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Recentemente, Nick e eu passamos um 
tempo na Guatemala, onde conhecemos 
pessoas maravilhosas do Rotary e suas 
famílias. Eu fui carinhosamente adota-
da pelas crianças como a “Tía Jennifer”. 
No terceiro dia, depois de visitar Patzún, 

nas montanhas do Planalto Ocidental, partimos para o 
Lago Atitlán, onde precisávamos chegar até o anoitecer. Se 
tivéssemos pegado uma estrada secundária, teríamos che-
gado mais rápido. Os moradores nos disseram que a estrada 
tinha acabado de ser repavimentada e garantiram que não 
teríamos problemas.

No começo do trajeto estava tudo indo bem. Passamos 
por plantações de café e milho que pareciam colchas de 
retalho decorando as encostas das montanhas. E, então, 
quando chegou a hora de atravessar um rio, vimos que a 

Todos os dias, tenho a 
honra de aprender com os 
membros da nossa família 

Rotary. 

ponte não estava mais lá e a única maneira de continuar 
seria fazendo a travessia no nosso pequeno ônibus. Apesar 
do receio, decidimos ir em frente e conseguimos atravessar 
com segurança.

Esta aventura me faz lembrar de duas verdades impor-
tantes no Rotary. A primeira é que podemos contar com a 
experiência local para fazer o que fazemos de melhor. E a 
segunda é que, às vezes, temos que correr riscos desconfor-
táveis para alcançar objetivos importantes.

Todos os dias, tenho a honra de aprender com os mem-
bros da nossa família Rotary. Cada lição é uma oportunida-
de de crescer, e cada história adiciona um capítulo ao nosso 
ano enquanto imaginamos o Rotary.

Jennifer 
Jones
Presidente 
do Rotary 
International

presidente
mensagem da

O poder de correr riscos desconfortáveis
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Diretor do Rotary 
International

diretor
mensagem do

Julio Silva-
Santisteban 

Ojeda

Os rotarianos da América Latina inicia-
ram a nossa cruzada pela alfabetização e 
educação básica na década dos anos 80 
do século passado. Foi o “Projeto Farol” 
que iluminou o caminho de ação dos nos-
sos Rotary Clubs para esta finalidade, nos 

mais diversos e remotos confins do hemisfério sul do conti-
nente, com a absoluta convicção de que trabalhar pela edu-
cação é uma das nossas mais importantes contribuições 
para dar aos seres humanos a possibilidade de desenvolvi-
mento pessoal e, consequentemente, a dignidade que lhes 
corresponde como um direito natural.

Sem educação, não é possível forjar nações livres e con-
solidar o Estado de direito, e muito menos estabelecer a tão 
almejada paz positiva, que é o elemento fundamental para 
uma coexistência harmoniosa em que cada um tem a certe-
za de desenvolver o seu próprio projeto de vida e contribuir 
para forjar sociedades livres, justas e solidárias nas quais a 
equidade e a inclusão são primordiais.

O Rotary dedica o mês de setembro à educação sob es-
tas convicções, que estão enquadradas nos seus valores e 
princípios. 

Os rotarianos da América Latina ainda têm uma grande 
tarefa pendente com a educação na nossa região.  

... educação é uma das 
nossas mais importantes 

contribuições para 
dar aos seres humanos 

a possibilidade de 
desenvolvimento pessoal 

e, consequentemente, 
a dignidade que lhes 

corresponde como um 
direito natural.

É tempo de tomar mais medidas e trabalhar para garan-
tir um futuro melhor para as próximas gerações.

Que este seja o nosso legado.
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Alfabetização, o princípio da cidadania

...aprender a ler e a 
escrever, é o princípio de 

tudo. É como um rasgar de 
cortina em que o mundo se 
abre para o conhecimento.

Aeducação é uma prática social que visa 
ao desenvolvimento do ser humano, 
de suas potencialidades, habilidades e 
competências. É um direito fundamen-
tal de todos. Compreende três vertentes 
básicas: as formações escolar, familiar e 

social. Esforços são feitos ao longo do tempo por governos e 
pela sociedade civil, incluindo o Rotary, que desde sua fun-
dação em 1905, investe na educação, sobretudo nos países 
mais ainda em processo de desenvolvimento. Porém, há 
muito ainda a se fazer. Mais de 775 milhões de pessoas em 
todo o mundo não sabem ler nem escrever, o que representa 
17% da popolação mundial.

