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Presidente do 
Rotary International

mensagem do

Shekhar 
Mehta

presidente
Fico muito feliz em ver as tendências positivas do qua-

dro associativo do Rotary, graças à sua resposta à iniciativa 
Cada Um Traz Um. Não podemos diminuir o ritmo. Deve-
mos continuar trabalhando e nos esforçando arduamente 
para manter todos os associados que conseguimos atrair. 
Espero vê-los no mês que vem em Houston, durante a Con-
venção do Rotary International de 2022, que, com certeza, 
será um ótimo evento.

Também em Houston, em junho, teremos a minha últi-
ma Conferência Presidencial. Dedicamos os eventos deste 
ano às áreas de enfoque do Rotary.  As Conferências têm 
sido um tremendo sucesso, tanto em termos de participa-
ção quanto de ideias que foram trazidas à tona.

Em novembro passado, nossa Conferência nas Filipi-
nas, que se concentrou na proteção do meio ambiente e no 
desenvolvimento de economias locais, atraiu 2.200 pesso-
as on-line.  No Brasil, nosso encontro centrou-se em água, 
saneamento e higiene, e como isso se relaciona à prevenção 
e ao tratamento de doenças. Mais de 600 pessoas partici-
param. Depois, tivemos um evento sobre meio ambiente, 
economia e paz em Maputo, Moçambique, que atraiu cerca 
de 400 participantes presenciais e 700 pela internet. Nossa 
Conferência sobre como manter a economia e o meio am-
biente em harmonia, realizada em Veneza, Itália, contou 
com mais de 600 participantes.

Durante esses eventos e minhas viagens pelo mundo, eu 
me reuni com inúmeros líderes que concordaram em cola-
borar com o Rotary. Entre eles estão o primeiro-ministro 
das Ilhas Maurício, o presidente das Ilhas Seicheles, o vice-
-primeiro-ministro de Bahrein e os presidentes da Albânia 
e de Kosovo. Claramente, o Rotary está causando impacto 
no mundo, e o mundo está ansioso pela nossa liderança.

Em Houston, a última Conferência Presidencial se 
concentrará em uma área na qual o Rotary é líder há mui-
to tempo, com o seguinte tema: Servir para Semear a Paz. 
No Rotary, tudo o que fazemos ajuda a criar condições que 
promovem a paz nas comunidades, nas nações e em nós 
mesmos.

Em março, pude ver em primeira mão a tremenda dife-
rença que o Rotary está fazendo na Ucrânia, com o fluxo de 
tantos refugiados em direção à Polônia.  Doadores contri-
buíram milhões de dólares para esse esforço. Nossos pro-
jetos estão causando um grande impacto, e há uma enorme 
gratidão pela generosidade e apoio contínuos de todos vo-
cês.

É de partir o coração ver todas as vidas que foram ceifa-
das, e o povo ucraniano não é o único a sofrer. A guerra civil 
devastadora no Iêmen continua. A crise humanitária no 
Afeganistão está se aprofundando. Conflitos armados afe-
tam nações em toda a África, incluindo Líbia, Sudão do Sul, 
República Centro-Africana, norte de Moçambique, Etiópia 
e Camarões. E grandes crises de refugiados continuam na 
Síria e na Venezuela.

O Rotary estará sempre do lado da resolução pacífica de 
conflitos e do fornecimento de ajuda e conforto às pessoas 
carentes, sempre que possível. Nossa organização estava 
presente no final da Segunda Guerra Mundial, promoven-
do a criação das Nações Unidas e defendendo a consolida-
ção da paz em todo o mundo. É tempo de renovar a nossa 
missão e desempenhar o nosso papel como um dos grandes 
promotores da paz no mundo.

Não há maneira melhor de Servir para Transformar Vi-
das do que servindo à causa da paz.

O Rotary estará sempre do 
lado da resolução pacífica de 
conflitos e do fornecimento 

de ajuda e conforto às 
pessoas carentes, sempre 

que possível.  
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Transformando a vida  
dos nossos futuros líderes

No calendário do Rotary, o mês de maio é dedicado à ju-
ventude. Desde sempre, nossa organização vem trabalhan-
do arduamente com e para os jovens, criando programas 
especiais para eles e estimulando seu intercâmbio em ní-
vel mundial para que tenham a possibilidade de conhecer e 
aprofundar-se em espaços culturais diferentes daqueles de 
sua esfera pessoal, obtendo assim novas experiências capa-
zes de fortalecê-los. 

Por meio destes programas do Rotary para a juventude, 
nós temos preparado, geração após geração, os líderes do 
futuro.

Hoje, no mundo inteiro, há homens e mulheres com 
grande vocação para o serviço exercendo posições de lide-
rança tanto no âmbito público como no privado que, no pas-
sado, foram interactianos, rotaractianos, intercambistas 
ou participantes dos Prêmios Rotários de Liderança Juve-
nil. Jovens que, um dia, tiveram suas vidas transformadas 
pelo Rotary e agora fazem o mesmo, servindo a humanida-
de estimulados pela filosofia humanista, pelos princípios e 
valores da nossa organização, contribuindo dessa maneira 
com a construção da paz positiva. 

Trabalhar em programas para os jovens é uma experi-
ência extraordinária. E para nós, rotarianos, significa abrir 
as portas dessa maravilhosa escola de vida chamada Rotary 
para formar os líderes de que o mundo tanto precisa.

