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Cada um de nós seguiu seu próprio cami-
nho para se tornar associado do Rotary. 
Alguns se associaram para seguir o exem-
plo do pai, que era rotariano. Outros en-
traram na nossa organização porque sua 
empresa pediu que participassem de uma 

reunião. E muitas associadas tiveram que esperar que a 
Suprema Corte dos Estados Unidos tornasse sua afiliação 
possível. No entanto, todos nós viemos pelo mesmo meca-
nismo — um convite.

Um convite que abre a nossa imaginação e nos mostra 
que os nossos sonhos podem se tornar realidade. Cada um 
de nós tem a mesma oportunidade e honra de convidar al-
guém para o Rotary.

É inspirador imaginar que podemos buscar nas nos-
sas comunidades os futuros líderes da nossa organização. 
Muitas vezes, somos tentados a procurar pessoas que se-
jam exatamente como nós. Temos que lembrar que pessoas 
aparentemente bem diferentes de nós podem, na verdade, 
compartilhar dos nossos valores e ter habilidades que gos-
tariam de usar para fazer a diferença.

É hora de o Rotary dar o próximo passo para promover 
a diversidade, equidade e inclusão em toda a organização.

Adotar uma experiência em que as pessoas se sintam 
incluídas é mais do que apenas diversificar nosso quadro 
associativo. Trata-se de tornar nossas reuniões e eventos 
lugares onde possamos falar aberta e honestamente uns 
com os outros, onde todos se sintam bem-vindos e seguros. 

É hora de o Rotary dar 
o próximo passo para 

promover a diversidade, 
equidade e inclusão em 

toda a organização.
Adotar uma experiência 

em que as pessoas se 
sintam incluídas é mais 

do que apenas diversificar 
nosso quadro associativo.

Isso significa remover barreiras que impedem a entrada 
de algumas pessoas e abrir as portas para a inclusão. Os 
nossos valores continuam sendo a nossa força — e o nosso 
compromisso com a excelência exige que também mante-
nhamos elevados padrões para os nossos associados.

Eu acredito que estamos comprometidos e determina-
dos a promover a diversidade, equidade e inclusão em todo 
o Rotary, e que isso está enraizado nas tradições mais pro-
fundas da nossa organização, garantindo que permaneça-
mos vibrantes e relevantes por décadas.

Há alguns anos, nosso Conselho Diretor definiu a meta 
ambiciosa de aumentar a participação de mulheres em 30% 
até 2023. Temos menos de um ano pela frente, mas acredito 
que podemos até superar essa meta.

Precisamos que líderes do Rotary de todos os continen-
tes, culturas e credos trabalhem por isso. Precisamos que 
jovens associados e pensadores assumam papéis e respon-
sabilidades maiores. Precisamos ouvir os novos associados 
do Rotary com o mesmo respeito que oferecemos àqueles 
que estão conosco há muitos anos.

Durante nossa Convenção em Houston, ouvimos astro-
nautas falarem de suas viagens espaciais. Refletimos sobre 
uma época na década de 60 em que o presidente dos EUA, 
John Kennedy, pediu para o mundo sonhar, dizendo: “ire-
mos à lua [e faremos] outras coisas, não porque são fáceis, 
mas porque são difíceis”.

Comprometer totalmente o Rotary com a diversidade, 
equidade e inclusão e alcançar as ambiciosas metas de de-
senvolvimento do quadro associativo podem parecer coi-
sas tão improváveis quanto uma viagem à lua. Mas, como 
pessoas em ação, quando nos comprometemos com um 
grande objetivo, agregamos valor a cada grama de energia 
dedicada ao seu alcance.

Jennifer 
Jones
Presidente 
do Rotary 
International

presidente
mensagem da
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Governadora do 
Distrito 4470

governadora
mensagem da

Miriam 
PhilboisQ uando falamos de Quadro Associativo, 

falamos de pessoas. As pessoas que, 
juntas, formam uma corrente podero-
sa. Para IMAGINAR, atuar, SERVIR, 
conectar. E para mudar o mundo e a sí 
mesmas. Conexão com o mundo atra-

vés do servir, gerando uma experiência rotária positiva, 
significativa.

A dedicação de pessoas engajadas cria dedicação aos 
serviços rotários nas comunidades, nos Clubes e à nossa 
organização.

Através das nossas habilidades, da nossa voz, podemos 
desenvolver oportunidades que não teriam força se fosse-
mos um só.

Com essa força, expandimos nossos horizontes, cria-
mos estratégias que são fundamento dos nossos valores em 
Rotary.

Acolhimento, integridade, 
companheirismo, são 

as marcas que podemos 
oferecer, além da nossa 

imagem forte quando nos 
colocamos no meio das 

pessoas.

Nossa melhor prática rotária passa pela motivação. A 
motivação gerencia o acolhimento dos nossos associados 
e oferece caminho oportuno para os novos. Acolhimento, 
integridade, companheirismo, são as marcas que podemos 
oferecer, além da nossa imagem forte quando nos coloca-
mos no meio das pessoas.  

E é essa força de trabalho rodeado de crença e motiva-
ção que faz do nosso Rotary o certificado único de servir.

Este é o mês voltado a pessoas, associados repletos de 
valores e que se dedicam ao servir. Vamos dar as mãos nas 
iniciativas do voluntariado.

Dedico este mês a todo rotariano de fé, dedicado. Que 
sua força também seja o caminho para que possamos IMA-
GINAR o Rotary e o mundo que queremos.

IMAGINE 
WHAT’S  
NEXT
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Edilson 
Bigatão
Coordenador 
Assistente 2021-23

coordenador
mensagem do

Caros Companheiros e Companheiras! 
Durante o mês de agosto somos convida-
dos a nos dedicarmos ao Desenvolvimen-
to do Quadro Associativo. 

Por alguns anos estamos tentando 
sair da casa de 1.200.000 rotarianos e ro-

tarianas e, com o intuito de mudarmos os números de as-
sociados do Distrito 4470, a governadora Miriam Philbois 
colocou a meta de 5 X 5-  “Mais cinco o Brasil será o quinto”, 
nos convocando a dar posse para mais 05 novos associados 
neste ano rotário. 

E qual a importância de fazermos isso?
Com mais associados fortalecemos os clubes de Rotary 

para atividades em prol das comunidades, teremos ideias 
novas, novas amizades, novas profissões, novas culturas, 

E precisamos cuidar do nosso maior patrimônio em Rotary 
que são os companheiros e companheiras, através do 

engajamento, acolhimento, instrução

enfim, uma maior diversidade no quadro associativo do 
Distrito 4470. Estejamos atentos às pessoas com quem 
mantemos contato durante a rotina do nosso dia a dia, 
para ver se estas pessoas têm perfil para serem rotarianos 
e adentrarem em nossa instituição. Muito provavelmen-
te são pessoas de caráter ilibado, pois são as pessoas com 
quem nós mantemos relações de amizade e comerciais.

E precisamos cuidar do nosso maior patrimônio em 
Rotary que são os companheiros e companheiras, através 
do engajamento, acolhimento, instrução, envolvendo-os 
para que sintam-se parte integrante do Rotary e não me-
ros expectadores. É preciso que eles ajudem a fazer a coisa 
acontecer nas comunidades e passem a amar o Rotary e o 
trabalho que Rotary desenvolve.

Vamos juntos, com muita união e foco fortalecer o Qua-
dro Associativo dos clubes de Rotary do Distrito 4470.