A alfabetização, ou seja, aprender a ler e a escrever, é o 
princípio de tudo. É como um rasgar de cortina em que o 
mundo se abre para o conhecimento, em especial no mun-
do atual, em que o acesso das pessoas a quase tudo depende 
da informática. Para quem sabe ler e escrever, as portas do 
mundo se abrem quando se tem na mão um aparelho de ce-
lular smartphone.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) define que 
a alfabetização das crianças deve ocorrer até o segundo ano 
do ensino fundamental. Mas isso não basta! É preciso que o 
ensino público fundamental e médio, que no Brasil é gratui-
to, seja todo de qualidade. É comum, hoje, pessoas reprova-
rem no vestibular e outros processos seletivos porque não 
sabem fazer uma redação ou porque não sabem o princípio 
da matemática. 

O futuro de uma nação está fundamentado em pilares 
básicos, como saber ler e escrever, interpretar textos e fazer 
contas. Em cima desses preceitos se desenvolve a educação 
profissional, que é o motor do desenvolvimento. Acontece 
que todos os anos milhares de alunos deixam o ensino mé-
dio no Brasil mal formados. Uma série de fatores, incluindo 

governadora
mensagem da

Miriam 
Philbois
Governadora do 
Distrito 4470

a flexibilização da disciplina e a desmotivação de professo-
res, contribui para isso. 

Rotary tem muito a ensinar em disciplina, dedicação 
e amor ao próximo, e, por isso mesmo, investe, através de 
seus programas de educação, sempre procurando colaborar 
para que o ser humano aprenda a ler e escrever, desenvolva 
a cidadania, entenda a si mesmo e ao mundo, e se encaixe 
no contexto social, desenvolvendo o gosto pelo trabalho, o 
único caminho para o crescimento pessoal e de uma nação.

Com seus programas, por meio da Fundação Rotária, o 
Rotary apoia a alfabetização de crianças e adultos e investe 
no desenvolvimento profissional com bolsas e intercâm-
bios em diversos os países. Rotary cria escolas infantís, 
desenvolve programas de alfabetização de adultos, treina 
professores e investe em tecnologias. 

É importante lembrar que além das ações nos clubes 
é necessária a contribuição permanente para a Fundação 
Rotária, nosso orgão-mãe para programas de educação, 
que estão mudando a realidade de muitas pessoas e locais 
pobres do mundo.

Com dedicação, trabalho, presistência e “Dar de Si Sem 
Pensar em Si” podemos continuar contribuindo com a edu-
cação no nosso município, no nosso Distrito ou em qual-
quer lugar do mundo. O sucesso da humanidade depende 
da educação que ela recebe.  
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SETEMBRO
& OUTUBRO
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 10/09 - Instituto Rotary Brasil em São Paulo
30/09 - Análise de Projetos Distritais e Visita Oficial ao 

RC de Campo Grande - São Francisco - MS

01/10 - Visita Oficial ao RC de Campo Grande - Alvorada - 
MS

03/10 - Visita Oficial ao RC de Campo Grande  - Cidade dos 
Ipês - MS

04/10 - Visita Oficial ao RC de Campo Grande - MS
05/10 - Visita Oficial ao RC de Campo Grande - Universidade 

- MS
06/10 - Visita Oficial ao RC de Campo Grande - Pantanal - MS
07/10 - Visita Oficial ao RC de Campo Grande - Cidade 

Morena - MS
08/10 - Visita Oficial ao RC de Ribas do Rio Pardo - MS
09/10 - Visita Oficial ao RC de Cassilândia - MS
17/10 - Visita Oficial ao RC de Nioaque - MS
18/10 - Visita Oficial ao RC de Jardim - MS
19/10 - Visita Oficial ao RC de Jardim - Bonito Lago Azul 

Satélite - MS
20/10 - Visita Oficial ao RC de Porto Murtinho - MS
21/10 - Visita Oficial ao RC de Bela Vista - MS
22/10 - Visita Oficial ao RC de Ponta Porã - MS
23/10 - Seminário sobre Pólio (virtual) Corumbá-MS
24/10 - Visita Oficial ao RC de Ponta Porã - Pedro Juan 

Caballero - Fronteira - MS
25/10 - Visita Oficial ao RC de Ponta Porã - Pedro Juan 

Caballero - Princesinha dos Ervais - MS
26/10 - Visita Oficial ao RC de Ponta Porã - Pedro Juan 

Caballero - Guarani - MS
27/10 - Visita Oficial ao RC de Amambai - MS
28/10 - Visita Oficial ao RC de Caarapó - MS
29/10 - Visita Oficial ao RC de Fátima do Sul - MS
31/10 - Visita Oficial ao RC de Bataiporã - MS

SETEMBRO

OUTUBRO

informado
sempre bem

Parabéns!
Para você que completa mais um ciclo 

de vida, o Distrito 4470 gostaria de 
agradecer por toda sua dedicação e 

por todo seu servir.

rotary4470.org.br

@rotary4470

Acesse nossas páginas e acompanhe  
o que acontece no seu distrito.
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Caros Companheiros 
(as): Sob o lema rotá-
rio do ano 2007/2008 
que nos foi entregue 
– “Compartilhe Ro-
tary” -, iniciamos o 

planejamento final para aquele mo-
mento de Rotary em nosso Distrito 
4470.

