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Presidente do 
Rotary International

mensagem do

Shekhar 
Mehta

presidente
Que grande ano para o Rotary! Vocês venceram todos os 

desafios, incluindo “crescer mais e fazer mais”. Neste ano, 
o Rotary cresceu de uma forma que não víamos há muitos 
anos. Nós realizamos um trabalho importante no mais alto 
nível – em parceria com Unicef, Commonwealth e líderes 
globais – por meio de novos projetos transformadores em 
todas as áreas de enfoque. 

Esses esforços criaram novas oportunidades para em-
poderar meninas, melhorar o meio ambiente e promover a 
alfabetização e a saúde.

Quero agradecer a cada um de vocês por seus serviços 
proativos. Também quero agradecer aos maravilhosos fun-
cionários do Rotary por garantirem que possamos cuidar 
dos nossos semelhantes, com paz em nosso coração. 

Pessoalmente, este foi um ano extremamente enrique-
cedor para Rashi e para mim. Conhecemos milhares de ro-
tarianos e nos inspiramos com seu trabalho formidável ao 
redor do mundo.

Também pudemos mostrar o trabalho do Rotary no 
mais alto nível, oferecendo parceria a chefes de estado, lí-
deres e burocratas, mostrando que o Rotary se importa e 
traz paz a este mundo.

Com nosso canto do cisne, Rashi e eu desejamos a 
você o melhor ao Servir para Transformar Vidas.

Quero agradecer a 
cada um de vocês 
por seus serviços 

proativos. Também 
quero agradecer 

aos maravilhosos 
funcionários do Rotary 

por garantirem que 
possamos cuidar dos 

nossos semelhantes, com 
paz em nosso coração.
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Um navio especial no oceano 
do serviço

A cada ano as lideranças do Rotary são renovadas. Uma 
nova equipe assume a direção do navio e, com seu capitão, 
o governador do distrito, navega no oceano do serviço, che-
gando, 365 dias depois, novamente ao porto, com a satisfa-
ção do dever cumprido e tendo honrado o legado que lhe foi 
entregue.

É um navio especial, toda a sua tripulação é compos-
ta de voluntários, homens e mulheres sempre dispostos a 
doar-se pelo bem comum em busca da paz e da harmonia 
entre as nações.

A bitácula está repleta de projetos extraordinários, os 
quais têm a humanidade como objetivo maior de todas as 
suas ações, e todos a bordo cumprem com excelência a sua 
missão.

O vento, sempre a favor, chama-se tolerância, e suas for-
talezas estão na diversidade, equidade e inclusão, que fa-
zem este navio, chamado Rotary, tão singular e invencível.

Se em algum momento você for chamado para integrar 
essa tripulação maravilhosa e fazer essa travessia especial, 
certamente é alguém único, e cabe a você honrar esse cha-
mado, honrar o legado e transmití-lo às gerações futuras, 
para que elas sintam o prazer de servir a humanidade sob 
os nobres ideais do navio chamado Rotary, em cujo mastro 
flameja a bandeira da paz.

A cada ano as lideranças 
do Rotary são renovadas. 

Uma nova equipe assume a 
direção do navio e, com seu 

capitão, o governador do 
distrito, navega no oceano do 

serviço, chegando, 365 dias 
depois, novamente ao porto, 

com a satisfação do dever 
cumprido e tendo honrado o 
legado que lhe foi entregue.

mensagem do
diretor

Diretor 2021-23 do 
Rotary International

Julio Silva-
Santisteban 

Ojeda
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Governador do 
Distrito 4470

mensagem do

Luiz de 
Albuquerque  

Ferreira (Buka)

governador
Serviços à Juventude

Prezados Companheiros, Companheiras, Juven-
tude Rotária e Meninas da Casa da Amizades do Dis-
trito 4470,

Hoje é o último dia de nossa gestão Inovadora como Go-
vernador do distrito 4470 – Ano Rotário 2021-22.

Tivemos mais uma oportunidade de Servir em nossa 
Organização e, dentro das nossas possibilidades, demos o 
melhor de nós em prol do desenvolvimento do nosso Dis-
trito e, por conseguinte, dos serviços que prestamos à cole-
tividade em nossa região.

Um ano rotário, para quem exerce a governadoria de um 
Distrito como o nosso que tem uma dimensão temporal di-
ferente, começa muito tempo antes de uma posse, e o mais 
interessante, nunca termina!

