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mensagem do

presidente

Amigos, um dos meus mantras para o Rotary tem sido
fazer mais, crescer mais. Tenho certeza de que vocês também estão adotando esse pensamento. “Fazer mais” significa realizar projetos maiores e mais impactantes. E “crescer
mais” é aumentar nosso quadro associativo.
Há muito entusiasmo no mundo rotário em relação à
iniciativa “Cada Um Traz Um”. Em todos os lugares a que
viajo, presidentes de clube, governadores de distrito e associados do Rotary — veteranos e novos — apreciam o fato
de que seus esforços de crescimento estejam inspirando o
mundo rotário.
Estamos crescendo ainda mais, e não vejo a hora de comemorar todo esse sucesso com vocês na Convenção do
Rotary International em Houston, em junho. Ainda dá tempo de se inscreverem e fazerem planos para se juntar a nós.
Estamos ansiosos por essa experiência singular que unirá
nossos associados depois de tanto tempo separados.
Ao crescer mais, teremos muito mais oportunidades de
fazer mais. Abril é o Mês da Saúde Materno-Infantil, uma
ótima chance para seus clubes considerarem o que estão
fazendo em apoio à saúde de mães e crianças. Melhorar o
acesso à assistência médica e a qualidade desses cuidados
para mulheres e crianças em todo o mundo é um foco importante para nós, e se relaciona muito bem com a nossa
iniciativa de Empoderamento de Meninas. Agradeço o trabalho realizado por vários clubes nessa área de enfoque, e
gostaria de incentivá-los a pensarem em maneiras de fazer
mais.
Foi animador ver os rotarianos se reunirem nas Conferências Presidenciais para discutirem maneiras de usar
nossas áreas de enfoque para promover mudanças grandes
e duradouras no mundo. Todas as Conferências Presidenciais estão abordando a nova área de enfoque — o meio
ambiente — e como nosso trabalho para proteger o planeta
deve apoiar nossos esforços para desenvolver economias
locais, especialmente em lugares com maior índice de pobreza. Tive a honra de fazer uma apresentação na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas
em Glasgow, Escócia, conhecida como COP26. Este importante evento reuniu quase 100 chefes de estado e de governo, durante um período de duas semanas, para estabelecer
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Shekhar
Mehta

Presidente do
Rotary International

Ao crescer mais, teremos
muito mais oportunidades
de fazer mais. Abril é o Mês
da Saúde Materno-Infantil,
uma ótima chance para seus
clubes considerarem o que
estão fazendo em apoio à
saúde de mães e crianças.
novas metas referentes à emissão de combustíveis fósseis.
Meu chamado à ação se concentrou na restauração dos
manguezais, um ecossistema crucial que pode mitigar os
efeitos das mudanças climáticas em áreas costeiras. Países
de todo o mundo já estão demonstrando grande entusiasmo por esse plano.
Nossa sobrevivência está em jogo e já estarmos sofrendo os danos causados pelas catástrofes ambientais.
Precisamos preservar nossa capacidade de ajudar os mais
necessitados e levar esperança a eles. Devemos encontrar
maneiras de proteger nosso planeta, mantendo o crescimento econômico necessário para alcançarmos nossos
mais altos objetivos humanitários.
Este é um momento muito entusiasmante no Rotary,
um momento em que o mundo mais precisa de nós. Ao Servirmos para Transformar Vidas, lembrem-se de que também estamos nos transformando. Estamos nos tornando
os grandes agentes de mudança e construtores da paz do
mundo.
O mundo está pronto para nós. É hora de atender a esse
chamado.

15/05 - Assembéia Distrital (virtual).
19 a 22/05 - Conferência Distrital em
Andradina-SP.
30/05 - Unyclub - Distrito (virtual)
18/06 - Seminário de DQA (virtual).
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22/06 - Projetos/CADRE (virtual).
25/06 - Posse coletiva em
Dourados-MS.

mensagem do

diretor

Julio SilvaSantisteban
Ojeda

A luz da esperança

No mês que o Rotary dedica à saúde materno-infantil,
não posso deixar de mencionar o fato de que há pouco tempo, na Ucrânia, foi bombardeado um hospital que abrigava
mães e crianças. Atitude não só lamentável, como também
condenável, em especial para uma organização como o Rotary, que propicia a harmonia entre as nações e defende a
vida.
No momento que escrevo estas linhas, centenas de milhares de pessoas foram despojadas de seus lares e cruzam
fronteiras fugindo da insanidade. Entre elas, mulheres levando seus filhos, evitando o horror e a dor da guerra.
Em meio a essa tristeza que me embarga, tenho a imensa satisfação de pertencer ao Rotary, a primeira organização de ajuda humanitária do mundo, que, por meio da ação
de homens e mulheres que abraçam seus nobres ideais, responde frente a tal situação com suas mãos solidárias.
A Fundação Rotária, fornecendo resposta, também

Diretor 2021-23 do
Rotary International

ativou de imediato o Fundo de Assistência em Casos de
Desastres para que os distritos do Rotary na Europa obtenham subsídios e atuem com a urgência que a situação demanda, fazendo chegar a ajuda indispensável.
Ao mesmo tempo, é um orgulho ver rotarianos comprometidos com os refugiados, transladando-os, concedendo-lhes casas de acolhida, recebendo-os com atendimento
médico e alimentos.
Isto é Rotary: sempre uma luz que dá esperança, sempre
um caminho da paz.