Fiquem com Deus!
Imagine o Rotary!
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AGOSTO & 
SETEMBRO
2022

01/09 - Visita Oficial ao RC de Três Lagoas - Cidade das Águas 
- MS

02/09 - Visita Oficial ao RC de Três Lagoas - Costa Leste - MS
03/09 - Fórum Virtual de Imagem Pública/Educação - Campo 

Grande - MS
05 a 11/09 - Instituto Rotary Brasil em São Paulo
13/09 - Visita Oficial ao RC de Nioaque - MS
14/09 - Visita Oficial ao RC de Jardim - MS
15/09 - Visita Oficial ao RC de Jardim - Bonito Lago Azul 

Satélite - MS
16/09 - Visita Oficial ao RC de Bela Vista - MS
17/09 - Visita Oficial ao RC de Porto Murtinho - MS
19/09 - Visita Oficial ao RC de Ponta Porã - MS
20/09 - Visita Oficial ao RC de Ponta Porã - Pedro Juan 

Caballero - Fronteira - MS
21/09 - Visita Oficial ao RC de Ponta Porã - Pedro Juan 

Caballero - Princesinha dos Ervais - MS
22/09 - Visita Oficial ao RC de Ponta Porã - Pedro Juan 

Caballero - Guarani - MS
23/09 - Visita Oficial ao RC de Caarapó - MS
24/09 - Visita Oficial ao RC de Fátima do Sul - MS
26/09 - Visita Oficial ao RC de Campo Grande - MS
27/09 - Visita Oficial ao RC de Campo Grande - Alvorada - MS
28/09 - Visita Oficial ao RC de Campo Grande - Cidade dos 

Ipês - MS
29/09 - Visita Oficial ao RC de Campo Grande - Cidade Morena 

- MS
30/09 - Análise de Projetos Distritais e Visita Oficial ao RC de 

Campo Grande - Pantanal - MS

07/08 - Seminário Virtual DQA
11/08 - Visita Oficial ao RC de Água Clara - MS
12/08 - Visita Oficial ao RC de Inocência - MS
13/08 - Visita Oficial ao RC de Costa Rica - MS
15/08 - Visita Oficial ao RC de Chapadão do Sul - MS
16/08 - Visita Oficial ao RC de Cassilândia - MS
17/08 - Visita Oficial ao RC de Paranaíba - MS
18/08 - Visita Oficial ao RC de Paranaíba - Santana - MS
19/08 - Visita Oficial ao RC de Aparecida do Taboado - MS
20/08 - Visita Oficial ao RC de Selvíria - MS
22/08 - Visita Oficial aos RC de Castilho e Satélite Castilho - SP
23/08 - Visita Oficial ao RC de Mirandópolis - SP
24/08 - Visita Oficial ao RC de Andradina e Andradina - 

Integração - SP
25/08 - Visita Oficial ao RC de Andradina - Urubupungá - SP
26/08 - Visita Oficial ao RC de Valparaíso - SP
27/08 - Visita Oficial ao RC de Guaraçaí - SP
30/08 - Visita Oficial ao RC de Guararapes - SP
31/08 - Visita Oficial ao RC de Três Lagoas - MS

AGOSTO

SETEMBRO

informado
sempre bem
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Prezados companhei-
ros, foi com enorme 
satisfação que recebi 
o convite para nova-
mente poder me dirigir 
a todos vocês por meio 

do nosso informativo distrital, pois 
muito me apraz relembrar aqui os 
momentos agradáveis pelos quais eu 
e Adélia passamos durante o tempo 
em que estive à frente da governado-
ria do Distrito 4470 do Rotary Inter-
nacional.

Foi um período muito gratifican-
te, durante o qual visitamos os clubes 
do distrito e tivemos a oportunidade 
de conhecer pessoas maravilhosas, 
além de acompanhar de perto a ela-
boração e a concretização de projetos 
humanitários de grande relevância 
social e que trouxeram inúmeros be-
nefícios para as comunidades envol-
vidas. Foi uma experiência ímpar em 
nossas vidas, riquíssima em aprendi-
zado e que jamais será esquecida.

Procuramos ao máximo seguir e 
praticar o lema daquele ano rotário: 
“Seja um presente para o mundo”. 
Lembro-me que logo no início me 
deparei com uma grande dúvida: O 
que seria preciso fazer para ser um 
presente para o mundo? Parecia algo 
muito distante e abstrato para se co-
locar em prática, mas rapidamente 
percebi que para tanto precisaría-
mos apenas ser solidários, fraternos 
e justos em relação ao próximo. Em 
síntese, essa deve ser a essência do 
ser humano, ou seja, buscar e prati-
car sempre a solidariedade, a frater-
nidade e a justiça em suas ações. Foi 
exatamente isso que aprendi ao longo 
de trinta e seis anos como rotariano, 
procurando ainda nos dias de hoje 
seguir esse lema em todas as minhas 
áreas de atuação.

Ser solidário implica estar dis-
posto a ajudar, defender e amparar 
incondicionalmente o próximo, dian-
te das adversidades que enfrenta. É 
compadecer com a dificuldade e o 
sofrimento das outras pessoas. Ser 
fraterno, por sua vez, é ter afeto por 
quem não se conhece. É o amor ao 
próximo! Implica na convivência 
equilibrada e harmoniosa entre as 

EGD 2015-16
Distrito 4470

Manoel Bertoldo
Neto

pessoas. Por fim, ser justo significa 
agir com justiça, pautando-se na ra-
zão e na verdade. É ser honesto!

Penso serem estes os propósitos 
que devem nos nortear na busca por 
um mundo realmente melhor para 
as futuras gerações, pois o mundo de 
pessoas mais solidárias, fraternas e 
justas. E não pensem que se trata de 

uma missão difícil. É fácil! Basta que 
tenhamos essa prática em nossos pe-
quenos círculos de convivência, tais 
como a família, os amigos e os cole-
gas de trabalho. Tal comportamento 
certamente desencadeará nas outras 
pessoas a mesma reação, ou seja, se 
multiplicará. Portanto, façamos o 
bem de forma desinteressada, pois é 
isso que faz com que todos se tornem 
pessoas melhores e, consequente-
mente, o mundo seja melhor. Somen-
te assim continuaremos a presentear 
o mundo!

Deixo aqui um cordial abraço, na 
certeza de que todos nós compactua-
mos e praticamos os mesmos propó-
sitos de solidariedade, fraternidade e 
justiça.

a voz de um

líder

Ser justo significa agir com justiça, 
pautando-se na razão e na verdade. 
É ser honesto! Penso serem estes os 
propósitos que devem nos nortear 
na busca por um mundo realmente 

melhor para as futuras gerações.



vistas oficiais da

governadora
Os Rotary Clubs de Araçatuba, receberam no dia 18 de julho, a 
Governadora do Distrito 4470 Miriam Philbois em visita oficial do 
ano rotário 2022-23. Ela reuniu-se com cada Clube e teve conhe-
cimento do que fazemos e quais entidades atendemos na cidade 
de Araçatuba. Seja muito bem-vinda Governadora Miriam à Cida-
de de Araçatuba!

O Rotary Club de Araçatuba Bandeirantes, recebeu no dia 19 de 
julho a visita oficial da Governadora do Distrito 4470 ano rotário 
2022-23, Miriam Philbois. Um momento de muito companheiris-
mo, aprendizado e troca de conhecimentos. Nossos sinceros agra-
decimentos à Governadora Miriam, por dedicar este ano rotário 
ao Rotary. 

Nos dias 28 e 29 de Julho, o Rotary Club de Birigui recebeu a visita 
oficial da Governadora Miriam Philbois, ocasião em que conheceu 
alguns dos projetos que os Rotarys de Birigui estão envolvidos em 
prol da comunidade biriguiense, como a “Academia Rotary” que 
foi montada na Associação de Diabetes Juvenil de Birigui (ADJ) e 
Centro Educacional Infantil (CEI), sendo que este último é manti-
do pelo Rotary Club de Birigui e Casa da Amizade. 

RCs DE ARAÇATUBA

RC DE ARAÇATUBA - BANDEIRANTES

RC DE BIRIGUI
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RC DE AVANHANDAVA
EM Visita Oficial ao Rotary Club de Avanhandava, a Governadora 
Miriam Philbois e seu esposo Governador Sérgio Philbois foram 
recepcionados no Marco Rotário, visitaram a sala de vacinação, 
um projeto de subsídio distrital. Os companheiros reuniram a fa-
mília Rotária para a visita ao clube recepcionando à todos com 
um coquetel.

O Rotary Club de Penápolis recebeu a Governadora Miriam Phil-
bois e seu esposo Governador Sérgio Philbois durante o dia 15 de 
julho. Na oportunidade conheceram o projeto da ADEFIPE (Asso-
ciação de Deficientes Físicos de Penápolis) e participaram de um 
jantar realizado na sede do clube. 