Este Ano Rotário, para Veruska e eu, sem dúvida al-
guma ficará marcado na nossa memória. Não só por tudo 
aquilo que foi realizado por este maravilhoso Distrito e 
pelos resultados alcançados, mas também pelo especial en-
volvimento e participação de toda a nossa família rotária.

Se o nosso Distrito é o que é na comunidade rotária na-
cional e internacional, o é em virtude dos grandes rotaria-
nos que são, que doam parte do seu tempo e de seu talento 
para servir os mais necessitados, sempre com a ajuda da 
nossa família.

Foi um grande prazer contar com todo o trabalho, dedi-
cação e apoio realizado por vocês neste ano. Cada um à sua 
maneira e dentro das suas possibilidades e disponibilidade. 
Foi muito gratificante e aprendemos muito.

Não entendam esta mensagem como uma despedida, 
mas sim como um “vamos em frente”.

Apesar de estarmos encerrando uma etapa em nossas 
vidas e em Rotary temos certeza que continuaremos traba-

Foi um grande prazer 
contar com todo o trabalho, 
dedicação e apoio realizado 

por vocês neste ano. 
Cada um à sua maneira 

e dentro das suas 
possibilidades e 
disponibilidade. 

Foi muito gratificante e 
aprendemos muito.

lhando pela causa rotária em conjunto e nunca deixaremos 
de apoiar nossos clubes e o Distrito 4470 na busca da me-
lhoria das condições de nossa comunidade.

Isso porque, independentemente de qualquer cargo – 
que na verdade é encargo, continuaremos rotarianos e con-
victos de que os ideais que fomentamos e procuramos colo-
car em prática levará à Humanidade a um mundo de Paz e 
com o Servir para Transformar Vidas.

#endpolio

endpolio.org/pt
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Juntos, 
Transformamos 
Vidas!

Rotary Club de Bela Vista

Rotary Club de Birigui

Rotary Club de Aparecida do Taboado

Rotary Club de Bela Vista Projeto de aquisição de equipamentos para a AFADIS - Associação de familiares e amigos de pessoas com discapacidade

Doação de um equipamento de fisioterapia chamado “PEDIA SUIT” a  APAE de Birigui

Rotary Club de Aparecida do Taboado entrega de dois computadores equipados e uma impressora multifuncional para a APAE

Os clubes do Distrito 4470 apresentam seus associados e seus proje-
tos ou ações neste Ano Rotário 2021-22. Um ano de retomadas de 
eventos presenciais, em que cada clube se esforçou para trazer mais 
um companheiro, atuou em sua comunidades através de ações ou 

projetos; um ano em que todos serviram e transformaram vidas, uniram-se e 
fizeram eventos grandiosos ou, na enormidade de seus corações, entregaram 
um “simples” prato de sopa para quem precisava. Como é bonito celebrarmos 
o final dessa gestão, relembrando nosso servir e como é especial poder fa-
zer tudo isso em comunhão com um clube. Por isso a foto dos companhei-
ros, para nos lembrarmos sempre que, juntos, podemos fazer muito mais! 
Parabéns a cada clube por sua dedicação em transformar as vidas de sua 
comunidade. Um agradecimento especial ao nosso líder neste Ano Rotário, 
Governador Buka. Fica essa lembrança, para você ter guardado o lindo 
trabalho desse Distrito gigante durante sua gestão.
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Rotary Club de Cassilândia

Rotary Club de Campo Grande - Pantanal

Rotary Club de Chapadão do Sul
Visita do Governador Buka a Ala de Saúde na Melhor Idade! 

Participação do Rotary Club de Campo Grande Pantanal na coleta de brinquedos para doação de Natal

Visita do Governador Buka durante a entrega da Lousa Digital para a Apae.

Rotary Club de Maracaju

Rotary Club de Guaraçaí

Festa da Linguiça de Maracajú

Entrega de Projeto na Associação de Assistência ao Idoso, onde foram entregues climatizadores, cadeiras de roda, ultrasson e travesseiros confort luck.
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Rotary Club de Mirandópolis

Rotary Club de Penápolis

Rotary Club de Mirandópolis juntamente com o Governador Buka

Entrega do Projeto Distrital de doação de aparelhos para a Santa Casa.