Duas linhas de ação decorrente do 
lema nos impulsionaram a trabalhar 
na motivação dos clubes e compa-
nheiros. Para “Compartilhar Rotary”, 
entendemos que em primeiro lugar 
seria necessário que os associados 
fossem motivados a cada vez mais co-
nhecer as normas rotárias, pois não 
conhecendo as regras,  os estatutos e 
demais procedimentos, poderíamos 
compartilhar outras coisas, mas não 
essencialmente Rotary, pois devería-
mos ter em mente que nosso objetivo 
principal é que Rotary seja um “clube 
de serviço”.

A outra ação concomitante à essa, 
seria ressaltar o caráter voluntário 
dos rotarianos. Os associados estão 
no clube porque desejam, e tem duas 
obrigações que aceitaram de imediato 
quando ingressaram, seja a frequência 
e pagamento das obrigações finan-
ceiras. Mas o que esse voluntário 
que iria pagar para “prestar serviço” 
deveria receber em troca de seu tempo 
e recurso financeiro?

 Procuramos ressaltar na visita 
oficial aos clubes, que para manter e 
aumentar o quadro associativo, sen-
do um clube de voluntários, as reuni-
ões deveriam ser alegres, planejadas 

EGD 2007-08
Distrito 4470

Carlos Alberto
Vargas Freire

e “leves”. Dificilmente um voluntá-
rio permanece muito tempo em uma 
organização quando seus encontros 
semanais se tornam cansativos, sem 
objetivo e desagradável.

Assim iniciamos as visitas pelo 
Distrito, onde tivemos oportunidade 
de conhecer o que cada clube estava 
realizando pela sua comunidade, e 
tomando conhecimento dos projetos 
que tinham em mente, procuramos 
incentivar um maior conhecimento 
sobre a Fundação Rotária e combate 
à poliomielite. A grande gratificação 
que tivemos foi o carinho e a amizade 
que nos foi proporcionada pelos com-
panheiros, isso está guardado para 
sempre em nosso coração. 

Na Conferência Distrital que pra-
ticamente encerra o ano rotário, ti-
vemos dias com um pouco frio nesta 
fronteira, mas que foi superado pelo 
calor humano que demonstraram to-
dos aqueles que tiveram oportunida-
de de participar do evento. Ano a ano 
se repete esse encontro no Distrito, 
sendo a próxima Conferência em Co-
rumbá, onde teremos a oportunidade 
de nos encontrarmos pessoalmente, 
e levaremos nossa amizade, nosso ca-
rinho e gratidão á Governadora Mi-
riam, pelo que já fez e vem realizando 
pelo nosso Distrito 4470. 

A grande 
gratificação 
que tivemos 
foi o carinho 
e a amizade 
que nos foi 

proporcionada 
pelos 

companheiros, 
isso está 

guardado para 
sempre em 

nosso coração. 

a voz de um

líder



O Instituto Rotary Brasil reuniu lideranças 
rotárias em âmbito distrital, regional e 
internacional, com palestrantes renoma-
dos, capacitação, troca de experiência e o 
reencontro com muitos amigos. São Paulo 
recebeu 1031 líderes de todos os Distritos 

do Brasil, Peru, Escócia, Índia, Argentina, Bolívia, Chile, 
Equador e dos Estados Unidos.

Presença do Presidente Eleito do Rotary International 
Gordon Macnally e sua esposa Heather. O Diretor Convoca-
dor Julio César Silva Santisteban Ojeda e sua esposa Sara. 
Chair do 45° Instituto Rotary do Brasil Paulo Eduardo Fon-
seca.

Nosso Distrito muito bem representado com compa-
nheiros palestrantes, premiações do AR 2021-22, treina-
mento AR 2023-24 e a participação da nossa Governadora 
Miriam Philbois (o nascimento de sua primeira netinha 
fizeram com que ela retornasse, tornando breve sua parti-
cipação).

instituto

rotary brasil
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Divulge notícias e atividades 
desenvolvidas pelo seu Rotary 

Club através do email 
cartamensald4470@gmail.com

RC DE ARAÇATUBA - CRUZEIRO DO SUL

Campanha Dignidade Menstrual
O presidente Alberto Pinto da Silva, com o apoio dos companhei-
ros do Rotary Club de Araçatuba-Cruzeiro do Sul, aderiu à cam-
panha da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), seção de Ara-
çatuba, “Dignidade Menstrual: uma questão de saúde pública”. 
As doações foram destinadas às mulheres em situação de vulne-
rabilidade, que não têm acesso a 
este importantíssimo item na vida 
feminina. A sociedade brasileira 
despertou para a necessidade 
diante da divulgação da impren-
sa.  As doações serão entregues a 
entidades que trabalham com mu-
lheres carentes e escolas, garantiu 
o governador assistente Paulo 
Maia. A campanha se estendeu  
de 3 a 29 de agosto de 2022.