RC DE PENÁPOLIS

Falar sobre diversidade, equidade e inclusão, parece uma tarefa 
delicada dentro do universo rotário, mas ao contrário do que pos-
samos imaginar, a comissão do D.E.I. surgiu com o propósito de 
romper barreiras e inovar o nosso quadro associativo, e com orgu-
lho posso afirmar que fomos o primeiro distrito do Brasil a montar 
esta comissão, sob a liderança de nossa governadora Miriam. 
Sempre perguntamos o que nos faz ingressar ao Rotary, e encon-
tramos diversas respostas, entre as principais seria as oportunida-
des que a organização oferece de fazer conexões e contribuir ao 
lugar onde vivem. As conexões entre os companheiros que faz a 
roda rotária girar, o espírito de união e liderança que promove o 
engajamento do grupo. Os associados querem e esperam que o 
Rotary seja uma organização diversificada, equitativa e inclusiva. 
Por isso, estamos dedicados à criação de ambientes que promo-

vam a comunicação aberta e a aprendizagem compartilhada. Em-
bora a experiência proporcionada pelo Rotary possa ser diferente 
de país para país, as dinâmicas, histórias e estruturas que criam 
desigualdade e preconceito podem ser encontradas em todo o 
mundo. Questões de diversidade, equidade e inclusão têm rele-
vância global.
Neste contexto internacional, o Rotary se esforça para criar e 
proporcionar aos associados e participantes uma experiência que 
seja um reflexo dos nossos valores fundamentais, possibilitando 
que contribuam com todo o seu potencial e celebrando-os exata-
mente como são. Contudo, é fundamental que possamos apreciar 
nossos valores: serviços humanitários, companheirismo, diversida-
de, integridade e liderança que se alinham ao nosso compromisso 
com a criação de um ambiente diversificado, equitativo e inclusivo 
para todos. E seu Rotary Club, já montou a comissão do D.E.I.? 
Venha fazer a diferença no seu clube, aprenda a reconhecer e res-
peitas diferenças, como também valorizar as habilidades de cada 
companheiro, e criar experiências positivas, para que possamos 
cada vez mais melhorar a nossa capacidade de adaptação.  

Comissão Distrital de D.E.I.
Presidente: Camilla de Sousa Prescinato (Rotaract Club de Gua-
raçaí), Membros: João Miguel (Rotary Club de Campo Grande), 
Larissa da Costa Galinari (Rotary Club de Penápolis XV de Março) 
e Rafael Rezende Francisco de Oliveira (Rotary Club de Três Lago-
as Cidade das Águas).

Diversidade, Equidade e Inclusão (D.E.I.)
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Divulge notícias e atividades 
desenvolvidas pelo seu Rotary 

Club através do email 
cartamensald4470@gmail.com

RC DE ANDRADINA - INTEGRAÇÃO

Posse da nova diretoria
Na sede do Rotary Club de Andradina-Integração foi a Festiva de 
Transmissão de Cargo com Posse do Presidente Claudinei Carre-
nho e seu Conselho Diretor 2022-23.

Transmissão de Posse
Aconteceu a transmissão e posse do Conselho Diretor para o ano 
rotário 2022-23, tendo à frente o presidente José Henrique Pasto-
relli que em suas palavras demonstrou muita emoção, diante do 
novo desafio em sua vida, pois não mais iria sonhar sozinho.

RC DE ANDRADINA - URUBUPUNGÁ

Visita a Santa Casa e Reunião Ordinária
Visita da governadora Mirim Philbois e o Presidente 2022-23 Nei 
Celson Guariza na Santa Casa de Araçatuba - conhecer a UTI Neo 
Natal e Coronariana e suas necessidades para direcionar as cam-
panhas. A governadora Mirim Philbois participou também da 2º 
reunião Ordinária do Rotary Club Araçatuba - Centenário.

Aniversariantes
Comemoração dos aniversariantes do Vovô no Asilo São Vicente.

RC DE ARAÇATUBA - CENTENÁRIO
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Tradicional Quermesse
O Rotary Club de Guaraçaí realizou no dia 6 de agosto, a sua tra-
dicional Quermesse, com a organização do Rotary e apoio da Casa 
da Amizade, Rotaract e Interact. Com barracas típicas, brinquedos 
e som ao vivo a Quermesse recebeu um grande público, e foi mais 
um grande sucesso.

Reunião conjunta do Rotary, Rotaract e Interact de Campo Gran-
de - Cidade dos Ipês. Durante a reunião, ocorreu a posse da nova 
gestão.

A Família Rotária de Araçatuba têm novos 
presidentes
Realizou-se na Câmara Municipal de Araçatuba a cerimônia de 
transmissão de cargo e posse dos presidentes dos 9 clubes de Ro-
tary de Araçatuba, dos 2 Rotaracts, do Interact e da associação das 
Senhoras da Casa da Amizade de Araçatuba. Também foram dadas 
posses aos conselhos diretores e comissões de trabalho de cada 
um dos clubes para o ano rotário 2022-23. O evento reuniu cerca 
de 200 pessoas entre rotarianos de Araçatuba e de outros clubes 
pertencentes ao Distrito 4470, além de amigos, convidados e fa-
miliares. A governadora do Distrito 4470, Miriam Serra de Lacerda 
Silva Philbois prestigiou o evento e agradeceu a dedicação e o em-
penho dos presidentes que estão deixando o cargo e desejou uma 
excelente administração aos novos presidentes. Nesta oportunida-
de, também foi dada posse ao Governador Assistente do Setor 2, o 
companheiro Paulo Cesar Maia da Cruz.
RC de Araçatuba - Reinaldo Alves da Cruz, RC de Araçatuba - Alvo-
rada - Arri Alexandro Gologossidis, RC de Araçatuba - Bandeirantes 
- Maria Augusta Barbosa Terra Trigilio, RC de Araçatuba - Centená-
rio - Nei Celso Guariza, RC de Araçatuba - Cidade Amiga - Giulio 

RC DE GUARAÇAÍRC DE CAMPO GRANDE - CIDADE DOS IPÊS

RCs DE ARAÇATUBA

Sérgio de Paula Belazi, RC de Araçatuba - Cruzeiro do Sul - Alberto 
Pinto da Silva, RC de Araçatuba - Leste - Luís Fernando de Castro, 
RC de Araçatuba - Noroeste - Adilson Jose Canela, RC de Araçatuba 
- Oeste - Daniela Cristina Fioroto Pontin, RC de Araçatuba - Bandei-
rantes - Octávio Bueno do Prado Neto, Rotaract Club de Araçatuba 
- Cruzeiro do Sul - Ícaro Hial Rodrigues, Interact Club de Araçatuba 
- João Francisco Marques Tirintan e Associação das Senhoras de 
Rotarianos de Araçatuba - Eni Vaz Franco Lima de Castro.
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Cerimônia de Posse no Rotary Club de Cassilândia-MS.

RC DE CASSILÂNDIA

Palestra sobre Imagem Pública
No dia 27 de julho tivemos a honra de receber o companheiro 
Paulo César Maia da Cruz, associado ao Rotary Club de Araça-
tuba-Cidade Amiga, Presidente da Comissão de Imagem Pública 
em seu Club e Governador Assistente para o Setor 2 no Distrito. 
Paulo nos abrilhantou com uma excelente palestra sobre Imagem 
Pública. Nosso muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo.

RC DE GUARARAPES

Feijoada de 2022
A Feijoada Cinco Estrelas do RC de Araçatuba - Cruzeiro do Sul já 
está na 25ª edição aconteceu em 31 de julho. Além de arrecadar 
fundos para a Fundação Rotária, há outras fases importantes: 1)
entrar em contato com a comunidade; 2) pratica-se o companhei-
rismo, pois trabalhar juntos une mais as pessoas; a feijoada ofere-
ce a oportunidade da prática dos trabalhos manuais; 3) vendemos 
400 convites cuja feijoada foi entregue pelo sistema “drive thru”. 
A novidade deste ano foi a presença do GA Paulo Maia ajudando 
o clube na preparação da feijoada. 