 Jovens que, um dia, tiveram 
suas vidas transformadas 
pelo Rotary e agora fazem 

o mesmo, servindo a 
humanidade estimulados 
pela filosofia humanista, 

pelos princípios e valores 
da nossa organização, 

contribuindo dessa maneira 
com a construção da paz 

positiva.

mensagem do
diretor

Diretor 2021-23 do 
Rotary International

Julio Silva-
Santisteban 

Ojeda
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Governador do 
Distrito 4470

mensagem do

Luiz de 
Albuquerque  

Ferreira (Buka)

governador
Serviços à Juventude

Caras Companheiras e caros Companheiros
Minha Juventude Rotaria.
Como todos sabem, o mês de maio é dedicado por Ro-

tary International aos Serviços à Juventude.
Trata-se, como é evidente, de uma questão simbólica. 

O envolvimento dos rotários com as Novas Gerações não 
se faz apenas neste mês, mas no ano inteiro. Durante o ano 
inteiro, milhares de rotários disponibilizam o seu tempo e 
outros recursos para trabalhar com jovens, ser útil a jovens 
e desenhar programas que tentam ir ao encontro das suas 
necessidades e expectativas. Também assim no nosso Dis-
trito.

Desde os seus primórdios, Rotary International teve 
bem a noção de que a ação rotária não estaria completa se 
esquecesse esta fundamental parte da sociedade. Desde os 
seus alvores, se multiplicaram as iniciativas no sentido de 
difundir a mensagem rotária nos mais novos, com o pro-
pósito de semear bons valores para mais tarde colher boas 
obras. E foi dentro deste espírito que nasceram programas 
como o Ryla, na Austrália, o Interact e o Rotaract, nos Esta-
dos Unidos, e os Intercâmbios de Jovens, para falar apenas 
dos mais consagrados.

Já referenciado em mensagens anteriores. Cabe-me 
apenas dar sequência a esta Mensagem e incentivar-vos 
a trabalhar com os mais jovens, procurar compreender os 
seus reais problemas e anseios e estabelecer pontes de diá-
logo intergeracional, de modo a que possamos ser uma re-
ferência positiva e relevante na formação dos mais novos, 
num mundo cada vez mais complexo e desafiante.

Estou certo que se acreditarmos na importância do 
tema e estivermos determinados a dar-lhe efetividade, en-
contraremos os meios mais adequados de o fazer. Que na-
turalmente variarão de comunidade para comunidade e de 
clube para clube. Cada um saberá, por certo, construir o seu 
próprio caminho.

O envolvimento dos rotários 
com as Novas Gerações não 

se faz apenas neste mês, 
mas no ano inteiro. Durante 

o ano inteiro, milhares de 
rotários disponibilizam o 

seu tempo e outros recursos 
para trabalhar com jovens, 
ser útil a jovens e desenhar 

programas que tentam 
ir ao encontro das suas 

necessidades e expectativas. 

Entretanto, importa reconhecer o enorme trabalho que 
os rotários do nosso Distrito têm desenvolvido neste âmbi-
to, ao longo de sucessivos anos, e agradecer toda a dedica-
ção e empenho que colocaram na tarefa.

A Comissão Distrital da Juventude continua, como 
sempre, à vossa disposição.

Com as minhas melhores saudações rotárias e votos de 
um excelente mês de Serviços à Juventude.
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OS PREPARATIVOS
Nos dias 11 e 12 de maio de 2022 começamos os preparativos para a 45ª Conferência 

Distrital da Transformação e do Reencontro. Trabalhos  da secretaria, com a ajuda do 
nosso Governador Buka e a Coordenadora Veruska, preparando tudo com muito amor e 

carinho para que este reencontro seja marcante e inesquecível.
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Durante a 26ª Festa da Lin-
guiça de Maracaju, com 
apoio de alguns integran-
tes da Equipe, oferece-

mos para os participantes da festa 
para que fizesse uma doação de R$ 
30,00 e recebesse um cupom para 
concorrer aos belos prêmios que se-
rão sorteados no dia 21.05.2022.

Ação Doe e Transforme Vidas 
em Maracaju

FESTA DA LINGUIÇA DE MARACAJU
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ROTEIRO DAS VISITAS E COMPROMISSOS OFICIAIS 
DA GOVERNADORA ELEITA MIRIAM PHILBOIS

15/05/202215/05/2022 - Assembleia Distrital Virtual em 
Dourados-MS.

19 a 22/05/202219 a 22/05/2022 - Conferência Distrital 
Andradina-SP.

30/05/202230/05/2022 - Unyclub - Distrito

19/06/202219/06/2022 - Seminário de DQA e Projetos 
CADRE (Virtual) em Corumbá-MS.

23/06/202223/06/2022 - Posse em Fátima do Sul - MS.

24/06/202224/06/2022 - Posse em Caarapó - MS.

25/06/202225/06/2022 - Posse coletiva em Dourados - MS.

27/06/202227/06/2022 - Posse Rotary Club Itaporã - MS.

28/06/202228/06/2022 - Posse em Maracajú-MS.

29/06/202229/06/2022 - Posse em Rio Brilhante - MS.

02/07/202202/07/2022 - Posse Governadoria em Corumbá 
- MS.

08/07/202208/07/2022 - Posse coletiva em Campo Grande 
- MS.

09/07/202209/07/2022 - Posse coletiva em Araçatuba - SP.

11/07/202211/07/2022 - Visita Oficial a Avanhandava - SP.

12/07/202212/07/2022 - Visita Oficial a Penápolis - SP.

13/07/202213/07/2022 - Visita Oficial a Penápolis - São 
Francisco - SP

14/07/2022 14/07/2022 - Visita Oficial a Penápolis - XV de 
Março - SP.

15/07/202215/07/2022 - Visita Oficial a Bilac - SP.

18/07/2022 18/07/2022 - Visita Oficial a Araçatuba - SP.

19/07/2022 19/07/2022 - Visita Oficial a Araçatuba - Cruzeiro 
do Sul - SP.

20/07/202220/07/2022 - Visita Oficial a Araçatuba - Alvorada 
- SP.