Nota de pesar
O Rotary Club de Araçatuba-Cru-
zeiro do Sul comunica o faleci-
mento de sua sócia honorária, 
antes companheira do clube, 
ocorrido em 28 de agosto de 
2022. Por muitos anos Maria Zei 
Biagioni foi associada do Clube. 
Devido a problemas de saúde, 
houve a necessidade de se des-
ligar, mas manteve seu vínculo e 
ajuda, quando possível, como só-
cia honorária. Nossos profundos 
sentimentos a família.

Campanha Pólio 2022-23
Os Rotary Clubs de Araçatuba, juntamente com o Rotaract, o Inte-
ract e a Casa da Amizade, participaram do desfile cívico na cidade 
de Araçatuba. participaram da campanha de Vacinação contra a 
Poliomielite (Paralisia Infantil). Estiveram juntos em um dos cru-
zamentos principais da cidade de Araçatuba-SP nesta campanha, 
lembrando a comunidade da importânica em vacinar seus filhos! 
De 8 de agosto a 9 de setembro, procure um posto de saúde mais 
próximo de você e atualize a caderneta de vacinação do seu filho 
(crianças e adolecentes até 15 anos).

RCS DE ARAÇATUBA
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Título Paul Harris e Festiva do Dia dos Pais
No dia 11 de agosto o Rotary Club de Araçatuba - Centenário re-
alizou a entrega do título Paul Harris para o Companheiro Willian 
Galera e a festiva do Dia dos Pais com mensagem especial e en-
trega de presente a todos os pais presentes.

Palestra
No dia 18 de agosto realizamos a palestra com o Tema Inteligên-
cia Emocional com a psicóloga Andréa Marrette abordando os 
tópicos como: autoconhecimento e autogestão emocional.

Dia dos Pais
No dia 12 de Agosto de 2022, o Rotary Club de Birigui realizou 
festiva em comemoração ao Dia dos Pais, onde todos os com-
panheiros foram homenageados e presenteados por esse dia tão 
importante! 

Campanha de vacinação
No  dia 20 de agosto realizamos a divulgação da Campanha de 
vacinação num dos pontos estratégicos de Araçatuba (Rua Duque 
de Caxias).

7 de Setembro
No dia 7 de setembro participamos do Desfile da Independência 
de Araçatuba divulgando a campanha de Vacinação. 

RC DE ARAÇATUBA - CENTENÁRIO RC DE ARAÇATUBA - CENTENÁRIO

RC DE BIRIGUI
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Parceria produz 10 mil mudas de ipê
Integrantes do Rotakids de Bela Vista em parceria com a Ciarama, 
o 10°RC Mec, a Prefeitura local, participaram do projeto orga-
nizado pela Ciarama Máquinas com o objetivo de produzir dez 
mil mudas de ipê das variedades amarelo, roxo, branco e verde. A 
ação de plantio das sementes aconteceu no dia 3 de agosto, nas 
dependências do Viveiro Municipal de Mudas. O plantio foi reali-
zado com auxílio de  servidores  do Meio Ambiente da Prefeitura, 
apoio do 10°RC Mec, colaboradores da Ciarama da cidades de 
Bela Vista, proprietários do Mercado BR, integrantes do Rotakids 
de Bela Vista, Interact Club e Rotarianos. As sementes e o subs-
trato utilizados no plantio foram disponibilizados pela Ciarama 
Máquinas como parte do Projeto “Eu Planto o Futuro”, que tem 
objetivo de incentivar novas atitudes ambientalmente responsá-
veis e inspirar ideias que promovam o uso sustentável dos recur-
sos naturais. 

RC DE BELA VISTA

Galinhada
No dia 28 de Agosto de 2022, o Rotary Club de Birigui e a Casa da 
Amizade realizaram a Galinhada, um evento tradicional do clube, 
o qual foi realizado através de sistema drive-thru em prol dos pro-
jetos do ano rotário 2022-23.

No dia 7 de setembro, o Rotary Club de Paranaíba-Santana reali-
zou a 28ª Corrida Ciclística da Independência, um evento tradicio-
nal que, além de reforçar o patriotismo nessa data tão importante, 
fomenta o esporte e a cultura. A Banda Municipal entoou os hinos 
da Independência e Nacional e foram hasteadas as bandeiras do 
Brasil, de MS, de Paranaíba e do Rotary Club.

Vacinação
No dia 20 de Agosto de 2022, o Rotary Club de Birigui se mobili-
zou em uma ação no centro da cidade para divulgar a campanha 
de vacinação da Poliomielite. 