Isto é Rotary: sempre uma luz que dá esperança,
sempre um caminho da paz.
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mensagem do

governador
A força dos clubes

Quantas vezes ouvimos histórias das vidas de outras
pessoas que, na verdade, nada tem a ver conosco, porém
achamos que servem de experiência para a nossa.
Quantas vezes deixamos de errar porque observamos o
erro dos outros.
Tomado por estes pensamentos, decidi, que queria participar de todas as entregas dos Projetos Distritais 202122, que foi feito pela maioria dos nossos Presidentes de
Ouro 2021-22 que tiveram seus projetos contemplados,
com estas participações, ali vi a real participação do Rotary
Internacional na Comunidade.
Rapidamente, apesar dos meus 13 anos de Rotary, comecei a conhecer as particularidades de nosso Distrito, as
dificuldades dos Rotary Clubs e também a força de trabalho
de cada um deles.
Sempre ao retornar para casa, discorria com Veruska-minha querida esposa, que é ASR-Casa da Amizade, as características de cada clube, a motivação de seus Presidentes e o quanto todos associados estavam comprometidos.
Confesso que, por vezes, demorava a dormir, não por uma
preocupação qualquer, mas pelo envolvimento que os companheiros me passavam mais e mais a cada festiva.
Isto fazia com que a todo instante o meu compromisso
e o meu envolvimento se tornasse ainda maior. Parecia que
algo dentro de mim me impulsionava, como a caldeira impulsiona o vagão principal da locomotiva, fazendo com que
a minha cabeça e meu coração fossem invadidos por novas
ideias a serem desenvolvidas em nosso Distrito.
Tendo em vista tal explosão de entusiasmo, demorei
muito, eu sei, para escrever esta mensagem, em razão da
necessidade da execução imediata de algumas ideias e de
estimular tantas outras que ainda estão porvir.
Mas, uma coisa muito importante não posso deixar de
destacar para que tudo aconteça: O combustível que vem

Luiz de
Albuquerque
Ferreira (Buka)

Governador do
Distrito 4470

A vontade de superar as
próprias metas tem que
estar presente a cada
encontro, em cada reunião e
em cada momento!
O ideal de servir tem que
estar em seus corações,
como nunca
jamais esteve!
abastecendo a governadoria não pode acabar! A motivação
de vocês, meus líderes, tem que aumentar a cada dia! A vontade de superar as próprias metas tem que estar presente
a cada encontro, em cada reunião e em cada momento! O
ideal de servir tem que estar em seus corações, como nunca
jamais esteve!
Assim, poderei afirmar que, nós do Distrito 4470, estamos mais fortes e mais unidos que nunca e prontos para escrevermos juntos uma nova história para o nosso Distrito.
Desta vez, de forma definitiva, transformando a Vida das
Pessoas, no Brasil, quiçá no Mundo!
Beijo no coração de cada um de vocês e que Deus nos
ajude nesta reta final deste ano de Ouro.

Parabéns, D4470! Destaque na Fundação Rotária
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GATS E PETS 2022-23

Treinamento é essencial

O

servir do Rotary e a história de 117 anos não foram
construídos sem cuidado
e atenção. Assim, para que
cada gestão seja de sucesso, é preciso
preparar aqueles que estarão à frente
dos clubes. Pensando nisso, o Distrito 4470 realizou, nos dias 8, 9 e 10
de abril, o treinamento para Governadores Assistentes e Presidentes,
criando espaço, também, para a juventude rotaractiana e interactiana.
Neste fim de semana inesquecível,
o Distrito imaginou e organizou um
dos melhores PETS/GATS de todos
os tempos.
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A incrível
história de
uma reunião
No dia 26/03 ocorreu uma reunião
muito especial com a participação
de Rotary Clubs da Ukrania em consonância com o Governador Luiz de
Albuquerque Ferreira-Buka Distrito
4470 e Flávio Zárate Chabkuk D4751.
A iniciativa para a realização da
reunião foi articulada pelo chair do
Intercâmbio Rotário do Distrito 4470
Anderson Vivan.
Através de seu contato com Rostyslav do Rotary Club de Kyiv-Capital, iniciaram - se os preparativos da
reunião , porém somente entre o clube
e o Distrito 4470, mas outros clubes
e Distritos entraram em contato para
também fazerem parte dessa reunião.
Somaram - se outros clubes e Distritos, companheiros e governadores
começaram uma grande articulação.
A Governadora Mariana entrou em
contato com o Consul da Ukrania Mariano Chaykoski que disponibilizou
tradutores para a reunião.
Vivan entrou em contato também
com Yrina rotaractiana que nos contou sobre a fuga da família e como ela
conseguiu ajudar as pessoas através
de contatos com outros clubes de países vizinhos.
A tradução simultânea foi realiza-