RC DE ARAÇATUBA - CRUZEIRO DO SUL

Aconteceu no dia 1 de julho, a solenidade festiva de transição 
de novo Presidente do Rotary Club de Amambai, gestão 2022/23 
e associação de nova Rotariana e Interactiana. Na ocasião esti-
veram presentes além dos Rotarianos, familiares e autoridades. 
Foi empossada como nova Rotariana, Marcia de Almeida Vianna 
Negrão e a nova Interactiana, Gabriela Gonçalves. Entregando o 
cargo de Presidente gestão 2021/22, Paulo Sérgio Gomes da Silva 
e assume a gestão 2022/23, Aguinaldo Rogério Resende.

RC DE AMAMBAI

RC DE TRÊS LAGOAS-CIDADE DAS ÁGUAS

Projeto “Juntos somos mais fortes”
A comunidade “Ocu-
pação da Família 262”, 
localizada no município 
de Três Lagoas/MS, está 
no local há aproximada-
mente seis anos, onde 
existem 408 famílias 
compostas por brasilei-
ros e haitianos, também 
há muitas crianças e ado-

lescentes que precisam de ajuda para que tenham acesso a uma 
melhor condição de vida, contando com alimentação necessária, 
bem como orientação de caráter social. Por meio do seu objetivo 
de prestar serviços à comunidade identificando necessidades lo-
cais, o Rotary Club de Três Lagoas Cidade das Águas promoveu a 
doação dos materiais e produtos (utensílios) necessários para que 
o projeto tenha uma estrutura digna para atender prontamente às 
necessidades de preparo dos alimentos que são servidos à comu-
nidade às quintas-feiras. 
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Pólio
Os RCs de Penápolis deram início a Campanha de Concientização 
sobre a vacina da Pólio no dia 06/08, onde participaram com fai-
xas no jogo de futebol da Federação Paulista de Futebol que foi 
televisionado e durante a FEIPEN (Feira de Empreendedorismo e 
Inovação de Penápolis) com os jovens líderes, Interact Clubs de 
Penápolis, Capítulo DeMolay e Escoteiros. Unindo forças e ideias 
para o bem da comunidade. 

RC DE PENÁPOLIS

RC DE TRÊS LAGOAS

O RC de Penápolis realizou a Festiva do Dia dos Pais, na ocasião 
tomou posse a companheira Aparecida Carrijo Segate Blanco, re-
ceberam o Título Paul Harris a filha do companheiro Moacyr Ma-
zaia, Mariana Mazaia e a companheira Selma Ayub seu 3° Rubi.

O Interact Club de Penápolis em conjunto com o Distrito 4470 
realizaram o evento: “XXII CODIC na terrinha santa: a volta dos 
deuses” comemorando a conferência de interacts clubes nos dias 
15,16 e 17 de julho de 2022. O evento ocorreu na cidade de Pená-
polis- SP com 330 participantes.

XXII CODIC

No dia 21 de julho realizou-se a posse dos clubes parceiros, gestão 
2022-23, os quais mostraram muito discernimento e desenvoltura 
na passagem dos cargos para os companheiros.
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nossa

história

Os Rotary Clubs, espalhados por todo o 
mundo livre, são membros e compõem o 
quadro social do Rotary International. Ali-
ás, são estes clubes os únicos componentes 
de nossa organização internacional (o ro-
tariano não é sócio do Rotary Internatio-

nal e sim de um Rotary Club, porém, terá as qualificações 
previstas nos Estatutos e no Regimento Interno de RI.

Nossa Instituição
Os Rotary Clubs de todo o mundo possuem um estatuto 

padrão, onde se ressalta a unidade e não a uniformidade dos 
clubes. O Estatuto pode ser modificado ou revisto por pro-
posta de emenda unicamente do CD de RI (seus integran-
tes não têm direito a voto) ou por qualquer RC do mundo, e 
apresentada ao Conselho de Legislação.

Cada um dos RCs constituídos até 6/6/1922 (aproxi-
madamente 1.000 clubes) possui seus estatutos próprios 
e pode conservá-los no original. No entanto, restam apro-
ximadamente tão só 70 clubes que ainda não adotaram os 
estatutos padrão prescritos e hoje existentes.

Cada Rotary Club é composto por sócios nas categorias 
de (a) representativo, (b) veterano, (c) por serviços anterio-
res, e, (d) honorário. O órgão dirigente de um RC é o conse-
lho diretor. A reunião semanal é obrigatória, e as regras da 
freqüência devem ser observadas.

Como componente, na sua localidade, do Rotary In-
ternational, o RC não pode ser membro e nem se compro-
missar como membro de qualquer outra organização. Não 
existe sequer permissão para a formação, fora da estrutu-
ra administrativa rotária, de uma entidade ou associação 
de Rotary Clubs, qualquer que seja o objetivo. Inobstante, 
nada impede que um RC participe do patrocínio de proje-
tos ou programas de prestação de serviços em prol de sua 
comunidade, na assistência às instituições caritativas, e 
outras.

Numa maior abrangência, participamos de um distri-
to rotário (em nosso caso, o Distrito 4470 de RI, adminis-
trado por um governador indicado pelos clubes e eleito na 
Convenção Internacional. É direito e prerrogativa única 
do governador nomear membros e constituir as comissões 
distritais; sequer poderá delegar essas competências, sob 
pena de ferir normas legais rotárias), que é um território 
geográfico no qual os clubes rotários estão congregados 
para fins administrativos do RI, e com a única finalidade de 
prestar assistência e colaborar com os RCs a levar adiante 
os propósitos e objetivos de Rotary. O estatuto também não 
permite a organização multidistrital.

Veremos, entretanto, que um princípio fundamental 
na administração de RI é a ampla autonomia dos Rotary 
Clubs, que desenvolverão o ideal de compreensão, boa von-
tade e paz internacional, baseados não no agrupamento em 
áreas nacionais ou regionais, e, sim, na relação direta e na 
responsabilidade comum dos clubes membros para com o 
Rotary International.

As próprias atividades de prestação de serviços são de-
terminadas por cada um dos Rotary Clubs do mundo.

E, assim, no alto da pirâmide Rotary Club-Distrito-Ro-
tary International, está o Conselho Diretor como órgão 
administrativo do RI, composto por 19 integrantes: presi-
dente do RI (também presidente do CD), presidente eleito, 
além de outros 17 membros, denominados diretores, estes, 
indicados pelos clubes das variadas zonas e eleitos pela 
convenção internacional.

O presidente internacional é indicado por uma comis-
são de indicação eleita pelos clubes, e eleito na Convenção 
anual. Existem critérios próprios e especiais para consti-
tuição dessa Comissão; oportunamente poderemos falar 
sobre ela.

O RI é incorporador da mais internacional fundação 
não governamental do mundo, a nossa Fundação Rotária. A 
única ONG de todo o planeta que possui cadeira de obser-
vador na ONU.

O Rotary, hoje, está em 155 países e 35 regiões geográ-
ficas, com seus 28150 clubes e aproximadamente 1205000 
Rotarianos. 

Nosso Distrito 4470 de Rotary International
 Quando da fundação do RC do Rio de Janeiro, em 1922, 

havia 41 distritos englobando somente os clubes dos EE 
UU, do Canadá, do México e de Cuba. Não eram distritados 
os clubes existentes em outros países, como os do Rio de 
Janeiro e de São Paulo ao serem fundados. Essa situação 
perdurou até 1927, quando foi criado o Distrito 63, abran-
gendo a Argentina, o Uruguai, o Brasil (seis Rotary Clubs) 
e depois, o Paraguai.

 Em 1929, todos os Rotary Clubs do Brasil passaram a 
integrar o Distrito 72 (13 Rotary Clubs) e, em 1938, foi sub-
dividido em quatro distritos. O Distrito 28 ficou com os Es-
tados de Goiás e Mato Grosso, e parte dos Estados de São 
Paulo e Minas Gerais (19 Rotary Clubs).

 Quando, em 1949, passamos a pertencer ao Distrito 119, 
os limites eram “parte do Estado de São Paulo (excluindo 
o Vale do Paraíba e a região de Campinas) e todo o Estado 
de Mato Grosso”. Nessa época, havia sete distritos no Bra-
sil e, logo em 1952, com oito, o nosso passou a ser o Distrito 

Um princípio fundamental 
na administração de RI 

é a ampla autonomia 
dos Rotary Clubs, que 

desenvolverão o ideal de 
compreensão, boa vontade 

e paz internacional. 
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 Até o ano de 1947, as conferências eram 
Conferências Distritais dos RCs do Brasil. 