21/07/202221/07/2022 - Visita Oficial a Araçatuba - 
Bandeirantes - SP.

22/07/202222/07/2022 - Visita Oficial a Araçatuba - 
Centenário- SP.

23/07/202223/07/2022 - Visita Oficial a Araçatuba - Cidade 
Amiga- SP.

25/07/202225/07/2022 - Visita Oficial a Araçatuba - Leste 
- SP.

26/07/202226/07/2022 - Visita Oficial a Araçatuba - 
Noroeste - SP.

27/07/202227/07/2022 - Visita Oficial a Araçatuba - Oeste 
- SP.

28/07/202228/07/2022 - Visita Oficial a Birigui - Cidade 
Pérola - SP.

29/07/202229/07/2022 - Visita Oficial a Birigui - XIX Abril 
- SP.

30/07/2022 30/07/2022 - Visita Oficial a Birigui - SP.

06/08/2022 06/08/2022 - Seminário de DQA.

11/08/202211/08/2022 - Visita Oficial a Água Clara - MS.

12/08/202212/08/2022 - Visita Oficial a Inocência - MS.

13/08/202213/08/2022 - Visita Oficial a Costa Rica - MS.

15/08/202215/08/2022 - Visita Oficial a Chapadão do Sul 
- MS.

16/08/202216/08/2022 - Visita Oficial a Cassilândia - MS.

17/08/202217/08/2022 - Visita Oficial a Paranaíba - MS.

18/08/202218/08/2022 - Visita Oficial a Paranaíba - Santana 
- MS.

19/08/2022 19/08/2022 - Visita Oficial a Aparecida do 
Taboado - MS.

20/08/202220/08/2022 - Visita Oficial a Selvíria - MS.

22/08/202222/08/2022 - Visita Oficial a Castilho e Andradina 
Castilho - Satélite - SP.

23/08/202223/08/2022 - Visita Oficial a Andradina - SP.

24/08/202224/08/2022 - Visita Oficial a Andradina - 
Integração - SP.

25/08/2022 25/08/2022 - Visita Oficial a Andradina - 
Urubupungá - SP.

26/08/2022 26/08/2022 - Visita Oficial a Guaraçaí - SP.

27/08/202227/08/2022 - Visita Oficial a Mirandópolis - SP.

29/08/2022 29/08/2022 - Visita Oficial a Valparaíso - SP.

30/08/202230/08/2022 - Visita Oficial a Guararapes - SP.

31/08/202231/08/2022 - Visita Oficial a Três Lagoas - MS.

01/09/202201/09/2022 - Visita Oficial a Três Lagoas - Cidade 
das Águas - MS.

02/09/202202/09/2022 - Visita Oficial a Três Lagoas - Costa 
Leste - MS.

03/09/2022203/09/20222 - Fórum de Imagem Pública/ED.

05 a 11/09/202205 a 11/09/2022 - Instituto Rotary Brasil - São 
Paulo - SP.

13/09/202213/09/2022 - Visita Oficial a Nioaque - MS.

14/09/2022 14/09/2022 - Visita Oficial a Jardim - MS.

15/09/202215/09/2022 - Visita Oficial a Jardim - Bonito - 
Lago Azul Satélite - MS.

16/09/202216/09/2022 - Visita Oficial a Bela Vista - MS.

17/09/202217/09/2022 - Visita Oficial a Porto Murtinho - MS.

19/09/2022 19/09/2022 - Visita Oficial a Ponta Porã - MS.

20/09/202220/09/2022 - Visita Oficial a Ponta Porã P.J.C. - 
Fronteira - MS.

21/09/2022 21/09/2022 - Visita Oficial a Ponta Porã P.J.C. - 
Princesinha dos Ervais - MS.

22/09/202222/09/2022 - Visita Oficial a Ponta Porã P.J.C. - 
Guaraní - MS.

23/09/202223/09/2022 - Visita Oficial a Caarapó - MS.

24/09/202224/09/2022 - Visita Oficial a Fátima do Sul - MS.

26/09/202226/09/2022 - Visita Oficial a Campo Grande - MS.

27/09/2022 27/09/2022 - Visita Oficial a Campo Grande - 
Alvorada - MS.

28/09/202228/09/2022 - Visita Oficial a Campo Grande - 
Cidade dos Ipês - MS.

29/09/202229/09/2022 - Visita Oficial a Campo Grande - 
Cidade Morena - MS.

30/09/2022 30/09/2022 - Análise de Projetos Distritais - 
Campo Grande - Pantanal - MS.

01/10/202201/10/2022 - Visita Oficial a Campo Grande - São 
Francisco - MS.

02/10/202202/10/2022 - Eleição (1º turno)

03/10/202203/10/2022 - Visita Oficial a Campo Grande - Sem 
Fronteiras - Universidade - MS.

07/10/202207/10/2022 - Visita Oficial a Ribas do Rio Pardo 
- MS.

20/10/202220/10/2022 - Visita Oficial a Corumbá - MS.

24/10/202224/10/2022 - Seminário sobre PÓLIO (Virtual).

25/10/2022 25/10/2022 - Visita Oficial a Maracajú - MS.

26/10/202226/10/2022 - Visita Oficial a Rio Brilhante - MS.

27/10/202227/10/2022 - Visita Oficial a Itaporã - MS.

28/10/202228/10/2022 - Visita Oficial a Ivinhema - MS.

29/10/202229/10/2022 - Visita Oficial a Nova Andradina - 
Centenário - MS.

30/10/202230/10/2022 - Eleição (2º turno)

31/10/202231/10/2022 - Visita Oficial a Nova Andradina - 
MS.

01/11/202201/11/2022 - Visita Oficial a Bataiporã - MS.