Cintia Okano
Coordenadora da Imagem
Pública - Distrito 4470

da por Oksana Kcehnnr Onerobha que
em momentos teve que se esforçar
muito para não chorar diante dos relatos dos companheiros ucranianos .
O Governador do Distrito 2232
Volodymyr Bondarenko representando aos clubes nos informou sobre os
últimos acontecimentos e principais
necessidades que enfrentaram diante
da guerra .Participaram também vários companheiros dos clubes de KyivCapitall e Poltava, assim como Borys
Bodnar do Rotary Club de Lviv, representante do Comitê Distrital para
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Prevenção de Desastres Humanitários que presta apoio logístico quanto
as doações.Todos os depoimentos, de
cada representante foi carregado de
emoção, nos tocou profundamente e
nos fez ver os horrores de uma guerra.
O evento contou com a participação especial do Diretor de Rotary
International Júlio Santisteban e do
Diretor Eleito Henrique Vasconcelos.
Ao final da reunião foi anunciado
uma doação dos Distritos 4470 e 4751
através do Fiduc para os clubes ucranianos no valor de U$10.000.

Entrega de
Projetos
Distritais
Rotary Clubs de Bataiporã,
Ivinhema, Angélica, Naviraí e
Nova Andradina

Projeto Global da Fundação Rotária de Rotary International GG 2126216 R$ 391.996,07 - Fotofinder para mapeamento
automático, completo do corpo e rastreio precoce do câncer
de pele
No dia 26 de março de 2022, o Hospital de Amor de Nova Andradina – MS, recebeu o FotoFinder, equipamento com tecnologia de ponta de visualização da pele, seja na detecção precoce de
câncer de pele, na consulta capilar, na estética, na dermatologia
clínica ou na pesquisa.
Adquirido através do projeto global da Fundação Rotaria e
de Rotary International, com valor de R$ 391.996,08, com as seguintes doações através da Fundação Rotaria (R$ 204.128,04),
Distrito 4470 FDUC (R$ 147.218,04, Rotary Clube Bataiporã,
Rotary Ivinhema, Rotary Clube Satélite de Ivinhema e Angelica,
Rotary Clube Naviraí, Rotary Clube Naviraí Integração, Rotary
Clube Nova Andradina, Rotary Clube Nova Andradina Centenário e empresas parceiras do Rotary), Distrito 3212 FDUC Índia
(R$ 40.650)
Para fazer a entrega do equipamento, esteve presente na solenidade o atual Governador do Rotary Distrito 4470 Luiz de Albuquerque Ferreira (Buka) e o ex, Edilson Bigatão, que foi o responsável em iniciar os contatos com os parceiros para adquirir
o aparelho, companheiros dos clubes participantes, autoridades
públicas e convidados.
Segundo as palavras do Diretor do Hospital de Amor, Ademar
Capuci, para fazer o uso do equipamento FotoFinder, já foi contratada uma dermatologista do interior do estado de São Paulo, a
médica Camila Lima, além da médica já contratada, Capuci informou que algumas funcionárias do quadro funcional do Hospital
de Amor estão em treinamento do Hospital do Câncer, em Barretos – SP para se aperfeiçoar no atendimento.
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Rotary Clubs de Andradina

Rotary Club de Aparecida do Taboado

Chegou a vez da Entrega do Projeto Distrital 2021-22 de Andradin-SP, com participação dos três clubes da cidade e parceiros
levou Energia solar para Creche Naná Neném.

Projeto Distrital entregue a APAE
Este projeto possibilita a inclusão digital dos alunos facilitando a entrada no mercado de trabalho. Além disso, realizar durante
o ano letivo no laboratório de informática atividades pedagógicas,
utilizações de softwares educativos, projetos interdisciplinares
para a feira cultural, conteúdo programático e internet acessível
que facilita caminhos a pesquisa com prática sobre a tecnologia e
educação na aprendizagem. Doação de uma impressora multifuncional Kyocera M2040dn/L e mais dois computadores completos
no valor total de R$ 13.841,00.

Rotary Club de Caarapó
Brinquedos adaptados para cadeirantes
Entrega do Projeto Distrital 2021-22 do RC de Caarapó para a
APAE do município.