Em 1948, foi realizada distinta e autônoma; 
assim, a do nosso Distrito 28 foi a 

20/2/1948, em São Pau-
lo, mas, em 1949, vol-

taram a se reunir 
todos os dis-

tritos bra-
sileiros em 
uma única 

conferência, 
sendo esta, a 

“Conferência da 
Despedida”, a úl-

tima.
 Em 1965, o Dis-

trito 457 realizou, 
no Rio de Janeiro, a 

conferência com ca-
racterística nacional e, 

em 1969, a Conferência 
do Distrito 461 e dos Rotary 

Clubs do Brasil, ambas com o 
espírito nacional, porém não úni-

cas, pois todos outros distritos da 
época realizaram as suas.

 A primeira Convenção Internacional 
no Brasil foi realizada no Rio de Janeiro, 

em 1948, com 7511 participantes e, a se-
gunda, em São Paulo, no ano de 1981, com 18309 

inscritos.
 O primeiro brasileiro a ascender à presidência do Ro-

tary International foi o engenheiro civil Armando de Arru-
da Pereira, do RC de São Paulo, do então nosso Distrito 28, 
em 1940-41.

O segundo presidente internacional brasileiro foi o ad-
vogado Ernesto Imbassahy de Mello, do RC de Niterói (RJ), 
em 1965-66. E o terceiro brasileiro a ocupar tão importante 
posto foi o arquiteto Paulo Viriato Corrêa da Costa, do RC 
de Santos (SP), em 1990-91.

 Em 1951, foi fundado o RC de Ponta Porã. Em 1972, 
esse clube passou oficialmente a denominar-se RC de Pon-
ta Porã-MS, Brasil/Pedro Juan Caballero-AM, Paraguai. 
Foi o primeiro clube bi-nacional do Brasil.

 Posteriormente, no ano rotário 1982-83, é fundado o 
clube adicional de Ponta Porã-MS-Brasil/Pedro Juan Ca-
ballero-AM-Paraguai-Fronteira. E, em 1988-89, é funda-
do no Distrito 4470 o terceiro clube bi-nacional, o RC de 
Coronel Sapucaia-MS-Brasil/Capitan Bado-AM-Paraguai 
(no mundo todo existem somente seis clubes bi-nacionais 
e, destes, três estão em nosso querido Distrito 4470).

 Atualmente, existem 74 clubes e três clubes satélites 
no Distrito 4470, com 1638 sócios, sendo que, destes, apro-
ximadamente 26% são mulheres.

122, com os limites compreendi-
dos pelo “Estado de Mato 
Grosso, aquela parte do 
Estado de São Paulo ao 
norte do Rio do Peixe, 
até à latitude 22o30’, 
latitude 22o30’ entre 
as longitudes 50o 
e 49, latitude 
22o 30’ entre 
as longitudes 
49 e 47o37’ a 
oeste da lon-
gitude 47o37’ 
entre as latitudes 
22o50’ e 22o20’, sul da latitude 
22o20’ até a longitude 48o30’, a oeste da 
longitude de 48o30’ até o Rio Turvo, e sul do 
Rio Turvo e do Rio Grande até a junção deste 
com o Rio Paranaíba”.  

 Em 1957, ficamos no Distrito 451, com 31 clu-
bes, e os limites de “Estado do Mato Grosso (na-
quela época era um só Estado) e parte do Estado 
de São Paulo entre o sul do Rio Tietê, norte do Rio do 
Peixe, e linha quebrada do Rio do Peixe, latitude 50o 
à barra dos Rios Claro e Pardo e daí à barra do Rio 
Tietê e Rio Piracicaba”.  

 Em 1977, passamos a ter o número 447, com 
35 clubes, nos limites “Brasil – Mato Grosso; Esta-
do de São Paulo, aquela parte limitada pelo Rio Tietê, 
longitude 50o, e Rio Aguapeí; Paraguai – o Município de 
Pedro Juan Caballero”.

 Já em 1989, o distrito 447 atingia 93 clubes, forçando a 
realização de novo redistritamento, separando o atual Es-
tado de Mato Grosso, para constituir o Distrito 444. Assim, 
continuamos com o Distrito 447, passando, depois, para o 
Distrito 4470 (modificação técnica administrativa de RI), 
com os limites de “BRASIL – Estado de Mato Grosso do 
Sul; Estado de São Paulo, aquela parte limitada pela foz 
do Rio Tietê com o Rio Paraná, até a longitude 50o, e Rio 
Aguapeí, até a sua foz no Rio Paraná; PARAGUAI – o Muni-
cípio de Pedro Juan Caballero” (Hoje, o Município de Capi-
tan Bado, no Paraguai, pertence ao nosso distrito; fundado 
no ano rotário 1988-89).

 Dos Rotary Clubs que compõem o nosso atual Distri-
to 4470, o mais antigo é o RC de Campo Grande-MS (68o 
do Brasil), organizado em 15/12/1939 e admitido em RI a 
15/1/1940, tendo como padrinho o RC de Bauru-SP. A se-
guir, em 2/1/1940, foi fundado o RC de Corumbá-MS (69o 
do Brasil), que foi admitido em 29/1/1940.

 O primeiro do Distrito 4470, na área do Estado de São 
Paulo, foi o RC de Araçatuba (134o do Brasil), a 16/4/1944 
(admitido em RI a 19/6/1944), tendo como padrinho o RC 
de Lins e, o segundo, foi o RC de Valparaíso (159o do Bra-
sil), fundado em 5/5/1946 e admitido em 6/11/1946.
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Coordenadora 
Distrital das 
Entidades de 

Senhoras de 
Rotarianos

coordenadora
mensagem da

Q ueridas Senhoras, em julho comecei 
as minhas visitas na Casas da Ami-
zade, com a finalidade de incentivo e 
valorização dos trabalhos realizados 
por vocês junto as suas comunidades. 
Ficando muito feliz em poder ajudá-las  

e conhecer os trabalhos de vocês, com orgulho de servir ao 
próximo. A palavra que deixo neste momento é somente 
gratidão pelo carinho a todas vocês.

Ficando muito feliz em poder ajudá-las e conhecer os trabalhos 
de vocês, com orgulho de servir ao próximo. 

Rosane 
Rocha

ASR de Andradina-Urubupungá ASR de Birigui - XIX de Abril
Cerimônia de Posse - Dia 22 de julho foi realizada a Posse da dire-
toria da Casa da Amizade. A Presidente empossada Veruska Ales-
sandra agradeceu o trabalho realizado pela Presidente 2021-22 
Rosane Aparecida Bento Rocha. O Governador 2021-22 Buka fez 
uma homenagem às companheiras Eloá Pessoa e Eliene Cristina.

Visita da Coordenadora - A Casa da Amizade XIX de Abril de Biri-
gui, recebeu a visita da Coordenadora Distrital Rosane para uma 
Assembleia realizada com as companheiras, ocasião em que co-
nheceram as metas voltadas para a valorização e aumento do qua-
dro associativo.

1º Bazar Beneficente - No dia 13 de agosto aconteceu o 1° Bazar 
Beneficente. O evento foi realizado no Salão Paroquial da Igreja 
São Sebastião e contou com a parceria de lojistas locais, como pon-
tos e arrecadação e doações. As companheiras trabalharam muito 
junto a comunidade na arrecadação, divulgação e organização.

ASR de Guararapes
No dia 2 de agosto tivemos a honra de receber em nossa casa a 
psicóloga Fabiane Martins Lima de Souza . Fabiane  com perfeição 
nos deu uma palestra sobre como lidar com as emoções. Agradece-
mos sua presença e que volte sempre que quiser. Gratidão.
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ASR de Birigui

ASR de Guaraçaí

ASR de Caarapó
No dia 29 de julho, a Casa da Amizade de Birigui recebeu a visita 
oficial da Coordenadora Distrital Rosane Aparecida da Silva Ben-
to Rocha, a qual nos acompanhou na entrega de kits de higiene 
pessoal no Abrigo Vó Tereza em comemoração ao Dia dos Avós 
e também conheceu o Centro Educacional Infantil (CEI) mantido 
pela Casa da Amizade e pelo Rotary Club de Birigui. Nessa mesma 
oportunidade, a Coordenadora realizou uma Reunião Extraordi-
nária com as companheiras para apresentar as diretrizes de sua 
gestão 2022-23.