O Distrito 4470 é 
destaque novamente 
na Fundação Rotária.
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mensagem da
coordenadora

Coordenadora 
Distrital das Entidades 

de Senhoras de 
Rotarianos

Veruska 
Alessandra 

Alves Ferreira
Encerramento da 
Gestão 2021-22

Os preparativos... Riqueza em cada detalhe.

Recepção a Coordenadora Nacional Cleuza Maria Rizo.

Esse mês de Junho assim como os outros 11 meses da 
gestão 21-22 ficará gravado em nossas vidas pela amizade, 
união, comprometimento e ação... Espero que cada mo-
mento tenha sido especial para todos que estiveram com 
a gente, perto ou longe... O importante é estar presente de 
coração em cada momento, na torcida de que tudo daria 
certo... E deu!!! Treinamos, estudamos, viajamos, fizemos 
reuniões, assembleias, visitas oficiais... Sorrimos, chora-
mos, nos emocionamos, ensinamos e aprendemos muito... 

Depois de tudo... 

#vemproeda4470
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Os convidados foram recepcionados pelo saxofonista Fordinho que deu um 
show de emoção acompanhado de sua filha.

A Orientadora Setorial do Setor 4 Gisele Meneguzzo – Casa da Amizade de 
Três Lagoas - MS representou todas as orientadoras do Distrito falando sobre 
sua experiência nessa gestão.

A Presidente Shirley Apareci-
da Pessôa – Casa da Amizade 
Campo Grande – MS, explicou 
sobre a documentação necessá-
ria e a organização para conse-
guir recursos financeiros através 
de emendas parlamentares.

A Presidente Cinthia Batista – 
Casa da Amizade de Três Lago-
as – MS, apresentou o Projeto 
da Coordenadoria Nacional 
“Mulheres Inspiram Mulheres – 
Arte não tem idade”.

A Presidente Aline Monzini Mussi – Casa da Amizade de Birigui falou sobre 
o Projeto Coleta da Amizade.

Após as apresentações dos Projetos, foi realizado um Desfile de Modas com 
as roupas da Eli Fernandes, para realização desse evento, contamos com 
vários amigos, a Jornalista Márcia Canevari diretora do Grupo FR Magazine 
fez o protocolo de Desfile, com muita alegria e descontração.

Apresentação da Co-
ordenadora Distrital 
Eleita Rosane Apa-
recida Bento Rocha 
– Gestão 2022-23.

O EDA 2022 aconteceu dia 18 de junho de 2022, no Parque Acqualinda.
Com início às 9h, recebeu companheiras das Casas da Amizade, rotarianos 
e convidados de todo Distrito, a mesa de trabalho foi montada com a CD 
Veruska Alessandra – Gestão 2021-22, o Governador do Distrito 4470 Luiz 
de Albuquerque Ferreira “Buka” – 2021-22, CN Maria Olga Mandetta – 
Gestão 1998-2000 e a CN Cleuza Maria Rizo – Gestão 2021-23, do Distrito 
4710. Momento de muita troca e aprendizado...

Enfim... Chegou o grande dia!
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Troféus Caravanas

Comenda Ilka Munhoz Homenagens

Em 3º Lugar a Casa da Amizade de 
Dourados - MS.

Em 2º Lugar ficou a Casa da Amiza-
de de Naviraí - MS.

A vencedora do Troféu Coordenadoria Distrital Ivany Paiva Gatti foi a Casa 
da Amizade de Itaporã - MS.

Durante essa gestão, com o retorno as atividades presenciais, inserimos no 
formulário de pontuação; os projetos sugeridos pela Coordenadoria Nacio-
nal – Gestão 2021-23. Foram 11 relatórios enviados, dentre esses 3 não 
concorreram com pontuação. Avaliar não é uma tarefa muito fácil, foi preciso 
muita dedicação e algumas horas de trabalho efetivo. A Comissão avaliadora 
foi determinada e coesa. A Coordenadoria Distrital agradece as Coordena-
doras Distritais Norma, Milena e Andreia e a companheira Áurea Prudêncio 
pelo apoio e pelas orientações sobre todo processo. Parabéns a todas Enti-
dades que estão desenvolvendo Projetos, campanhas e ações que acolhem 
e cuidam das comunidades locais.