Rotary Club de Penápolis
No dia 06/04/2022 o Rotary Club de Penápolis realizou a entrega do Projeto Roçadeiras à Comunidade Terapêutica Renascer.
O projeto foi um pedido especial feito ao Vice Presidente Wellington Rebesco através dos diretores da Comunidade e servirá de auxílio aos internos para a preservação dos jardins e praças da nossa
cidade. Foram doadas duas Roçadeiras e EPIs para maior segurança dos internos . O representante da Comunidade Terapêutica
Renascer pastor Rodolfo e Vander agradeceram ao Rotary Club
de Penápolis representado pelo Presidente Moacir Perez e Diretores de Projetos do clube Willians Dantas e Vlademir Marangoni
Filho, assim como ao Vice Presidente Wellington Rebesco pela
doação.

INFORMATIVO DISTRITAL 4470 • EDIÇÃO Nº 10 • ABRIL DE 2022

11

Rotary Club Satélite de Jardim - Guia Lopes da Laguna - Bonito Lago Azul
Projeto Distrital entregue em Bonito-MS
Projeto Distrital 2021-22 entregue pelo Rotary Club Satélite
de Jardim - Guia Lopes da Laguna - Bonito Lago Azul para Santa
Casa, Postos de Saúde e creches de Bonito-MS.
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Visita Oficial
Governador Buka em Visita Oficial ao Rotary Club Satélite de
Jardim - Guia Lopes da Laguna - -Bonito Lago Azul.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente Luiz de Albuquerque Ferreira, atendendo aos artigos 10, 11 e 12 do Estatuto Social da Associação de Rotary Clubs do
Distrito 4470 de Rotary International – ARCD-4470 RI, convoca V. S.ª
para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se dia 19 de maio
de 2022 ás 17h (horário de Brasília), na Câmara Municipal
de Andradina, sito a Rua Orensy Rodrigues da Silva, nº 553
– Centro – CEP 16901-03, visando deliberações de acordo com o
artigo 14 do referido Estatuto. Estão convocados a participar desta
Assembleia Geral, com direito a voto, de acordo com o Artigo 6 do
Estatuto, os Presidentes dos Clubes associados, representantes legais dos seus Clubes, e, na impossibilidade do seu comparecimento,
poderá nomear um representante, membro associado deste clube,
que deverá apresentar-se com a credencial de nomeação assinada
pelo presidente e secretário do respectivo Clube.
Campo Grande - MS (sede da ARCD)

Luiz de Albuquerque Ferreira
Presidente 2021-22

CREDENCIAL DE DELEGADO VOTANTE
O Rotary Club de _________________________________
do Distrito 4470, conforme determina o Regimento Interno de
Rotary International, certifica à comissão responsável pela Assembleia Geral a realizar-se no dia 19/05/2022, às 17h (horário
de Brasília), da Associação de Rotary Clubs do Distrito 4470
de Rotary International – ARCD- 4470 RI, que o rotariano
qualificado e escolhido por este clube é:
Nome do Delegado: ________________________________
Número de associados:_________ Número de votos:_______
XXXXXXXXXXXX/XX, XX de XXXXXXX de 20XX (Local e data)

____________________
Secretário do clube

____________________
Presidente do clube

O clube deverá mandar por e-mail ou Zap está credencial à comissão responsável pela Assembleia dos Delegados pelo e-mail:
claudiafujikawa4470@gmail.com. A reunião terá início às
17h do dia 19/05/2022. O Delegado deverá estar com 15 minutos de antecedência para os procedimentos legais de credenciamento.
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mensagem da

coordenadora
Queridas e estimadas companheiras...

Estamos na reta final e com muito trabalho sendo desenvolvido juntamente com as nossas entidades, muitas
já estão em fase de planejamento para próxima gestão.
Enquanto isso... A Coordenadoria Distrital está na organização do que pra nós é o ápice de uma de uma gestão, é a
culminância de todo trabalho realizado.
O EDA – Encontro Distrital da Amizade tem como finalidade reunir todas as senhoras de Rotarianos do Distrito
para estudar ações, promover entrelaçamento, intercâmbio de vivência e experiência associativa, fortalecimento
através de objetivos e metas.
Cada um de nós carregamos a responsabilidade de
cumprir nosso papel dentro da nossa Entidade, sendo assim, somos exemplo de amor, amizade, dignidade e companheirismo.
A nossa função se torna ainda mais importante, quando
conhecemos qual é a nossa missão e o efeito que ela causa
na sociedade. Isso só acontece, quando assumimos efetivamente o nosso papel.
É apenas uma reflexão para enxergarmos tamanha a
oportunidade que estamos recebendo.
Nos vemos no EDA!!!