No dia 6 de agosto a presidente Selma Costa de Oliveira e sua Vi-
ce-Presidente Simone Cecilia Solano Rosa da ASR-CA de Guaraçaí, 
juntamente com suas companheiras participaram da 6ª Quermesse 
do Rotary Club de Guaraçaí. Com a participação na quermesse foi 
dada a continuidade ao Projeto “Tampa da Amizade”,  onde havia 
um local indicado para depositarem as tampinhas.

No dia 7 de agosto, após dois anos de pandemia, voltou aconte-
cer a tradicional festa do Padroeiro da cidade Senhor Bom Jesus. 
As senhoras companheiras da casa da amizade em parceria com 
o Rotary clube distrito 4470 realizaram juntos a ação de servir a 
comunidade presente com o churrasco do almoço da festa. As 
companheiras da associação ajudaram a buscar os espetos de car-
ne assada na churrasqueira e levar até os rotarianos que estavam 
cortando e servindo nas mesas do buffet, um trabalho desenvolvi-
do por todos com muito zelo e carinho. É muito gratificante poder 
colaborar na comunidade!

AGOSTO DOURADO - As senhoras da Casa da Amizade foram con-
vidadas para um chá da tarde no Hospital Beneficente São Mateus, 
com palestra de Incentivo e a Importância de Aleitamento Mater-
no com a Dr. Mariza Biazus – médica Ginecologista e Obstetrícia. O 
evento aconteceu no dia 10 de agosto, na maternidade do hospital 
e contou com a presença da Presidente da CA: Cleci Terezinha Della 
Flora Veronezi e as senhoras da associação, com a Doula Regiane 
e enfermeiras, com as mães e pais que haviam tido recentemente 
bebês. Na oportunidade a Casa da Amizade fez a entrega de kits 
maternidade para as mães que ali estavam e que serão entregues 
as mães que derem a luz durante este mês de agosto.
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ASR de Três Lagoas

ASR de Ponta Porã - Pedro 
Juan Caballero
ASR sempre Ação - Parceria com posto de saúde, Dia D da Vacina-
ção com as crianças e adultos.

ASR de Itaporã
PROJETO TAMPINHA AMIGA - “DO LIXO PARA A VIDA” - A Asso-
ciação de Senhoras de Rotarianos de Itaporã/Casa da Amizade de 
Itaporã-MS no dia 4 de agosto, realizou mais uma importante en-
trega de tampinhas ao ACCGD - Associação de Combate ao Câncer 
da Grande Dourados.

SERVINDO A COMUNIDADE - A Associação de Senhoras de Rota-
rianos/Casa da Amizade de Itaporã-MS trabalhou junto com a co-
munidade e produziu toda a salada para o evento da Capela Santa 
Clara de Assis no dia 7 de agosto.

CAMPANHA “MECHAS DE 
AMIZADE” - Dia 4 de agosto 
a Associação de Senhoras de 
Rotarianos/Casa da Amizade 
de Itaporã MS realizou a en-
trega de mechas de cabelos 
para confecção de perucas para pessoas que perderam seus cabe-
los por tratamento de câncer. Há mais de 20 anos, a ASR 

de Três Lagoas não mede 
esforços em preparar e le-
var lanches para as crian-
ças da Pastoral do bairro 
Paranapungá, todo últi-
mo domingo do mês.

No dia 30 de julho foi realizado pelo Rotary e Casa da Amizade, 
festa junina, onde teve muito companheirismo e diversão, com 
muitas brincadeiras para os participantes.

#endpolio

endpolio.org/pt
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News

(67) 99693-5560

rafaeld4470@gmail.com

Rafael Rezende 
Francisco de Oliveira

A primeira etapa para organizar 
um RYLA de sucesso é formar uma 
equipe dinâmica para planejar seu 
evento, composta por associados, par-
ticipantes de programas pró-juventude 
e Alumni que se dedicam à liderança 
juvenil. 

A governadora supervisiona todos 
os programas rotários do distrito, in-
clusive o RYLA, e tive a oportunidade 
de ser nomeado como presidente da 
Comissão Distrital do RYLA. 

Minha função é ajudar a promover 
atividades RYLA e oferecer apoio de 
outras formas. Portanto, certifique-se 
de manter sua governadora informada 
a respeito de quaisquer planos.

Organizar um RYLA no âmbito do 
clube é uma ótima maneira de começar 
aos poucos, ativando as habilidades de 

Presidente da 
Comissão Distrital

facilitação dos associados do clube e 
incentivando outros participantes de 
programas, como interactianos, parti-
cipantes do Intercâmbio de Jovens e 
Alumni, a fortalecer sua conexão com 
o Rotary.

As Comissões do RYLA são res-
ponsáveis por criar, promover e super-
visionar as atividades desse programa. 
Embora cada comissão possa determi-
nar seu próprio formato e estrutura, 
geralmente elas são compostas por um 
presidente e membros que compar-
tilham o entusiasmo pela formação e 
avanço de jovens líderes. 

A comissão pode incluir quantos 
membros forem necessários para al-
cançar seus objetivos.

Os membros da comissão podem 
assumir funções específicas (por 

exemplo, diretor de comunicações, do 
currículo ou do programa) ou compar-
tilhar responsabilidades. As comissões 
são incentivadas a incluir Alumni do 
RYLA e participantes atuais de progra-
mas pró-juventude.

O envolvimento deles garantirá que 
as ideias dos jovens sejam tratadas e 
que o evento os atraia e atenda às suas 
necessidades. 

Contudo, as comissões podem ser 
formadas por clubes, distritos ou gru-
pos multidistritais para apoiar ativida-
des exclusivas do RYLA desenvolvidas 
em todos os níveis, ou para coordenar 
os esforços de planejamento de um úni-
co programa.

E aí, já iniciamos o nosso ano 
rotário, como está a organização do 
Ryla no seu clube? 

Formando uma Comissão do Ryla
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News

Presidente da Comissão 
Distrital de Rotaract

Gilmar 
Meneguzzo

Rotaract de Andradina Mensagem do Presidente da Comissão Distrital

No dia 16 de julho ocorreu a última 
reunião da Gestão 2021-2022, dando 
início também ao novo ano rotário com 
a apresentação e posse da nova dire-
toria da gestão 2022-2023. A reunião 
ainda contou com a posse de dois no-
vos associados. Durante a cerimônia de 
posse, ocorreu a homenagem a quatro 
companheiros com o título Paul Harris, 
recebidos em virtude da doação feita 
para a Fundação Rotária.

No dia 16 de julho foi realizado a 
doação do dinheiro arrecadado na 10ª 
festa junina, no qual foi destinado a en-
tidade APAAR (Associação Protetora 
dos Animais de Andradina), sendo o 
valor total de R$ 27.724,72. Esse valor 
contribuiu para que dívidas em casas 
de rações e clínicas veterinárias fossem 
quitadas. 

Gostaria de iniciar contando um 
pouco sobre a história do Rotaract. Na 
década de 1960, rotarianos pensavam 
de que forma poderiam promover o Ro-
tary entre universitários e jovens que ti-
nham passado da idade de pertencer ao 
Interact Club, não demorou muito para 
que isso acontecesse.

Fundado em 13 de março de 1968 em 
Charlotte Carolina do Norte nos EUA, 
Rotaract é um clube para pessoas com 
18 anos de idade ou mais, comprome-
tidas a encontrar soluções inovadoras 
para problemas locais e mundiais. Neste 
processo, seus associados desenvolvem 
habilidades de liderança e fazem ami-
zades mundialmente. É uma simples 
definição da função de um Rotaractiano, 
mas de uma enorme responsabilidade 
e comprometimento da juventude com 
a melhoria e atendimento das comuni-
dades e com o bem estar social, oportu-
nizando com desenvolvimento de ações 
duradouras e fortalecimento da inte-
gração da sociedade. Um aspecto mui-
to importante é que ele conecta jovens 
líderes com a família rotária do mundo, 
oportunizando expandir suas redes pro-
fissionais e promover a compreensão 
internacional.