03/11/202203/11/2022 - Visita Oficial a Satélite Angélica 
- MS.

04/11/202204/11/2022 - Visita Oficial a Dourados - MS.

05/11/202205/11/2022 - Visita Oficial a Dourados - Água 
Boa - MS.

07/11/202207/11/2022 - Visita Oficial a Dourados - Caiuás 
- MS.

08/11/202208/11/2022 - Visita Oficial a Dourados -  
Cinquentenário - MS.

09/11/202209/11/2022 - Visita Oficial a Dourados - 
Guaycurús - MS.

10/11/202210/11/2022 - Visita Oficial a Dourados - Águia 
Dourada - MS.

11/11/202211/11/2022 - Visita Oficial a Naviraí - MS.

12/11/202212/11/2022 - Visita Oficial a Naviraí - Integração 
- MS.

14/11/202214/11/2022 - Visita Oficial a Amambai - MS.

21/11/202221/11/2022 - Visita Oficial a Miranda - MS.

22/11/202222/11/2022 - Visita Oficial a Aquidauana - 
Satélite - MS.

27/11/202227/11/2022 - Seminário da Fundação Rotária em 
Campo Grande - MS.

03/12/202203/12/2022 - Seminário de Imagem Pública 
(Virtual)

18/01/202318/01/2023 - Serviços Profissionais (Virtual)

07/02/202307/02/2023 - Bolsas pela Paz (Virtual)

12/03/2023 12/03/2023 - Seminário de DQA (Virtual)

28/03/202328/03/2023 - Água / Meio Ambiente / 
Saneamento (Virtual)

11/04/202311/04/2023 - Saúde Materno-Infantil (Virtual)

29/04 a 01/05/202329/04 a 01/05/2023 - Festa da Linguiça de 
Maracajú - MS.

18 a 21/05/2023 18 a 21/05/2023 - Conferência Distrital em 
Corumbá - MS.
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mensagem da
coordenadora

Coordenadora 
Distrital das Entidades 

de Senhoras de 
Rotarianos

Veruska 
Alessandra 

Alves Ferreira

Rosane é nascida em Lins/SP, casada com Armando 
Souza Rocha, mãe de Thiago Matheus Bento Rocha, Lucas 
Matheus Bento Rocha e Thainara Maria Bento Rocha.

Formação Profissional
• Magistério pela Escola João Brembatti Calvoso, no 

ano de 1979.
• Licenciada em Ciências, pela Faculdade “Auxilium” 

de Filosófica, Ciências e Letras, em 1982, na Cidade de 
Lins/SP.

• Licenciada em Química, pela Faculdade “Auxilium” 
de Filosófica, Ciências e Letras, em 1983, na Cidade de 
Lins/SP.

Apresentação da Coordenadora Distrital 22-23

Rosane Aparecida da Silva Bento Rocha
• Bacharel em Química, pela Faculdade “Auxilium” de 

Filosófica, Ciências e Letras, em 1984, na Cidade de Lins/
SP.

•  Licenciada em Física, Universidade do Oeste Paulis-
ta, em 1985, Cidade de Presidente Prudente/SP.

• Metodologia de Ensino Superior, Faculdade de Edu-
cação, Ciências e Letras Urubupunga, em 1992, Cidade de 
Pereira Barreto/SP.

Faz parte da ASR de Andradina – Urubupungá 
desde outubro de 2007, ocupou cargos de:

• Secretaria, protocolo, imagem pública, Tesoureira; 
• Presidente 2013-14;
• Presidente 2020-21;
• Presidente 2021-22;
• Orientadora Setorial 2016-17;
• Orientadora Setorial 2018-19.
• Imagem Publica Distrital 2019-20.

No dia 4 de maio de 2022, foi indicada à Coordenadoria 
Distrital das ESR do Distrito 4470.

Desde 2007, quando seu marido tomou posse no Rotary, 
participou de todas Conferências Distritais, participou de 
vários Encontros Distritais da Amizade. No mês de abril de 
2021, participou do ENA Virtual.

“Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar 
nos sonhos que se tem ou que os planos nunca vão dar 

certo ou que você nunca vais ser alguém...” (Renato Russo)

Companheiras desse nosso Distrito...

Acredite em seus sonhos!!!
Mês a mês estivemos em contato por diversos meios de 

comunicação: reuniões em plataformas digitais, mensa-
gens e ligações via WhatsApp e o nosso Informativo Men-
sal traz muito dos resultados das nossas conversas e muito 
mais dos trabalhos que vocês desenvolvem... Eu sei que 
toda essa loucura vai passar, e o mais importante vai ficar... 
A Amizade que construímos! Ainda temos tanto a fazer e 
muito mais para viver... Desejo que todas assim como eu, 
carreguem em vossos corações um pouquinho do que vi-
vemos... Seja numa ação com a comunidade, na realização 
de um projeto, em um momento de companheirismo. Eu 
tenho sido repetitiva em dizer que vocês são maravilhosas, 
mas é porque são!  Espero encontrá-las na Conferência 
e logo mais no nosso EDA!
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A.S.R. de Dourados

A.S.R. de Maracaju

A.S.R. de Três Lagoas

A.S.R. de Campo Grande
Papo reto - O Instituto da Mulher leva um papo reto com a Casa da Amizade de Dourados e 
convidadas, sobre a “Violencia Contra a Mulher”.

