucesso do primeiro encontro, foi realizada uma 
segunda reunião “interclubes” na cidade de Bonito no dia 21 de 
Novembro com o mesmo formato, fortalecendo assim o Clube Sa-
télite em Bonito Lagoa Azul.  
No dia anterior a cada encontro, foi realizada uma reunião dire-
cionada para pessoas da comunidade   interessadas em conhecer 
mais sobre o Rotary proferida pelo palestrante Gabriel Boccia, 
duplo associado Rotary -  Rotaract Club de Bela Vista e o GA Al-
cibiades Amarilla. O evento contou também com a presença de 
integrantes do Interact, Rotaract, Rotakids e ASR do setor 10.

RC DE PARANAÍBA - SANTANA
O Rotary Club de Paranaíba - Santana e a Casa da Amizade pos-
suem  um projeto permanente de distribuição de marmitas, são 
375 unidades distribuídas em bairros da cidade. Para a compra 
de ingredientes para as marmitas o clube e a Casa da Amizade 
realizaram a venda de pizzas, onde mais uma vez se reuniram 
e juntos fizeram, venderam e entregaram as pizzas. Momentos 
como esses une o clube em prol de sua comunidade. “Servir para 
Transformar Vidas”.

Rotary Club de
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RC DE MARACAJU
O Rotary Club de Maracaju fez a posse de um novo Companheiro, 
Cleder Pereira da Silva. Seja muito vem-vindo!

Presidente do Rotary International, Shekhar 
Metha, entregando a Placa de Reconhecimento ao 
CEO Roberto Santos da Porto Seguro, pela doação 
de USD 1 milhão, em 15 anos. Resultado do Progra-
ma “Seguro Solidário”

SEGURO SOLIDÁRIO
RECONHECIMENTO A PORTO SEGURO
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- Tópico de aprendizado do RYLA: Permite que você 
compartilhe materiais, troque experiências e faça pergun-
tas sobre o programa. 

Publicações e outras fontes de informação 
• Young Leaders in Action (Jovens líderes em ação): Bo-

letim mensal em inglês que fornece informações sobre programas 
pró-juventude do Rotary, inclusive o RYLA. 

• Certificado do RYLA: Pode ser personalizado com o nome 
de cada participante e depois impresso e distribuído no final do 
programa RYLA. 

• Causas do Rotary: Página que apresenta as causas do Ro-
tary e o trabalho que os associados estão realizando para promo-
vê-las. 

• Programas pró-juventude: Página que mostra aos partici-
pantes outros programas pró-juventude do Rotary. 

• Código Normativo do Rotary: Encontre normas e proce-
dimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do RI com relação 
ao RYLA e a outros programas para jovens líderes. 

Acesse a página do RYLA para ver recursos adicionais. 

Rotary Youth Leadership Awards
Novo Manual do RYLA

No novo Manual de RYLA, o Rotary International disponi-
biliza instrumentos para aprimorarmos nossos feitos neste pro-
grama. Trazemos, neste informativo, tal como está escrito, a fim 
de informá-los mais facilmente (fls. 46 do documento). Aprovei-
tem os links interativos. É só clicar e você será direcionado 
para a página!

Ferramentas on-line
• Brand Center:Plataforma on-line onde você pode perso-

nalizar seu logo do RYLA para uso em materiais promocionais, 
camisetas e muito mais. 

• Rotary Showcase: Faça uma busca por “RYLA” para ler 
histórias de sucesso e compartilhar suas ideias com outras pes-
soas. 

• Central de Aprendizado 
- Aprendizagem solidária: Fornece cursos interativos e 

apostilas que podem ser usados pelos participantes e con-
selheiros para elaborar projetos humanitários liderados 
por jovens. 

-  Protegendo os Participantes dos Programas Pró-Ju-
ventude: Curso que ajuda os clubes e os líderes distritais 
a compreender, reconhecer, abordar e prevenir abusos e 
assédio. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente Luiz de Albuquerque Ferreira, convoca 
V. Sªs para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se 
no dia  09 (nove) do mês de 04 (abril) do ano de 
2022 (dois mil e vinte e dois), às 17h (horário MS), 
da Associação de Rotary Clubs do Distrito 4470 de Rotary 
International – ARCD-4470 RI, no Hotel Metropolitan, 
sito na avenida Presidente Ernesto Geisel, 5100 – bairro 
Amambai, Campo Grande - MS,  visando deliberar sobre 
a Eleição e Posse da Diretoria da ARCD-4470 RI para o 
ano 2022-23 e outros assuntos inerentes à Associação.

Campo Grande-MS, 01 de março de 2022

Luiz de Albuquerque Ferreira
Presidente 2021-22
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espaço Rotaract Club de Campo Grande

Lojinha do Rotaract

Semana Mundial do Rotaract

O projeto “Alinhavando Sonhos” é um projeto social que busca o desenvolvimen-
to econômico e comunitário de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, 
através da aquisição e doação de 10 máquinas de costura, para uma oficina de costu-
ra implementada na ACIESP (Associação de Capacitação e Instrução de Economia 
Solidária do Povo) em Campo Grande-MS. O projeto foi realizado com recursos do 
Subsídio Distrital da Fundação Rotária e parcerias da comunidade local, causando 
um grande impacto positivo na vida das mulheres em situação de vulnerabilidade 
assistidas pela entidade.

• O prazo para compra é até 
31/03/2022.

• Usem o cupom CAPILEILA 
e ganhe 10% de desconto. 

• O pagamento poderá ser 
efetuado por boleto, cartão de 

crédito e PIX.