Os rotaractianos são líderes, forma-
dores de opinião, desenvolvedores de 
projetos e ações. Como bons ouvintes, 
valorizam o melhor que o outro tem, 
além de ter a capacidade de fazer com 
que cada um consiga externar  o seu me-
lhor para  alcançar os objetivos dos pro-
jetos e ações desenvolvidos. Trabalhar 
em equipe os faz fortes e com enormes 
possibilidades de sucesso.

Com a vinda da pandemia, os rota-
ractianos foram cobertos pela cinza da 
incerteza, do receio, dos contatos dire-
tos e da falta de motivação, muitas vezes 
deixando de prestar serviços pelas difi-
culdades enfrentadas.

Contudo, há a necessidade de retirar 
a cinza que ocasionou a desmotivação, 
fazer crescer o número de clubes, com-
panheiros, ações e projetos, visando o 
fortalecimento para reconquistar os 
espaços e oportunidades, através do en-
gajamento, dinamismo e criatividade, 
que são aspectos fortes dessa juventude 
e merece sempre a atenção dos rotaria-
nos, a motivação e inspiração dentro da 
família rotária com o lema “Dar de si an-

tes de pensar em si”.  Desde 2004 tenho a 
oportunidade e privilégio de fazer parte 
do Rotary Club,  o qual contribuiu muito 
no meu desenvolvimento profissional, 
social e familiar. Atualmente, sou gra-
to pela confiança depositada pela Go-
vernadora Mirian, como Presidente da 
Comissão Distrital de Rotaract (Chair-
man), convite este que recebi com muita 
alegria e satisfação, além de estar cien-
te da responsabilidade para contribuir 
no desenvolvimento e crescimento do 
Rotaract em um período tão delicado 
no pós-pandêmico e o elevate, o qual 
proporcionará inúmeras oportunidades 
aos jovens maiores de 18 anos no de-
senvolvimento de projetos e ações. Para 
alcançar os objetivos e metas, será de 
suma importância o comprometimento 
e engajamento de todos os associados 
rotaractianos liderados pela nossa RDR 
Nathália e sua equipe distrital. Cabe aos 
rotarianos, estarem sempre à disposi-
ção para orientar e apoiar os Rotaract 
Clubs em nosso distrito. 

Desde já peço encarecidamente para 
todos os presidentes padrinhos de Rota-
ract, que olhem com um carinho espe-
cial nesta parceria com os jovens para 
o fortalecimento da familia Rotária. 
Vamos realizar o trabalho de formigui-
nha, todos juntos em busca do mesmo 
objetivo. 

Aos presidentes que ainda não têm 
Rotaract Club, observem a juventude na 
sua comunidade, dos seus filhos, os fi-
lhos dos demais rotarianos, dos amigos, 
vizinhos e universitários. Eles poderão 
tornar-se novos associados no Rotaract 
Club além de apadrinhá-los e fortalecer 
o Rotary Club, com a possibilidade de 
novas oportunidades e parceria para a 
realização de projetos dentro de suas 
comunidades. Dêem o primeiro passo e 
observarão a imensa contribuição para  
o bem servir.

Vamos dar asas ao lema 2022-23 
“Imagine Rotary”. A Presidente Jenni-
fer Jones nos convoca e nos faz pensar: 
“ Imagine um mundo que merece nosso 
melhor, onde levantamos a cada dia sa-
bendo que nós podemos fazer a diferen-
ça”.

Imagine o Rotary hoje, vamos so-
nhar grande, imagine quais sonhos va-
mos ajudar a realizar.  

Façamos nosso melhor.
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News

Maria Eduarda
Daniel Coelho
Representante 
Distrital

Andradina-Urubupungá Eleição da RDI

Posse da Equipe Distrital 2022-23 

Aparecida do Taboado

Guararapes

Bela Vista

Inocência

Capacitação

Mirandópolis

Dia 22 de julho, ficou marcado pela 
transmissão e posse do Conselho Dire-
tor para o ano rotário 2022-23 do Inte-
ract Club de Andradina Urubupunga, 
assumiu a presidência a companheira 
Bianca Linjardi Vilas Boas que agrade-
ceu a presença de todos, principalmen-
te de seus pais que um dia apresenta-
ram a família rotária.

Eleição da Representante Distrital 
de Interact Ano Rotário 2023-23, Ana 
Clara Muniz.

Posse da Equipe Distrital 2022-23 na XXII CODIC na Terrinha Santa: a volta 
dos Deuses!

No dia 23 de julho aconteceu a Ma-
nhã do Doce do Interact Club de Apare-
cida do Taboado.

Reunião do Interact Club de Guara-
rapes.

Patinhas Solidárias do Interact 
Club de Guararapes em de 20 de julho.

No dia 21 de julho ocorreu a Reu-
nião do Interact Club de Bela Vista.

Reunião do Interact Club de Ino-
cencia em 03 de agosto.

Em 30 de julho aconteceu a Capa-
citação de Oratória para os diretores 
de clube ministrada por Vitor Manoel 
- Presidente da Comissão Distrital de 
Oratória - e por Talita Junqueira - Vice 
- Presidente. 

Reunião com Entrosa do Interact 
Club de Mirandópolis em 23 de julho.

Três Lagoas
Reunião do Interact Club de Três 

Lagoas em 26 de julho.
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EMPRESAS ATIVAS, COM CONTRIBUIÇÕES NOS ÚLTIMOS 3 MESES.

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.

cidadã
empresa

Rotary Club 
de Ivinhema

SANDRO BORGES 
DE OLIVEIRA - 

GELATO AÇAITERIA

DUNEGRINI 
REPRESENTAÇÃO 

COMERCIAL

ELIANE 
SIQUEIRA 
MARQUES

ESTÂNCIA NOSSA
SENHORA DE FÁTIMA

Oacy Denise Pissini Casarotti

IVINHEMA LONDRINA

ANGÉLICA IVINHEMA NOVA ANDRADINA

PET HOUSE 
SHOP 

ANIMAL 
LTDA

1º

Rotary Club de 
Três Lagoas4º

Rotary Club 
de Penápolis2º

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

JULIANA PITOL GUERRA LTDA

Club de Campo Grande
Cidade dos Ipês

Rotary Club de Campo 
Grande - Cidade dos Ipês

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.

União MS/TO e 
Oeste da Bahia

Rotary Club 
de Itaporã

3º

Rotary Club 
de Araçatuba 
- Centenário

5º
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Rotary Club de Naviraí

Cooperativa Agrícola Sul Matogrossense

Anaurilândia
Cooperativa Agrícola Sul Matogrossense

Nova Andradina
Cooperativa Agrícola Sul Matogrossense

Amandina – Ivinhema

Rotary Club de Bela Vista

Rotary Club de Nova Andradina - Centenário

Club de Nova Andradina
Centenário

Rotary Club de Birigui - Cidade Pérola

Rotary Club de Araçatuba - Bandeirantes

TRR NIPOBRAS 
CHAPADÃO 

GAÚCHO LTDA

Rotary Club de  
Chapadão do Sul

Club de Nova Andradina
Urubupungá

Rotary Club de  
Andradina - 
Urubupungá

Rotary Club de  
Fátima do Sul

VIEIRA DE FARIA 
ADVOGADOS 

ASSOCIADOS SC Club de Jardim -
Guia Lopes da Laguna

Rotary Club de 
Jardim - Guia 

Lopes da Laguna

Rotary Club de  
Amambai

Rotary Club de  
Birigui - XIX de Abril

Rotary Club de 
Araçatuba - Oeste

TAPARO E 
ASSOCIADOS 

SERV. CONT. LTDA.