Festa da Linguiça - Nos dias 29,30 de abril e 1 de maio tivemos em Maracaju a famosa Festa 
da Linguiça, um projeto estruturado pelo Rotary Clube e apoiado pela Casa da Amizade, atendemos 
neste evento mais de 3.000 almoços, os shows contaram com a presença de em média 6.000 pessoas.  
Foram meses de preparação, muito empenho e dedicação para que tudo acontecesse da melhor forma 
e deu todo certo. Contamos com o apoio e a presença do governador do nosso estado bem como tam-
bém o Governador Buka e nossa Coordenadora Veruska Alessandra do Distrito 4470 e várias outras 
autoridades e empresas que investiram neste projeto. A Casa da Amizade tem papel fundamental na 
organização e controle de qualidade dos almoços e também no atendimento das pessoas presentes. 
Temos evidência no evento e também recebemos parte do valor arrecadado que retorna à comunidade 
sob forma de benefícios.

Dia das Mães - No dia 3 de maio, num clima bem aconchegante, regado a caldo de mandioca e ar-
roz carreteiro, as mulheres da A.S.R Três Lagoas, contando com o carinho e dedicação nossa presidente 
Cinthia Batista e da presidente do Rotary Clube de Três Lagoas – Silvania Bersani, reuniram-se com as 
demais companheiras, para juntas comemorarem o Dia das Mães . Foi uma noite agradabilíssima, com 
momentos emocionantes entre mães e filhos, foram muitos abraços e declarações de um verdadeiro 
amor. Todas as mães foram contempladas com mimos, além de sorteios e brindes. E para abrilhantar 
mais ainda este dia tão memorável, nossa companheira Maria Elisa organizou um balão premiado 
Tupeware, foi um sucesso absoluto, com a participação de todos os presentes, e o valor arrecadado foi 
doado para o Pedrinho, uma criança linda, cuja mobilidade requer aparelhos especiais e de alto custo.

Comemorações e doação - No dia 10/05, essa AFR esteve em festa. Comemoramos o Dia das 
Mães em grande estilo e também o aniversário da companheira Maria Olga Solari Mandetta. As 
companheiras dessa Casa prepararam tudo com muito amor e carinho para homenagear especial-
mente Maria Olga. O presente foi kit de higiene. Evento lindo e emocionante. Contou com surpresas e 
homenagens. Os parabéns para a aniversariante foi cantado ao som do violino e do acordeon. Foi um 
momento de muita emoção. Desejamos a nossa querida companheira muitas bençãos de Deus, saúde, 
paz e felicidades hoje e sempre. Ao todo foram arrecadados 110 kits de higiene e serão doados a Rede 
Feminina de Combate ao Câncer e ao Instituto Penal de Campo Grande.
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A.S.R. de Guaraçaí A.S.R. de Guaraçaí
Festiva do Dia das Mães - No dia 11 de Maio, realizou-se na sede do Rotary Club de Guaraçaí 
festiva em homenagem às mães. Com a ilustre presença do Governador Buka e da Coordenadora 
Distrital Veruska foi uma noite cheia de surpresas e companheirismo. Houve a posse da nova compa-
nheira Marta Bernardes na ASR Casa da Amizade de Guaraçaí e do companheiro Zé Carlos no Rotary 
Club.  A orientadora distrital e protocolo Lizandrea Souza Palotta fez a leitura de uma mensagem, e um 
vídeo, em homenagem às mães, foi exibido no telão. A Presidente do interact Ana Laura Souza Palotta 
e sua irmã Maria Fernanda fizeram  a leitura de poemas para as Mães. A Presidente Fatima Agutuli fez 
a entrega de mimos para as companheiras e mamães presentes. Na ocasião  o Governador Buka fez 
a entrega de títulos Paul Harris aos presidentes Vino Reis e Fernandes Oliveira ao tesoureiro Ricardo 
Dias e ao Governador assistente Roberto Lucio Palotta. Após as homenagens foi servido o jantar.

Doação para a Casa da Criança - Dia 5 de maio foi realizada entrega de roupas infantis, pro-
venientes da arrecadação de doações em parceria com o Interact Club, para as crianças da Casa da 
Criança Santinha Marques. A  presidente da ASR Casa da Amizade de Guaraçaí Fatima Agutuli agra-
dece ao Interact e à todos que colaboraram nesta ação em prol de nossas crianças.

Doação para o Centro de Convivência do Idoso - Dia 5 de maio, foi dia de entrega de do-
ações para o  Asilo de Guaraçaí. Foram doados 15 galões de 5l (75 litros) de detergente provenientes 
do Bazar da Amizade em parceria com o Interact Club. A ASR Casa da Amizade de Guaraçaí agradece 
à todos os envolvidos em mais essa ação em prol de nossa comunidade.

Bazar da Amizade - Dia 23 de abril realizou-se no Barracão da Paroquia Nsa Senhora Aparecida de 
Guaraçaí o BAZAR da AMIZADE promovido pela ASR Casa da Amizade de Guaraçaí em parceria com o 
Interact Club, em prol do Asilo de Guaraçaí. As doações arrecadadas foram vendidas pelo preço simbó-
lico de R$1,00 e toda renda será revertida para as necessidades mais urgentes do Asilo de Guaraçaí. 
A Presidente Fatima Agutuli agradece a todos os que fizeram  doações, ao presidente do Rotary Club 
de Guaraçaí Vino Reis, às companheiras que estiveram trabalhando para o sucesso do evento, ao 
Interct Club pela parceria e à comunidade que participou comprando as doações.

Sabão Ecológico da Amizade - Dando continuidade ao projeto sustentável do Sabão da Ami-
zade, as senhoras da ASR Casa da Amizade de Guaraçaí estiveram hoje, 05 de Maio, na sede do 
Rotary fabricando sabão ecológico com a reutilização de óleo de cozinha. O sabão será posteriormente 
doado. A presidente Fatima Agutuli agradece às companheiras presentes em especial à companheira 
Valdira Martins pela coordenação do processo.
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2º lote de inscrições está aberto: De 8/5 a 31/5 valor à vista R$ 120,00 e R$ 150,00 em 2x.