• Os itens poderão ser 
parcelados em até 12x a 

depender do preço final da 
compra (conforme aparecerá 

automaticamente na página de 
pagamento).

• Os produtos serão entregues 
na CODIRC de 24 a 26 de 

junho de 2022.

Passando para avisar  que a 
Lojinha do Rotaract do nosso 

distrito está on e vocês podem 
acessá-la através do link 

cheersshop.com.br/lojinha-
do-4470.

Não dá pra perder!

Entre os dias 12 e 18 de março de 
2022, celebramos a semana mundial do 
Rotaract. Momento importante para 
darmos destaque e nos aproximarmos 
cada vez mais da nossa  juventude ro-
tária. Durante esta semana, teremos 
diversas atividades para mostrar o que 
o Rotaract faz. Incentivem seus clubes 
a incluir alguma atividade ou informa-
ção rotária sobre o Rotaract nesta se-
mana!

O Rotaract , de acordo com o RI, é 
uma istituição parceira do Rotary no 
ideal de servir.

Seus integrantes, chamados de ro-
taractianos, estão na faixa etária a par-
tir de 18 anos de idade e são comprome-
tidos a encontrar soluções inovadoras 
para problemas locais e em outros lu-
gares. Neste processo, eles desenvol-
vem habilidades de liderança e formam 
amizades mundialmente.

Os Rotaract Clubs definem sua or-
ganização e administração, adminis-
tram suas verbas e planejam atividades 

e projetos humanitários importantes 
para a sua região. Cabe aos Rotary 
Clubs patrocinadores orientar, apoiar 
e trabalhar junto com os rotaractianos 
em verdadeira parceria.

O primeiro Rotaract Club foi fun-
dado no dia 13 de março de 1968, na ci-
dade de Charlotte, nos Estados Unidos. 
Foi criado para oferecer aos jovens a 
oportunidade de se conectarem e en-
trarem em ação para fazer o bem.

Vamos abrir oportunidades com 
nossa juventude Rotaractiana e fazer o 
bem cada vez mais e melhor em nossa 
comunidade!!!

IMPORTANTE

Dúvidas sobre a lojinha?
Fale com a gente através do e-mail 
lojinha.rotaract4470@gmail.com 

ou WhatsApp (18) 99724-7194
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Interact Club de Mirandópolisespaço
Conferência de 
Andradina - Interact Club 
de Andradina

A RDI Dimmyli Luiza e Chai-
rwom Mari Franci já garantiram suas 
presenças em visita oficial ao Inte-
ract Club de Andradina.

Interact Club de Valparaíso

Interact Club de Penápolis

Interact Club de Andradina - Urubupungá

Visita Oficial da RDI e Chairwom 
de IC no Interact de Valparaíso no dia 
26 de fevereiro.

Ocorreu a visita da RDI e Chai-
rwom de IC Mari Franci ao Interact 
Club de Penápolis. 

A Câmara Municipal recebeu a visita dos integrantes do Interact Club de Andra-
dina Urubupunga. Na oportunidade, foram recebidos pelo presidente Guto Marão e 
a vereadora Eloá Pessoa, que mostrou as dependências do local, explicou o trabalho 
realizado pelos vereadores, a importância da participação dos cidadãos na política, e 
também o seu papel enquanto a líder atual. 

O Interact Club de Mirandópolis 
recebeu a companheira Represen-
tante Distrital de Interact do Distrito 
4470, Dimaimily Luiza, junto a Chai-
rwoman do distrito, Mari Franci.

A visita foi marcada pela ida até 
o marco rotário da cidade e também 
à Casa da Amizade, onde ocorreu a 
Visita Oficial. Foi um momento es-
pecial, em que houve uma troca de 
ideias, aconselhamento para me-

lhorias dentro do clube clube e uma 
maior aproximação com a Represen-
tação Distrital na figura da RDI. 
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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 Naviraí Club de Naviraí

Cooperativa Agrícola Sul Matogrossense

Anaurilândia
Cooperativa Agrícola Sul Matogrossense

Nova Andradina
Cooperativa Agrícola Sul Matogrossense

Amandina – Ivinhema

Rotary Club de Nova Andradina - Centenário

Club de Nova Andradina
Centenário

Rotary Club 
de Campo 
Grande - 
Universidade

Rotary Club 
de Birigui

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

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

Guia Lopes da Laguna

Rotary Club de Birigui - Cidade Pérola

Rotary Club de  
Amambai

TRR NIPOBRAS 
CHAPADÃO 

GAÚCHO LTDA

Rotary Club de  
Chapadão do Sul

Club de Nova Andradina
Urubupungá

Rotary Club de  
Andradina - 
Urubupungá

Rotary Club de  
Campo Grande - 

São Francisco

Club de Campo Grande -
São Francisco

Rotary Club de  
Fátima do Sul

VIEIRA DE FARIA 
ADVOGADOS 

ASSOCIADOS SC

Club de Naviraí
Integração

Rotary Club de 
Naviraí - IntegraçãoRotary Club de 

Guaraçaí

Rotary Club de 
Nova Andradina

Club de Nova Andradina

Rotary Club de  
Araçatuba - 

Cruzeiro do Sul

Rotary Club de  
Araçatuba - 

Cidade Amiga

Club de Araçatuba
Cidade Amiga

RC de Três Lagoas 
- Cidade das 

Águas

Rotary Club de 
Selvíria

Rotary Club de 
Araçatuba - 

Noroeste

Rotary Club de  
Campo Grande - 

Pantanal

Rotary Club 
de Corumbá

Rotary Club 
de Dourados - 
Água Boa

Rotary Club de  
Birigui - XIX de Abril
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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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