Veruska
Alessandra
Alves Ferreira

Coordenadora
Distrital das Entidades
de Senhoras de
Rotarianos

A nossa função se torna
ainda mais importante,
quando conhecemos qual
é a nossa missão e o efeito
que ela causa na sociedade.

1º lote de inscrições está aberto: De 1/4 a 30/4 valor à vista R$ 100,00 e R$ 120,00 em 2x.
Link de inscrição do 1º lote: https://forms.gle/AB33vM3gjiahbPNw5
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A.S.R. de Guaraçaí

A.S.R. de Itaporã

Reunião mensal - Na noite do dia 31 de março a ASR Casa da Amizade de Guaraçaí realizou sua
reunião mensal presencial. A Presidente Fatima Agutuli agradeceu a presença das companheiras na
reunião e a presença das companheiras na homenagem ao Dia da Mulher, e, reforçou a Campanha
lançada no mês de março para arrecadação de roupas. Na ocasião a Presidente do Interact Ana Laura
Souza Palotta fez a doação de roupas que o Interact arrecadou para a campanha. As Senhoras da Casa
da Amizade prepararam um chá de bebê para o Rafael, filho da companheira Ana Paula Marques. As
companheiras que doaram presentes concorreram a 1 bolo doado pela companheira Simone Solano
Rosa e um gorro de lã doado pela companheira Ligia Ester Folchi Folchi. Também foi realizada a
brincadeira da adivinhação da circunferência da barriga da grávida. As companheiras também falaram
sobre a ajuda a uma família do município que passa por dificuldades e foi decidido que a Casa doaria
uma cota de gás. Após a reunião houve companheirismo com jantar em conjunto com os rotarianos.

Título de Utilidade Pública Estadual - A Casa da Amizade de Itaporã-MS recebeu das mãos
do Deputado Estadual Barbosinha a Lei sancionada dando a ASR de Itaporã o título de Utilidade
Pública Estadual.

A.S.R. de Paranaíba - Santana
Doação - A Casa da Amizade Paranaíba-Santana, Distrito 4470, com a ajuda do Rotary, no mês de
março, fez a doação de 555 marmitas de sopa para os menos favorecidos.

Campanha de Doação de Roupas - Dia 04 de abril as Senhoras da ASR Casa da Amizade de
Guaraçaí reuniram-se na sede do Rotary Club para arrecadação e organização de roupas usadas
para posterior Bazar e doação. A presidente Fatima Agutuli agradece as doações, a presença das
companheiras e o Interact Club, que participou da ação doando itens e colaborando no trabalho de
separação e organização.
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A.S.R. de Três Lagoas
Noite Festiva - Quanta alegria depois de dois anos da pandemia ter nos afastado, a A.S.R Três
Lagoas e Rotary Club, nos reunimos no Rancho do Rotary, e Confraternizamos um dia tao especial
“ DIA DA MULHER”. Todas felizes, todas falantes, muitas novidades, burburinhos de todos os lados,
todas queriam falar, todas se entendiam através do sorriso e dos olhos brilhantes. Uma noite MARAVILHOSA! Parabéns às Presidentes Cinthia e Silvania por nos proporcionarem uma noite em comunhão, inesquecível. E nos mostrarem a importância da sororidade, à união das mulheres, a empatia,
o companheirismo, entre nós mulheres. O respeito e admiração uma pelas outras e o quanto ficamos
mais fortes quando nos unimos.

Pastoral da Criança - No domingo dia 10 de Abril,
passados mais de dois anos, a Pastoral da Criança retomou suas atividades. Ainda com alguns cuidados
devido a pandemia, houve a pesagem de cada criança.
Em seguida, elas receberam seu lanchinho, devidamente
embalado para levar pra casa. E num momento de muita
alegria, ganharam uma cestinha de Páscoa, com um coelhinho e bombons. Estava feita a festa! A felicidade de
todos era nitida em cada olhar, todos os integrantes da
Pastoral estavam anciosos por esse recomeço que, finalmente, aconteceu. Parabens a todos!

INFORMATIVO DISTRITAL 4470 • EDIÇÃO Nº 10 • ABRIL DE 2022

16

INFORMATIVO DISTRITAL 4470 • EDIÇÃO Nº 10 • ABRIL DE 2022

17

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

RC DE ANDRADINA

RC DE ARAÇATUBA

Comemoração dos 70 anos

Novos associados

Neste mês de abril o RC de Andradina faz 70 anos, clube que tem
dois Governadores sendo Governador Pedro Storti e Genesio Char,
hoje sobe a Presidência do Companheiro Hugo Soloiovas, também
só colocado na galeria dos ex-presidentes a foto do Presidente
2020-21 João Batista.

O RC de Araçatuba recebeu neste mês mais um novo associado
trata-se do Companheiro Fábio Corrêa e a Juliana. Sejam bem-vindos ao Rotary.