Link de inscrição do 2º lote: https://forms.gle/K3fQRHbFTatynBcY6

13INFORMATIVO DISTRITAL 4470 • EDIÇÃO Nº 11 • MAIO DE 2022

https://forms.gle/K3fQRHbFTatynBcY6


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

cartamensald4470@gmail.com

RC DE ANDRADINA - INTEGRAÇÃO

Doação
Rotary Club de Andradina Integração no dia 6/5/2022, fez a entre-
ga de kits com toalhas bordadas e cachecol para mães do Asilo 
São Vicente de Andradina.

Entrega de títulos
Aproveitando a Festiva do Dias das Mães o Governador Buka fez 
a entrega de título Paul Harris mais cinco Safiras a Companheira 
Tamiko Inoue e também um título Paul Harris mais uma Safira 
ao Companheiro William Tadashi Sakimoto. Obrigado por vocês 
contribuírem para Fundação Rotária.

Homenagem
O Rotary Club de Avanhandava realizou uma singela comemo-
ração ao Dia Internacional da Mulher, representadas pelas Com-
panheiras Rotarianas @sufabiana, @soniafashionmania @jami-
lafashionmania @natalina.sarti.7. Parabéns a todas as mulheres 
feitas de sonhos, de força, amor e inspiração. Cheias de vida, do-
tadas de valor, retrato fiel do cuidado devotado e da intuição. Feliz 
Dia da Mulher!

Vamos ser solidários?
“Ajudar uma causa especial tem sabor único”. Delícias artesanais 
feitas a mão e com o coração. O Rotary não para! Ajude a manter 
o Banco de Materiais Ortopédicos.

RC DE AVANHANDAVA
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RC DE ARAÇARUBA -BANDEIRANTES

Participação no evento de reabertura do Alber-
gue Noturno de Araçatuba
O Rotary Club de Araçatuba-Bandeirantes participou do Evento 
com Show da dupla sertaneja César & Paulinho na Fazendo Cris-
to Redentor na cidade de Araçatuba, de propriedade do Sr Bauer 
e seu filho Rodrigo. O Rotary Bandeirantes foi responsável pelos 
três bares que foram distribuidos estratégicamente para melhor 
atender o público. A renda do evento foi totalmente revertida 
para a reabertura do Albergue Noturno da Cidade. As Senhoras da 
Casa da Amizade de Araçatuba e companheiros do Rotary Club 
de Araçatuba Noroeste também estiveram presentes, apoiando e 
nos ajudando no trabalho. Lindos momentos de boa música, rever 
os amigos, comemorar e um excelente momento de companhei-
rismo!! O Rotary Club de Araçatuba-Bandeirantes agradece aos 
organizadores pela confiança depositada no servir das Bebidas!!

2ª Peixada Solidária
O Rotary Club de Araçatuba-Bandeirantes, agradece sua parti-
cipação e colaboração com a 2ª Peixada Solidária Bandeirantes. 
A Renda será revertida para os Projetos da Fundação Rotária e 
Entidades Locais. Esperamos contar com sua participação na pró-
xima!!!
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RC DE ARAÇATUBA - CRUZEIRO DO SUL

Projeto Empoderamento de Meninas
Projeto Empoderamento de Meninas na cidade de Araçatuba tem 
início em Abril. Considerando a importância deste projeto para o 
Rotary Internacional, o Projeto “Meninas Poderosas” tem como 
foco o empoderamento de meninas de 13 a 17 anos, através do 
trabalho coletivo entre Prefeitura, Casa da Amizade, os Rotary 
Clubs de Araçatuba Cruzeiro do Sul, Noroeste, Bandeirantes, os 
clubes  Rotaract de Araçatuba Cruzeiro do Sul e Bandeirantes e 
parcerias com diversos profissionais e universidades. O projeto 
acontece no bairro Atlântico, no Espaço Estação Cidadania, região 
Norte de Araçatuba, bairro este com muitos problemas sociais.
As primeiras atividades desenvolvidas foram cuidados com os ca-
belos e postura do corpo.
O  propósito é transformar de 40 a 50 meninas em situação de 
risco, em “Meninas Poderosas”, capazes de tomarem  decisões 
assertivas para suas vidas. Outras ações que serão realizadas: Pa-
lestras, oficinas de automaquiagem, aulas de informática e cria-
ção de currículo, atendimento psicológico e orientação/Educação 
Sexual.

RC DE ARAÇATUBA - NOROESTE

Posse de novos companheiros e homenagens
Aconteceu a Festiva de posse de quatro novos companheiros, o 
Aniversário de 31 anos do Rotary Club Noroeste, a homenagem 
ao Dia das Mães, a entrega de quatro Títulos Paul Herris e a ho-
menagem do Governador ao Presidente Claudinho com um Título 
Paul Harris mais uma Safira.

RC DE PARANAÍBA - SANTANA

Jiu-jitsu gratuito
Abril foi o mês da primeira aula de Jiu-jitsu gratuita no Rotary 
Club de Paranaíba-Santana. As aulas estão sendo ministradas por 
professores voluntários. As crianças terão a possibilidade de socia-
lizar, aprender a ter disciplina, defesa pessoal, desenvolver a força 
e a flexibilidade e consequentemente aumentar a autoconfiança.
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RC DE TRÊS LAGOAS - CIDADE DAS ÁGUAS