RC DE BIRIGUI

RC DE PARANAÍBA - SANTANA
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Dia D
O Rotary Club de Naviraí participou ativamente no Dia D.

RC DE NAVIRAÍ

Campanha de Vacinação contra a Pólio
No dia  20 de agosto, Dia D da Campanha de Vacinação contra 
poliomielite, o Rotary Club de Mirandópolis juntamente com Ro-
taract, Interact e Casa da Amizade estiveram no Centro de Saúde 
e UBS locais  participando da recepção, divulgação e dando apoio 
na vacinação do município.

Instituto Rotary Brasil
Os companheiros Moacir Perez e sua esposa Fátima e Governador 
Vladimir Marangoni Filho e sua esposa Juliana participaram do 
45° Instituto Rotary Brasil em São Paulo. Governador Marangoni 
foi um dos palestrantes sobre a Cadre Latino América.

RC DE MIRANDÓPOLIS

RC DE PENÁPOLIS
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Campanha de Vacinação
Os Rotary Clubs de Penápolis se uniram em uma grande divul-
gação durante a semana dedicada a Campanha da Poliomielite. 
Foram feitas divulgações em rádio, TV (através da faixa exibida 
durante o jogo), outdoor, panfletagem em todas as creches muni-
cipais e particulares com crianças de 0 a 5 anos,  passeata no cen-
tro da cidade,  jornais, banner e faixas na FEIPEN e durante show.

Campanha do Glaucoma
Campanha do Glaucoma realizado no dia 13- 08 -22 no Centro 
Oftalmológico Ponta Porã, com atendimento de 139 pessoas. Essa 
campanha está em sua 12° edição e foi realizada em parceria com 
o Hospital e Rotaract Club de Ponta Porã-Fronteira.

RC DE PENÁPOLIS RC DE PONTA PORÃ - FRONTEIRA
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Rotaract Club de Mirandópolis

Rotaract Clubs em ação contra a pólio

Visitas Oficiais da RDR

No dia 23 de agosto, o Rotaract Club de Mirandópolis recebeu a Governadora Miriam Lacerda Philbois para um bate papo 
muito proveitoso, onde foram discutidos projetos e demandas da juventude rotária, com a visita na entidade na qual será desen-
volvido o projeto de Subsídio Distrital deste ano.

No mês de agosto iniciou-se as visi-
tas oficiais da Representante Distrital 
de Rotaract 2022-23, Nathália Aure-
liano. Os Rotaract Clubs de: Aparecida 
do Taboado, Campo Grande, Chapadão 
do Sul e Ribas do Rio Pardo receberam 
nossa RDR nesse primeiro mês de vi-
sitas de forma online e tiveram a opor-
tunidade de discutir sobre diversos 
assuntos do Ano Rotário, como proje-
tos à serem realizados, planejamento 
de ações, sugestões, esclarecimento de 
dúvidas e principalmente, motivar os 
associados para os trabalhos neste ano 
rotário.

News

Nathalia  Aureliano 
Santos
Representante 
Distrital
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Presidente da Comissão 
Distrital do Interact

Willian Tadashi 
Sakimoto

News

Mensagem do Presidente 
da Comissão Distrital

Caros companheiros, antes de 
iniciarmos com as instruções sobre o 
Interact Club, gostaria de fazer minha 
apresentação. Sou Willian Tadashi 
Sakimoto, membro representativo do 
Rotary Club de Andradina Integra-
ção, minha classificação; funcioná-
rio público desde 1997 na Prefeitura 
Municipal de Andradina, onde coor-
denei diversas áreas administrativas. 
Sou formado em Analista de Siste-
mas com pós-graduação em gestão 
pública. No Rotary Club já atuei em 
várias funções do Conselho Diretor, e 
estive como presidente no ano 2016-
2017, em 2018-2019 Governador As-
sistente e recebi este Ano Rotário o 
convite da Governadora Miriam para 
estar presidindo a Comissão Distri-

tal de Interact Club. Gostaria de lhes 
proporcionar alguns conhecimentos 
em relação ao programa Interact. O 
Rotary International é a autoridade 
responsável pela elaboração e exe-
cução dos dispositivos estatutários, 
requisitos de organização, normas de 
procedimento, bem como a responsa-
bilidade pela preservação do nome e 
logotipo do Interact. 

O Interact Club é uma organiza-
ção patrocinada por um Rotary Club, 
constituída por jovens de 12 a 18 anos 
de idade com o propósito de propor-
cionar-lhes a oportunidade de traba-
lhar juntos em uma confraternização 
mundial dedicada à prestação de ser-
viços e compreensão internacional, 
e ao desenvolvimento de habilidades 

de liderança.
O programa é organizado, patro-

cinado e supervisionado por um ou 
mais Rotary Clubs e é estabelecido 
após a aprovação do Governador e 
depois de ser certificado e reconhe-
cido pelo Rotary International; e sua 
existência dependerá do patrocínio 
contínuo do(s) Rotary Club(s) patro-
cinador(es) e do contínuo reconheci-
mento do Rotary International.