RC DE BIRIGUI - XIX DE ABRIL

Posse
No Rotary Club Birigui
- XIX de Abril, no dia
22 de março, tomaram
posse os novos companheiros Irma Silva Salgado e Edmilson Pereira. Sejam bem-vindos!

RC DE ARAÇATUBA - BANDEIRANTES

Posse de nova companheira
O Rotary Club de Araçatuba-Bandeirantes, deu posse a uma nova
companheira nesta última terça-feira (05/04/2022) na sede do
Clube, para a companheira Shirley Maria Matias da Cunha. O
Companheiro Alvimar Lima de Castro foi seu padrinho. A Família
Bandeirantina com certeza ganhou um grande reforço! Seja bem-vinda companheira Shirley.
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CONFERÊNCIA DISTRITAL

Representantes do Presidente RI
Aí está o casal representante do
Presidente de RI Shekar Metha,
o casal Governador 2020-21
José Antonio Figueiredo Antiório Filho (Jô Antiório) e esposa
Daiane Daumichen Antiório, do
Distrito 4563 que estarão em
nossa Conferência Distrital.
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RC DE DOURADOS - ÁGUA BOA

Entrega de mais três títulos Paul Harris
O Rotary Club de Dourados Água Boa promoveu reunião festiva
presencial para realizar a entrega de mais títulos Paul Harris, além
de um título de sócio honorário e do banner para uma Empresa
Cidadã. O presidente Almir Rogério Aquino Araújo comandou a
reunião que foi marcada por momentos de grandes recordações.
Cada título Paul Harris representa a doação para a Fundação
Rotária de hum mil dólares. Foram agraciados os companheiros
Eduardo Mozuo Iobiko, Cleriston José Recalcatti e Wilson Cezar
Medeiros Alves. Na mesma festiva, o clube realizou a entrega do
título de sócia honorária para Sueli Aparecida da Rocha, que foi
integrante do Água Boa durante uma década. Por fim, o Rotary
Club Dourados Água Boa entregou o banner que identifica uma
Empresa Cidadã. Desta vez, foi para a Rede Líder de Supermercados, que fez sua doação para a Fundação Rotária. O banner foi entregue pelo presidente do clube aos irmãos e sócios-proprietários
Cleriston e Recalcati e Nei Sérgio Recalcati.

#endpolio
endpolio.org/pt

Rotary Youth Leadership Awards
RYLA - Mulheres Empreendedoras
Com o objetivo de orientar mulheres empreendedoras em Aparecida do Taboado-MS, o Rotaract Club em parceria com o
Rotary Club realizou no dia 3 de Abril, o “RYLA-Mulheres Empreendedoras”. Durante o evento foram oferecidas gratuitamente
palestras de gestão de gestão de negócios, gestão financeira e marketing digital com profissionais da área. Após as palestras , as
12 participantes puderam colocar em prática todo o conhecimento adquirido durante as palestras em uma dinâmica. As quatro
participantes que obtiveram as melhores pontuações na atividade individual receberam uma quantia em dinheiro no valor de R$
1.000,00 e R$ 300,00 (respectivamente) para investir em seu empreendimento, uma consultoria de finanças e duas consultorias
de marketing digital. Os prêmios foram direcionados para cada ganhadora de acordo com a necessidade identificada pelas palestrantes para cada negócio.
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espaço
Rotaract Club de
Penápolis

Rotaract Club de Naviraí
No dia 9 de abril, o Rotaract Club de Naviraí em Parceria com proprietários da
Fazenda Vaca Branca, realizaram a “Ação Coelho Branco”. A ação, que no nome leva
uma metáfora com o nome da fazenda, teve como objetivo comemorar a Páscoa com
as crianças locais, realizando gincanas com momento de muita brincadeira e descontração, com premiação para o time vencedor, pula-pula para os menores, pintura
facial e finalizando com lanche e entrega de chocolates. O evento contou com mais
de 60 pessoas, entre pais, crianças, outros colaboradores da fazenda e rotaractinos.
O clube contou com doações de caixas de chocolate de rotaractianos, rotarianos e
empresas locais.

No dia 02 de abril, o Rotaract Club
de Penápolis realizou a entrega do projeto com subsídio da Fundação Rotária
que beneficiou o Pronto Socorro da
Santa Casa de Misericórdia de Penápolis, equipando sua farmácia, que atende
a todo o município e às cidades vizinhas. A farmácia foi equipada com dois
refrigeradores expositores para vacinas e medicamentos, um ar condicionado, uma escrivaninha, duas banquetas, um computador completo, câmeras
de segurança e uma impressora.