Rotary Club de 
Araçatuba - 

Alvorada
ARRI & SANTOS 

PORTARIA E LIMPEZA 
LTDA - ME

Rotary Club 
de Corumbá

Rotary Club de  
Dourados

Club de Naviraí
Integração

Rotary Club de 
Naviraí - Integração

Rotary Club de 
Nova Andradina

Club de Nova Andradina

Rotary Club Satélite 
de Andradina 
Integração - 

Castilho Beira Rio

Rotary Club 
de Guaraçaí

Club de Guaraçaí

RC de Três 
Lagoas - 
Costa Leste

Rotary Club de  
Campo Grande - 
São Francisco

Club de Campo Grande -
São Francisco

IMETAL 
INDÚSTRIA 

METALÚRGICA 
LTDA

Rotary Club 
de Araçatuba 
- Noroeste

Rotary 
Club de 
Valparaíso

Rotary Club de  
Birigui

Rotary Club de  
Campo Grande - 

Universidade

Rotary Club de 
Mirandópolis

RC de Três Lagoas - 
Cidade das Águas



EDITAL DE INDICAÇÃO DO GOVERNADOR 
DESIGNADO PARA O ANO ROTÁRIO

2025-26 - Distrito 4470
A Governadora do Distrito 4470 de Rotary International, no uso de 
suas atribuições, e de acordo com o que estabelece o Regimento 
Interno do RI, convoca os clubes do Distrito 4470 a participarem 
do processo de seleção do Governador Indicado Designado para 
o ano rotário 2025-26. O clube interessado em sugerir candidato 
deverá fazê-lo através de resolução aprovada em reunião ordinária 
de acordo com o que dispõe a seção 12.030-3 do Regimento Interno 
do RI.  A resolução, assinada pelo secretário do clube bem como o 
formulário de Declaração de Qualificação do Candidato e de Dados 
Biográficos do Candidato, deverão ser encaminhados, via Sedex, ao 
Presidente da Comissão de Seleção, Governador 2021-22 Luiz de 
Albuquerque Ferreira no endereço: rua Nove de Julho, 2581– cen-
tro – CEP 16900-415 – Andradina-SP, até o dia 11 de novembro 
de 2022 (vale o carimbo dos correios). São elegíveis para o cargo 
todos os associados representativos dos clubes do Distrito 4470 em 
pleno gozo de seus direitos. O clube poderá propor como candidato 
a governador indicado designado somente um de seus associados 
(12.030.3). Os formulários de Declaração de Qualificação do Candi-
dato, Confirmação de Indicação e Dados Biográficos do Governador 
Selecionado deverão ser obtidos através da secretaria distrital do 
Distrito 4470.
A Comissão de Indicação é composta pelos Governadores Luiz de Al-
buquerque Ferreira, Edilson Bigatão, Antonio Eliseo Caballero Sena, 
Marcos Aurélio Vinholi e Vlademir Marangoni Filho (12.030.1). Sob 
a presidência do primeiro e deverá proceder a indicação até o dia 
27 de novembro de 2022.
A comissão tem a responsabilidade de indicar o rotariano mais qua-
lificado e em condições de servir o Rotary na condição de Governa-
dor de Distrito, não tendo que limitar-se aos nomes sugeridos pelos 
clubes (12.030.1). Para tanto, os candidatos deverão comparecer no 
dia 26/11/2022, às 16h, na cidade de Campo Grande-MS, local do 
Seminário da Fundação Rotária, para uma entrevista, com base no 
conhecimento rotário, com a comissão de indicação e os membros 
do Colégio de Governadores presentes.
O presidente da Comissão de Indicação notificará oficialmente a 
Governadora do Distrito o nome do candidato escolhido dentro de 
24 horas após o encerramento dos trabalhos da reunião de indica-
ção. A governadora deverá então informar a todos os clubes do Dis-
trito o nome e o clube do candidato indicado dentro de 72 horas do 
recebimento da notificação do presidente da Comissão de Indica-
ção, através de comunicado por escrito (12.030.5). Caso a Comissão 
de Indicação não chegue a um acordo quanto ao candidato, o go-
vernador indicado deverá ser eleito por meio de votação dos clubes, 
conforme estabelecido na Seção 12.050. No caso de discordância 
de algum clube, quanto ao candidato selecionado pela Comissão de 
Indicação o(s) candidato(s) opositor(es) será(ão) obrigatoriamente, 
rotariano(s) que já houvera(m) sido sugerido(s) à Comissão de In-
dicação na fase anterior. Neste caso o trâmite da apresentação da 
oposição seguirá o que preceitua as Seções 12.030.7 a 12.030.9. Se 
nenhuma candidatura válida de oposição for apresentada (Seção 
12.030.10), a Governadora do Distrito declara o candidato selecio-
nado pela Comissão de Indicação, como sendo Governador Indica-
do 2025-26 e notificará todos os clubes do distrito dentro dos 15 
dias seguintes. Dada a necessidade de cumprimento do que dispõe 
a seção 12.010 do Regimento Interno do RI, os prazos especificados 
no presente edital serão improrrogáveis. 

Corumbá, MS, 1 de agosto de 2022

Miriam Serra de Lacerda Silva Philbois
Governadora do Distrito 4470 - 2022-23
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CLUBES CREDENCIADOS PARA PARTICIPAÇÃO 
NO PROGRAMA DE INTERCÂMBIO DE JOVENS

ANO ROTÁRIO 2022/2023
R.C. DE ANDRADINA - URUBUPUNGÁ
R.C. DE ARAÇATUBA
R.C. DE ARAÇATUBA - ALVORADA
R.C. DE ARAÇATUBA - BANDEIRANTES
R.C. DE ARAÇATUBA - CENTENÁRIO
R.C. DE ARAÇATUBA - CRUZEIRO DO SUL
R.C. DE ARAÇATUBA - NOROESTE
R.C. DE ARAÇATUBA - OESTE
R.C. DE BELA VISTA
R.C. DE BIRIGUI
R.C. DE BIRIGUI - CIDADE PÉROLA
R.C. DE BIRIGUI - XIX DE ABRIL
R.C. DE CAARAPÓ
R.C. DE CAMPO GRANDE - ALVORADA
R.C. DE CAMPO GRANDE - CIDADE DOS IPÊS
R.C. DE CAMPO GRANDE - PANTANAL
R.C. DE CAMPO GRANDE - SÃO FRANCISCO
R.C. DE CAMPO GRANDE - SEM FRONTEIRAS
R.C. DE CASSILÂNDIA
R.C. DE CHAPADÃO DO SUL
R.C. DE DOURADOS
R.C. DE DOURADOS - CAIUÁS
R.C. DE DOURADOS - GUAYCURUS
R.C. DE GUARAÇAÍ
R.C. DE GUARARAPES
R.C. DE IVINHEMA
R.C. DE MARACAJU
R.C. DE MIRANDÓPOLIS
R.C. DE NAVIRAÍ
R.C. DE NOVA ANDRADINA
R.C. DE PARANAÍBA
R.C. DE PENÁPOLIS
R.C. DE PENÁPOLIS - SÃO FRANCISCO
R.C. DE PENÁPOLIS - XV DE MARÇO
R.C. DE PONTA PORÃ/PEDRO JUAN CABALLERO
R.C. DE PONTA PORÃ/PEDRO JUAN CABALLERO - GUARANI
R.C. DE RIO BRILHANTE
R.C. DE TRÊS LAGOAS - CIDADE DAS ÁGUAS
R.C. DE TRÊS LAGOAS - COSTA LESTE
R.C. DE VALPARAÍSO

PROGRAMAÇÃO PARA O ANO ROTÁRIO 2022/2023
30/08/22 - prazo final das inscrições para o ano rotário 
2022/2023
24 e 25/09/22 -  entrevista, treinamento e prova de classificação
20/10/22 - entrega do application+documentos
27/11/22 - divulgação da lista de classificação
Nota: Vaga da Austrália (candidatos interessados)
02/10/22 - entrega do application+documentos (documentos 
incompletos serão desclassificados)
09/10/22 - divulgação da lista de classificação
12/10/22 - envio application do primeiro colocado p Austrália. 
Demais candidatos vão para lista de classificação geral
15/10/22 - reunião de orientação para o candidato da Austrália
Janeiro/23 - embarque para Austrália
Para as vagas de agosto/2023, enviaremos a data da reunião de 
orientação posteriormente.

Comissão de Intercâmbio de Jovens – D4470
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