Falando nisso, como está sendo o 
desenvolvimento do Interact Club na 
sua cidade? Os Rotary Clubs que ain-
da não fundaram um Interact Club, 
procure-nos para maiores orienta-
ções. Tenham certeza que vale a pena 
investir na juventude!

Visita Oficial ao Interact Club de Avanhandava

Passaporte Literário do Interact Club de Jardim Guia Lopes da Laguna

Visita Oficial ao Interact Club de Valparaíso

Visita Oficial ao Interact Club de Guararapes

Reunião com a Governadora Interact Club de Aparecida do Taboado

Visita Oficial ao Interact Club de Penápolis

Arrastão Bimestral do Interact Club de Guaraçaí
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Tarde Solidária do Interact Club de Jardim - Guia Lopes da Laguna

Dia do Convidado no Interact Club de Inocência Reunião com a Governadora Interact Club de Mirandópolis

Divulgação da Campanha de Vacinação do Interact Club de Mirandópolis

Bazar do Interact do Interact Club de Penápolis

Dia do Convidado do Interact Club de Campo Grande - Universidade

Visita ao asilo do Interact Club de Mirandópolis

Dia do Convidado do Interact Club de Penápolis

Tarde da Imaginação do Interact Club de Bela Vista

Dia do 
Convidado do 
Interact Club 
de Bela Vista

Reunião 
do Interact 
Club de 
Avanhandava

Campanha da Pólio do Interact Club de Penápolis



Coordenadora 
Distrital das 
Entidades de 

Senhoras de 
Rotarianos

coordenadora
mensagem da

Q ueridas Senhoras! Mais um mês de 
visitas nas Casas da Amizade. Apenas 
alguns quilômetros percorridos, sem-
pre apreciando uma bela paisagem 
de cada região e ansiosa em chegar na 
próxima cidade, confesso que sinto um 

frio na barriga. Momento em que posso conhecer melhor 
vocês e seus projetos fantásticos, pois desfrutamos de um 
mesmo ideal de servir ao próximo. Durante as assembléia 
sempre atentas aos projetos, surgem risos e lágrimas devi-
do a emoção e o carinho pelo trabalho desenvolvido pelas 

Durante as assembléia sempre atentas aos projetos, surgem risos e 
lágrimas devido a emoção e o carinho pelo trabalho desenvolvido.

Rosane 
Rocha

ASR de Bela Vista ASR de Birigui
Chá Bingo - A ASR de Bela Vista realizou um chá beneficente no 
dia 10 de setembro. 

Dia dos Pais - No dia 12 de agos-
to, a Casa da Amizade, junta-
mente com o Rotary Club de 
Birigui, realizou a festiva de Dia 
dos Pais, onde as companheiras 
preparam uma cesta de presente 
para cada papai, tudo feito com 
muito amor e carinho. 

Galinhada - No dia 28 de agosto, a Casa da Amizade participou da 
Galinhada realizada pelo Rotary Club de Birigui, onde as compa-
nheiras ficaram a cargo da venda de doces que será revertida em 
prol dos projetos da Casa e na montagem das marmitas. 

Casas da Amizade, pois a alegria estampada em cada face 
demonstra o prazer de cada uma de vocês, como é bom ter-
mos estes encontros, para aprendermos juntas! Obrigada 
pelo carinho de sempre.
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ASR de Birigui

ASR de Guararapes

ASR de Campo Grande

Vacinação - No dia 20 de agosto, as mulheres da Casa da Amizade 
de Birigui se mobilizaram uma ação no centro da cidade para a 
divulgação da campanha de vacinação contra a Poliomielite.

Visita - No dia 30 de agosto tivemos o prazer de receber em nossa 
Casa a coordenadora Rosane e Orientadora Sônia. Foi um dia de 
muito aprendizado. Muito obrigada pela visita. Voltem sempre.

Sócia Honorária - Durante a comemoração dos 63ª aniversário da A 
F R - Casa da Amizade de Campo Grande - MS, a Coordenadora Dis-
trital das Entidades das Senhoras dos Rotarianos, Rosane Apareci-
da da Silva Bento Rocha recebeu o  certificado de sócia honorária .

Polio - Em 20 de agosto a ASR Casa da Amizade de Guaraçaí par-
ticipou do dia D de Vacinação Contra a Poliomielite, juntamente 
com a família rotária, em apoio à campanha de vacinação.