RDR eleita promove reunião com presidentes eleitos e equipe distrital
Depois de 2 anos sem atividades presenciais, o final de semana do dia 19 e 20/03
foi extremamente especial para o 4470. A RDR eleita para o próximo ano Rotário,
Nathália Aureliano, reuniu os presidentes eleitos e sua equipe distrital, na cidade
de Araçatuba-SP, para participar de diversos treinamentos e iniciar os trabalhos
do ano que está chegando. Foram dois dias de aprendizado, troca de experiências e
muito companheirismo, fundamentais para renovar as energias e reacender a esperança nós Rotaractianos. O evento ainda reuniu o colégio de RDs do nosso distrito,
os chairmans de Rotaract, tio Márcio e tio Gilmar, além de palestrantes e facilitadores diretamente dos distritos 4621 e 4510. A roda não pode parar e cientes de que
2022-23 já está batendo na porta, bora trabalhar!
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espaço
Participe da ADIC

Olá, companheiros! Espero encontrá-los bem. A Assembleia Distrital de Interact Clubs (ADIC), será
realizada nos dias 30 de abril e 01
de maio de 2022 de maneira virtual, pela plataforma Zoom Meetings.
A inscrição está disponível neste
link: https://forms.gle/KUzTpx7X8t6A6Byh9 Todos nós da Equipe
contamos com vocês! Interactianamente, Maria Eduarda Daniel Coelho
Representante Distrital de Interact
Ano Rotário 2022-23.

Reunião Interclubes, Interdistrital e Internacional
O dia 14 de fevereiro ficará marcado na história do Rotary Club de
Lavras, Rotary Club de Itajubá-19
de Março, Rotary Club de Rio Negro/PR, Rotary Club de Mafra/SC,
Rotary Club de Brasília-Lago Norte
(Clubes anfitriões), bem como com
a paeceria do Rotary Club Campo
Grande-Universidade e aos quase
170 participantes da Reunião Interclubes, Interdistrital e Internacional,
que ontem realizamos virtualmente
com o presidente do Rotary International Shekhar Mehta, logo após sua
visita oficial ao presidente do Brasil
em exercício Hamilton Mourão.

Foi histórica a presença do presidente Shekhar Mehta, onde eu (Bertolucci Geraldo Júnior) tive a honra
incomensurável de ter sido o Diretor
de Protocolo do encontro.
Cabe aqui um agradecimento e
reconhecimento a tudo que ocorreu
e que contou com o apoio especial
daqueles que garantiram o sucesso
do evento. Agradecimento a companheira Mari Franci Silva Diaz, que
viabilizou, via Distrito 4470 a sala
zoom do Interact, com maior capacidade de participantes e, diga-se, foi
providencial, porque chegamos a ter
168 participantes em nossa sala.

Interact Club de Três Lagoas
Talita, interactiana do Interact de Três
Lagoas representando a RDI
2022-23 Maria
Eduarda, no PETS e GATS da GD
Mirian Phibois.

Interact Club de Bela Vista
Projeto “Semeando Beleza Interior”
Com direito a cuidados com o
cabelo, pele, unhas, além de cesta de
alimentos e de chocolates a Maria
Rita Medina, de 39 anos, moradora
do Bairro Nova Esperança, os jovens
bela-vistenses do Interact realizaram
semana passada, o Projeto “Semeando a Beleza Interior”, proporcionando-a um verdadeiro Dia de Princesa.
A jovem Anna Luiza Aranda Carvalho, conta que como março é o
mês da mulher, a ideia foi presentear

alguém que vive em situação de vulnerabilidade social. “Pensamos em
proporcionar realmente um Dia de
Princesa pra ela; e felizmente, com
ajuda de muitas pessoas, isso se tornou possível”, destaca.
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“Agradecemos a todas as profissionais de beleza e os outros parceiros que nos ajudaram. Obrigado a
todos que acolheram nosso projeto.
A Maria Rita, além de ter ressaltada
a sua beleza e sua autoestima melhorada, foi presenteada com roupa e
calçados, e uma cesta básica e um de
chocolate”, completa Anna Luiza.
Parceiros: Maria Gabriela (Maquiadora), Glaucia Alves (Cabeleireira), Mariel Morel (Manicure),
Mercado BR (Cesta básica), Mercado Santa Rita (Cesta de chocolate) e
(Josyel Ribeiro Carvalho).

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.

EMPRESAS ATIVAS, COM CONTRIBUIÇÕES NOS ÚLTIMOS 3 MESES.