Posse de novos associados
Aconteceu no dia 26 de abril, a cerimônia de posse de seis novos 
membros associados do Rotary Club de Três Lagoas Cidade das 
Águas. O presidente Rafael Rezende (2021/2022) recebeu o atual 
governador do Rotary Club - Distrito 4470, Sr. Luiz de Albuquerque 
Ferreira, o Buka, juntamente com o governador assistente Gilmar 
Meneguzzo, além da diretoria do clube e membros, convidados, 
familiares e membros da diretoria do Interact Club de Três Lagoas 
e Rotaract Club de Três Lagoas. A cerimônia aconteceu no Papillon 
Buffet e junto a posse, o clube prestou homenagens a persona-
lidades em destaque de Três Lagoas: 1. A médica Dra. Vanessa 
Alves de Lima foi homenageada com menção honrosa pelos servi-
ços prestados frente ao combate ao Coronavírus em Três Lagoas; 
2. O Sr. Celso Jacinto dos Santos foi homenageado como destaque 
profissional do ano de 2022 para a comunidade de Três Lagoas; 3. 
O Sr. Fernando Delmonico foi homenageado como destaque em-
presarial pelo restaurante Cupim na Telha, em 2022.
Também foram entregues dois títulos Paul Harris, simbolizando a 
importância e a grandeza dos membros: a ex-presidente do clube 
Sra. Dora Lúcia Zuque Nunes e a rotaractiana e membro do con-
selho diretor do clube Ludmila Menezes. Um grande feito, afinal 
dois títulos de tal magnitude para duas mulheres de importantes 
cargos, destacando uma rotaractiana atuante.

RC DE PENÁPOLIS

Festiva do Dia das Mães
O Rotary Club de Penápolis realizou uma 
noite maravilhosa, com destaque ao dia 
das mães. Gratidão a todos que se em-
penharam e fizeram um jantar delicioso 
e a todas homenagens. Destaque para a 
homenageada da noite Dra Fátima Pe-
rez, esposa do Presidente Moacir Perez 
que entre muitas ações em benefício da 

Troféus às Empresas Cidadãs
Foram entregues troféus às Empresas Cidadãs em reunião do dia 
4 de maio no Rotary Club de Penápolis. Foram homenageadas as 
empresas: Galinari Calçados, Conceito System, Simpli Seguros e a 
ASR Associação das Senhoras da Casa da Amizade Penápolis.
O Programa Empresa Cidadã é um meio de direcionar os investi-
mentos em responsabilidade social de pequenas, médias e gran-
des empresas para projetos humanitários que ajudam comunida-
des em todo o Brasil.

RC DE PARANAÍBA - SANTANA

Doação de marmitas
A Casa da Amizade de Para-
naíba- Santana com o ápio 
do Rotary Club de Paranaiba- 
Santana mantém um proje-
to continuo de doações de 
marmitas. Neste mês de abril 
foram distribuídas 400 mar-
mitas.

comunidade, trouxe o Amor Exigente, atendeu durante anos nos 
postos de saúde, cuidou e exerceu com muito amor a maternidade 
e hoje com 9 netinhos, aposentada recebeu do clube a homena-
gem como mãe do ano. 
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Entrega de 
Projetos Distritais

No dia 9 de maio de 2022 foi a vez de entregar o Projeto Distri-
tal 2021-22 do Rotary Club de Penápolis - XV de Março ao Asilo 
de Penápolis-SP. Parabéns ao clube pelo belo trabalho realizado 
pela comunidade.

Rotary Club de Penápolis
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Nos últimos momentos do 
Ano Rotário 2021-23, uma 
das preocupações é nos pre-
pararmos para 2022-23. 
Retiramos algumas dicas 
do novo manual de RYLA, 
que se encontra disponível 
AQUI (https://my.rotary.
org/pt/document/ryla-
-handbook). Vamos lá! 

Bruna Tinti Moreira  | (18) 99129-4208

Rotary Youth Leadership Awards

Nos preparando 
para 2022-23

Formando uma Comissão do RYLA
As Comissões do RYLA são responsáveis por criar, promover 
e supervisionar as atividades desse programa. Embora cada 
comissão possa determinar seu próprio formato e estrutura, 
geralmente elas são compostas por um presidente e membros 
que compartilham o entusiasmo pela formação e avanço de 
jovens líderes. 
A comissão pode incluir quantos membros forem necessários 
para alcançar seus objetivos. Os membros da comissão podem 
assumir funções específicas (por exemplo, diretor de comuni-
cações, do currículo ou do programa) ou compartilhar respon-
sabilidades.
As comissões são incentivadas a incluir alumni do RYLA e 
participantes atuais de programas pró-juventude. O envolvi-
mento deles garantirá que as ideias dos jovens sejam tratadas 
e que o evento os atraia e atenda às suas necessidades. 
As comissões podem ser formadas por clubes, distritos ou gru-
pos multidistritais para apoiar atividades exclusivas do RYLA 
desenvolvidas em todos os níveis, ou para coordenar os esfor-
ços de planejamento de um único programa! 

ÂMBITO DO CLUBE
• Organizar um RYLA no âmbito do clube é uma ótima manei-

ra de começar aos poucos, ativando as habilidades de faci-
litação dos associados do clube e incentivando outros par-
ticipantes de programas, como interactianos, participantes 
do Intercâmbio de Jovens e alumni, a fortalecer sua conexão 
com o Rotary.

• As comissões formadas por clubes também podem apoiar 
um RYLA distrital ou multidistrital. A promoção de ativi-
dades do RYLA, a busca de candidatos qualificados e a ar-
recadação de fundos para cobrir os custos de participação 
são etapas essenciais para garantir o sucesso de um RYLA 
distrital ou multidistrital.
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espaço Rotaract Club de Araçatuba - Bandeirantes e 
Araçatuba - Cruzeiro do Sul

Rotaract Club de 
Penápolis

Rotaract Club de 
Guararapes

No dia 23/04, em comemoração a páscoa, mais de 50 crianças atendidas pela 
biblioteca Maria Hermínia Saliba, na base da polícia militar do bairro Hilda Man-
darino, foram presenteadas com chocolates e uma manhã de muita diversão com a 
equipe do Rotaract Club de Araçatuba Bandeirantes e Rotaract Club de Araçatuba 
Cruzeiro do Sul. Neste dia foram servidos lanches, refrigerante, muito sorvete, do-
ces, e as crianças puderam se divertir com pintura facial, cama elástica, brincadeiras 
com a tia Panda, caça aos tickets dourados e com a presença da coelhinha Babi.