ASR de Guaraçaí
Visita - A ASR Casa da Amizade de Guaraçaí e rotarianos recebe-
ram e acompanharam essa importante visita oficial da governado-
ra Miriam Lacerda Philbois e da coordenadora Rosane Aparecida 
da Silva Bento Rocha ao nosso município.
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ASR de Três Lagoas

ASR de Ponta Porã - Pedro Juan Caballero

Aleitamento - Palestra sobre Aleitamento Materno com a presença 
de nossa CD Rosane.

Visita Oficial - Visita oficial da Governadora Distrital Miriam Phil-
bois e da Coordenadora Distrital Rosane a ASR de Três Lagoas.

Feijoada Beneficente - No dia 11 de setembro, no salão de festas da 
ASR, foi realizado a tradicional Feijoada Beneficente em conjunto 
com Associação das Senhoras de Rotarianos e Rotary Club de Ponta 
Porã Pedro Juan Caballero em Prol dos Projetos em andamento, 
Mãe Canguru, Transformando Vidas, Mechas da Amizade e do Ro-
tary Club com Projeto Saúde Bucal. Foram servidos mais de 150 
Feijoadas, com sucesso total do evento. Obrigado a todos que nós 
apoiaram nesse evento.

APAE - Confraternização com alunos da APAE, na semana da crian-
ça com deficiência, juntamente com Casa da Amizade e Rotary.

ASR de Paranaíba - Santana
Bingo - No dia 19 de agosto, 
a CA de Paranaíba-Santana 
realizou um Bingo para ar-
recadar recursos para aquisi-
ção de produtos para a Sopa 
Solidária, um projeto que 
entrega cerca de 100 marmi-
tex de sopa todas as quartas-
-feiras para famílias carentes 
cadastradas de Paranaíba.
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News

(67) 99693-5560

rafaeld4470@gmail.com

Rafael Rezende 
Francisco de Oliveira

Caros companheiros, para falar sobre o Ryla, é importante 
que a equipe envolvida tenha criatividade e mente aberta para 
abordar diferentes temáticas. Segundo o manual de RYLA, 
mesmo que seja aberto a jovens de 14 a 30 anos, é recomendado 
que seja determinado o foco do seu evento, convidando partici-
pantes de idade e nível de maturidade semelhantes. 

Ao focar o evento em uma faixa etária específica, você pode 
criar um programa que atenda às necessidades dos participan-
tes. Por exemplo, um evento RYLA para jovens de 16 a 18 anos 
pode priorizar habilidades de liderança de que os participantes 
precisarão durante o processo de seleção de uma universidade. 

Presidente da 
Comissão Distrital

Mensagem do Presidente da Comissão Distrital

ASR de Três Lagoas ASR de Três Lagoas
Assembleia - Assembleia com a Coordenadora Distrital Rosane na 
Casa da Amizade de Três Lagoas.

Doação - Entrega de leite e 
fraldas arrecadados pelos 
Rotary Clubs de Três Lagoas, 
Cidade das Águas, Rotaract, 
Interact e Casa da Amizade, 
com a presença das nossa 
GD Mirian e CD Rosane.

Projetos - Visita das GD Mirian e CD Rosane aos projetos da Casa 
da Amizade “Brincando com Artes” e “Fazer Arte não tem idade 
(MIM)”.

Um evento RYLA para pessoas de 22 a 30 anos pode se 
concentrar nas habilidades necessárias para os participantes 
avançarem na sua carreira profissional. 

Um detalhe importante, o RYLA também é uma oportuni-
dade para engajar jovens com potencial de liderança ou neces-
sidades especiais, desde que você tenha voluntários qualifica-
dos e acesso às instalações adequadas. 

Já pensaram na possibilidade para desenvolver um Ryla 
com alunos da APAE ou jovens com TEA (Transtorno do Es-
pectro Autista)? Sejam criativos, procurem a comissão do 
D.E.I. de seu clube e façam a diferença!
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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

IVINHEMA LONDRINA

ANGÉLICA IVINHEMA NOVA ANDRADINA

PET HOUSE 
SHOP 

ANIMAL 
LTDA

1º

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

Rotary Club 
de Bela Vista

Rotary 
Club de 
Mirandópolis

ARROZ ESTRELA 
LTDA

4º



23 INFORMATIVO DISTRITAL 4470
EDIÇÃO Nº 03 • SETEMBRO DE 2022

Rotary Club 
de Araçatuba - 
Bandeirantes

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

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

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  
Birigui

Rotary Club de  
Campo Grande - 

Universidade

RC de Três Lagoas - 
Cidade das Águas

Rotary Club de  
Aparecida do 

Taboado

Club de Guaraçaí

Rotary Club de  
Guaraçaí

Rotary Club de 
Três Lagoas4º

Rotary Club de Nova Andradina - Centenário

Club de Nova Andradina
Centenário

Rotary Club de Birigui - Cidade Pérola
Rotary Club de Naviraí

Cooperativa Agrícola Sul Matogrossense

Anaurilândia

Cooperativa Agrícola Sul Matogrossense

Nova Andradina

Cooperativa Agrícola Sul Matogrossense

Amandina – Ivinhema

5º



Tragam três novos associados para o seu clube de ROTARY até o 
dia 31 de dezembro de 2022 e concorra: Duas diárias do NACIONAL 
PALACE HOTEL em CORUMBÁ-MS. Um passeio no BARCO PÉROLA DO 
PANTANAL + R$1.000,00 em dinheiro. 