1º

ESTÂNCIA NOSSA
SENHORA DE FÁTIMA

Rotary Club
de Ivinhema

Oacy Denise Pissini Casarotti

SANDRO BORGES
DE OLIVEIRA GELATO AÇAITERIA

DUNEGRINI
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL

NOVA ANDRADINA

IVINHEMA

ANGÉLICA

BAZIQUETTO
& KOL LTDA

IVINHEMA

LONDRINA

ELIANE SIQUEIRA
MARQUES
VALEMED SERVIÇOS
DE SAÚDE E
BENEFÍCIOS LTDA
Logomarca

2º

Rotary Club de Campo
Grande - Cidade dos Ipês

União MS/TO e
Oeste da Bahia

Conquista

sementes de pastagem

JR MOURA ENGENHARIA
LTDA - EPP

Manual de Identidade Visual - Usos e Formas

Versões

Conquista

Conquista

Conquista

Conquista

sementes de pastagem

Rotary Club
de Itaporã

Rotary Club
de Penápolis

3º

Rotary Club de
Três Lagoas

4º

Rotary Club
de Araçatuba
- Centenário

sementes de pastagem

sementes de pastagem

sementes de pastagem

Não apresenta versão horizontal.
Manual de Identidade Visual - Usos e Formas

seguro online
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Club de Campo Grande
Cidade dos Ipês

4º

Rotary Club
de Bela Vista

Rotary Club
de Naviraí

5º

Cooperativa

Club de Naviraí

Agrícola Sul Matogrossense

Cooperativa

Rotary Club de Birigui - Cidade Pérola

Nova Andradina

Rotary Club
de Campo
Grande Universidade

Rotary Club de
Jardim - Guia
Lopes da Laguna

RC de Três
Lagoas
- Cidade
das Águas

RC de Três
Lagoas Costa Leste

Rotary Club de
Andradina Urubupungá
Club de Nova Andradina
Urubupungá

Rotary Club de
Birigui - XIX de Abril

Rotary Club de
Araçatuba Cidade Amiga

Rotary Club de
Campo Grande Pantanal

Rotary Club de
Araçatuba Cruzeiro do Sul

Rotary Club de
Araçatuba Noroeste

Rotary Club de
Campo Grande São Francisco

Rotary Club de
Chapadão do Sul

Club de Campo Grande São Francisco

Rotary Club de
Dourados Água Boa

Rotary Club de
Fátima do Sul
VIEIRA DE FARIA
ADVOGADOS
ASSOCIADOS SC

Rotary Club de
Nova Andradina

Club de Jardim Guia Lopes da Laguna

Club de Araçatuba
Cidade Amiga

TAPARO E
ASSOCIADOS
SERV. CONT. LTDA.

Rotary Club de
Corumbá

Agrícola Sul Matogrossense

Amandina – Ivinhema

Club de Nova Andradina
Centenário

Rotary Club
de Birigui

Rotary Club de
Araçatuba - Oeste

Cooperativa

Rotary Club de Nova Andradina - Centenário

Rotary Club
de Araçatuba Bandeirantes

Rotary Club de
Amambai

Agrícola Sul Matogrossense

Anaurilândia

Rotary Club de
Selvíria

Club de Nova Andradina
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Rotary Club de
Guaraçaí

TRR NIPOBRAS
CHAPADÃO
GAÚCHO LTDA

Rotary Club de
Naviraí - Integração

Club de Naviraí
Integração
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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 talões
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 depósito) 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.
- 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 1 Notebook + Projetor + Tela Projeção.
Obs: Para ter direito a este prêmio o clube
tem que ter vendido todos os talões destinado
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.
- 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.
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- Prazo de 01/09/2021 a 10/04/2022 (para acertos
dos 40% com Distrito) - Primeiro acerto com distrito
será em 10/12/2021 (Depósito para FR e Distrito).
-Prazo para acerto final com Distrito será até
10/04/2022.
- Prazo para apresentação do Comprovante de
Depósito para Fundo Mundial e acerto final dia
10/05/2021.

Do Sorteio

Sorteio ocorrerá dia 21/05/2022 pela Loteria
Federal conforme já informado.
1. Os clubes serão responsáveis para conferir seus
canhotos e indicar os ganhadores dos prêmios até dia
15/06/2022, após o Distrito decidira o que fazer com
valor do prêmio não resgatado (doação para Fundação Rotaria ou destinar o prêmio para outra promoção do Distrito).
2. Caso alguns dos números sorteados no dia
21/5/2022 não tiver sido vendido, o respectivo prêmio será sorteado nos próximos sorteios da loteria federal da Caixa Econômica Federal até que os números
sorteados tenham sido efetivamente vendidos para
que todos os prêmios sejam entregues.
3. No caso de cancelamento do sorteio do dia
21/5/2022, o sorteio fica automaticamente transferido para o próximo sorteio da loteria federal da CEF.
4. Para a efetiva entrega do prêmio o clube que
vendeu os bilhetes premiados deverá ter quitado o valor referente ao Distrito e a Fundação Rotária.
5. Considerando que o prazo para devolução dos
talões era até o dia 10.12.2021, o clube que não efetivar a quitação do valor referente ao Distrito (40% do
valor da rifa) poderá ser negativado junto ao Rotary
International.
6. Os ganhadores poderão optar pelo dinheiro ao
invés do produto.
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