A visita RDR no Rotaract Club de 
Penápolis contou com recepção com 
café da manhã , tour no Museu do Sol 
Arte Naif, entrega dos equipamentos da 
farmácia do Pronto Socorro, tour pela 
Vinícola Ferracini  e Assembleia.

Com o objetivo de comemorar a 
Páscoa e incentivar a reflexão sobre a 
data e a solidariedade, o Rotaract Club 
de Guararapes esteve presente na en-
tidade filantrópica Fundação Mirim de 
Guararapes, que tem por objetivo em 
seu trabalho diário oferecer inclusão 
social para as crianças e adolescentes.

A participação do Rotaract contri-
buiu para uma alimentação diferen-
ciada neste dia de celebração. Confira 
algumas fotos do projeto realizado!
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espaço
Doação para a Fundação

Ex-Ministro

Chair de Interact 2022-23

Representação no PETS

Contribuindo com o Ryla

ADIC virtual
A palavra para definir a nossa 

ADIC na Netflix, é gratidão. Meus 
sinceros agradecimentos a todos 
os interactianos que participaram 
do evento e que compartilharam os 
seus conhecimentos. Nosso ano já 
está chegando e o Distrito conta com 
vocês para fazermos a diferença em 
mais um ano rotário.

Durante a abertura da Festa da 
Linguiça de Maracajú com o Gover-
nador Reinaldo Azambuja fazendo 
sua doação (1 talão) para a Fundação 
Rotária, através da Chairwoman de 
Interact. 

Ex-ministro Marcos Pontes e 
Chairwoman de Interact atuando 
como protocolo da Conferência da 
União dos D.4560 e D.4590.

Companheiro Willian  Chair  de 
Interact AR 2022-23.

Interactiana do interact de Três 
Lagoas representando a RDI  Maria 
Eduarda Coelho RDI AR 2022-23 no 
PETS.

Nosso Distrito foi um dos 11 dis-
tritos que fizeram o primeiro Ryla 
Multidistrital, realizado no dia 7 de 
maio de 2022 pela plataforma Zoom. 
Fomos um dos organizadores, parti-
cipando de todas as reuniões, onde a 
Chairwoman de Interact represen-
tou o Distrito 4470. Contamos com 
a presença do Governador Buka e as 
interactianas Talita Junqueira, Ga-
briely Titon e Camily Victoria.
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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.

4º

1º Rotary Club 
de Ivinhema

SANDRO BORGES 
DE OLIVEIRA - 

GELATO AÇAITERIA

DUNEGRINI 
REPRESENTAÇÃO 

COMERCIAL

ELIANE SIQUEIRA 
MARQUES

BAZIQUETTO 
& KOL LTDA

ESTÂNCIA NOSSA
SENHORA DE FÁTIMA

Oacy Denise Pissini Casarotti

IVINHEMA LONDRINA

ANGÉLICA IVINHEMA NOVA ANDRADINA

2º

Rotary Club 
de Penápolis

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

Rotary Club 
de Itaporã

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 Bahia3º

Rotary Club de 
Três Lagoas
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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 - Integração

Rotary Club de 
Nova Andradina

Club de Nova Andradina

Rotary Club de  
Amambai

Rotary Club de  
Araçatuba - 

Cruzeiro do Sul

Rotary Club de  
Araçatuba - 

Cidade Amiga

Club de Araçatuba
Cidade Amiga

Rotary Club de  
Araçatuba - 

Bandeirantes

Rotary Club de 
Selvíria

Rotary Club de 
Araçatuba - 

Noroeste

Rotary Club de  
Campo Grande - 

Pantanal

Rotary Club de  
Birigui - XIX de Abril

Rotary Club de 
Araçatuba - Oeste

TAPARO E 
ASSOCIADOS 

SERV. CONT. LTDA.

Rotary Club de  
Dourados - 
Água Boa

Rotary Club de Nova Andradina - Centenário

Club de Nova Andradina
Centenário

Rotary Club de Birigui - Cidade Pérola

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 Araçatuba 
- Centenário5º

Rotary Club 
de Birigui

Rotary Club 
de Guaraçaí

Club de Guaraçaí

Rotary Club 
de Corumbá

Rotary Club 
de Campo 
Grande - 
Universidade

RC de Três 
Lagoas - 
Costa Leste

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

Guia Lopes da Laguna

RC de Três 
Lagoas - 
Cidade das 
Águas

Rotary Club 
de Bela Vista
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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 Conferên-
cia Distrital em 21 de maio de 2022 pela Loteria Fe-
deral.    

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 Note-

book. 
- Para vendedor do cupom do 2ª prêmio R$ 600,00. 
- O clube participante do vendedor da cartela sor-

teada no 1º Prêmio receberá o valor de 1.000 dólares 
rotários para uso em suas ações sociais mais 1 No-
tebook + 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 ta-
lões: 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 BI-
LHETE VÁLIDO. 

- 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 Funda-
ção Rotaria ou destinar o prêmio para outra pro-
moção do Distrito). 

2. Caso alguns dos números sorteados no dia 
21/5/2022 não tiver sido vendido, o respectivo prê-
mio será sorteado nos próximos sorteios da loteria fe-
deral 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 transferi-
do 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 va-
lor 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 efeti-
var 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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