Apoio: NACIONAL PALACE HOTEL – CORUMBÁ-MS – Duas diárias com 
café da manhã e BARCO PÉROLA DO PANTANAL.

Patrocínio: REAL H - Nutrição e saúde animal, Marcosul Seguros - Corre-
tora de Seguros e Dourados News – A fonte da informação

1. O objeto deste sorteio será: Duas diárias no NACIONAL PALACE HOTEL 
– CORUMBÁ-MS com café da manhã, um passeio no BARCO PÉROLA DO 
PANTANAL e mais R$1.000,00 (Um mil reais) em dinheiro. O ganhador po-
derá desfrutar do prêmio acima no período de 01/01/2023 a 30/06/2023, 
condicionado a confirmação da reserva para o período desejado.  
2. Os clubes que conquistarem o número de 03 (três) novos associados ou 
mais de crescimento real de 01/07/2022 até o dia 31/12/2022 participarão 
do sorteio do prêmio acima especificado. Somente um ou dois novos asso-
ciados não dará direito ao clube a participarão no sorteio.  
3. Os mesmos deverão ser inseridos no My Rotary até 31/12/2022, da onde 
será tirado o relatório com todas as informações necessárias para iden-
tificar os clubes participantes do sorteio. Este relatório será tirado até o 
10/01/2023 ou quando o site estiver atualizado. 
4. A campanha valerá para o período de dia 01/07/2022 e término no dia 
31/12/2022. Válido somente para o distrito 4470 de Rotary International. 
Caso não haja ganhador até a data limite do sorteio, o sorteio será total-
mente cancelado, sendo assim, não será cobrado o valor do investimento 
dos patrocinadores.
5. O Distrito 4470 e o Rotary International, ficam isentos de quaisquer res-

ponsabilidades com relação ao desfrute deste final de semana no NACIONAL 
PALACE HOTEL, no passeio no BARCO PÉROLA em CORUMBÁ-MS. Todo o 
percurso, viagem, passeios, programas, refeições, bebidas, compras etc. Ficam 
por conta do ganhador do prêmio. 
6. A retirada do prêmio em dinheiro no valor de R$1.000,00 (Um mil reais), 
fica condicionada a reserva no NACIONAL PALACE HOTEL – CORUMBÁ-MS. 
Após a confirmação da reserva no hotel, o depósito dos R$1.000,00 (Um mil 
reais) será efetuado diretamente no banco e conta indicados pelo ganhador.
7. O sorteio será ao vivo, mesmo que virtual, no canal da Cíntia Okano – IP 
do Distrito 4470 pelo Instagram, com a presença da Governadora MIRIAM 
PHILBOIS, dos presidentes dos clubes que participarão do sorteio e de todos 
os companheiros e companheiras do Distrito 4470. A data do sorteio será dia 
11/01/2023 as 20h de Brasília e fica a cargo do clube ganhador decidir qual 
associado do seu clube desfrutará do prêmio. 
8. Objetivos desta campanha: 
- Incentivar o aumento do quadro associativo dos clubes do Distrito 4470.
- Incentivar a conhecer o PANTANAL SUL MATOGROSSENSE e se hospedar no 

NACIONAL PALACE HOTEL – CORUMBÁ-MS, fazer um passeio de barco e 
conhecer as belezas naturais do rio Paraguai.

- Fazer divulgação das marcas patrocinadoras REAL H, MARCOSUL e DOU-
RADOS NEWS

- Incentivar maior interação, diversão e uma competição sadia entre os com-
panheiros e companheiras dos clubes do distrito 4470. 

9. Assim como nós temos a oportunidade de participar do Rotary, vamos retri-
buir este privilégio para outras pessoas servirem as suas comunidades! Com 
esta campanha pretendemos atingir a meta de no mínimo 200 novos associa-
dos ao distrito 4470! Sucesso à todos!!!
Edilson Bigatão
Governador 2020-21
Coordenador Assistente de Rotary 2021-23

REGULAMENTO DA CAMPANHA – CORUMBÁ 2022-23
“CENTENÁRIO DO ROTARY NO BRASIL”

“TRÊS NOVOS ASSOCIADOS POR CLUBE DE ROTARY ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022”
DISTRITO 4470

PATROCINADORES:
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