A Casa da Amizade de Itaporã foi embora do EDA com a bagagem muito 
mais recheada de animação, entusiasmo e dedicação. Levaram merecida-
mente todos os troféus.

A Coordenadoria 
Distrital homenageou a 
Companheira Cláudia 
Fujikawa.

O XI EDA homenageou 
a Coordenadora Distrital 
2014-15 Silvia Maria 
Giron Garcia de Souza 
(In memoriam), para 
receber as homenagens, 
convidamos o GD 2014-
15 Sidnei Garcia de Sousa 
que veio com suas netas: 
Barbara Tanizawa Giron 
Garcia, Marina Garcia 
Soubhia e Cecilia Martinez 
Garcia. Foram momentos 
de muita emoção. 
Obrigada por estar junto 
de nós sempre!

A Coordenadora Distrital 
Veruska Alessandra 

é homenageada pelo 
Governador Buka.

Troféu Coordenadoria 
Distrital Ivany Paiva Gatti
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O Jantar Dançante

A Coordenadora Nacional Cleuza Maria Rizo nos presenteou com sua 
presença e como sempre, nos incentivou, orientou com todo seu carinho e 
conhecimento. Obrigada por tudo!

A animação da noite 
ficou por conta da 
dupla Marco Túlio e 
Luciano.

A nossa Equipe Distrital
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A.S.R. de Guaraçaí A.S.R. de Guaraçaí

A.S.R. de Itaporã

Doações - A ASR Casa da Amizade de Guaraçaí entregou sabão ecológico líquido e em barra, do 
projeto sustentável Sabão da Amizade, para o Hospital e Maternidade de Guaraçaí. Fomos recebidos 
pelos funcionários Daiane (secretaria) e Emerson (recepção). A presidente Fatima Agutuli agradece 
às companheiras Elaine Paulo Negrao Tiburcio, Maze Rosa, Maria Vitória Pegino Dias, Simone Solano 
Rosa e Valdira Martins que puderam estar nos acompanhando nesta ação.

Roupas de bebê - Foram entregues roupas de bebê do Bazar da Amizade (feito em parceria com o 
Interact) para o CRAS de Guaraçaí (que realiza trabalho com gestantes). ASR Guaraçaí sempre atenta 
às necessidades da comunidade.

Festa Junina - O Rotary Club de Guaraçaí realizou no dia 11 de junho uma grande Festa Junina, com 
a participação da Casa da Amizade, Rotaractianos, Interactianos, e com a presença da Intercambista 
2016/17, Melissa Jermigan Jay e sua mãe Kris. Foi uma noite muito alegre, e muito importante para 
reforçar o companheirismo.

Projeto Tampa da Amizade - A Presidente da ASR Casa da Amizade de Guaraçaí Fatima Agutuli 
agradece à todas as companheiras quem estiveram presentes dia 06/06 na sede do Rotary Club para 
organizar as tampinhas e lacres arrecadados durante oito meses do Projeto Tampa da Amizade desta 
gestão. Foram arrecadados aproximadamente 206kg de tampinhas totalizando R$617, 67 com a ven-
da realizada em Birigui, que serão revertidos em doações. Os lacres, também arrecadados na campa-
nha, serão doados para a Associação Voluntária de Combate ao Câncer do Hospital de Amor de Jales. 
Este projeto que teve início na gestão da Presidente Ana Franciele, passou pela gestão da Selma 
Costa de Oliveira. E assim continuamos colhendo bons resultados, sempre com muita #amizadeu-
niãocomprometimentoeação. Obrigada à todos que doaram, mas ainda não terminou! A ar-
recadação continua, para que possamos dar continuidade, com ainda mais sucesso, a essa ação de 
solidariedade, sustentabilidade e amor.

Homenagem às Mães - Na cidade de Itaporã, aconteceu em reunião conjunta (ASR e Rotary) 
uma noite para homenagear as mães pelo grandioso dia.  A reunião comemorativa contou com várias 
homenagens, sorteios, mimos e um delicioso jantar. 
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Participação 45ª Conferência Distrital - A A.S.R de Três Lagoas não mediu esforços e esteve 
presente na 45ª Conferência Distrital. O lugar escolhido para sua realização foi magnifico. Um ambien-
te perfeito para encontros, troca de informações e atualizações. Uma mistura de fim de uma gestão e 
outra vindoura, sob novas perspectivas para um novo trabalho. Notou-se, claramente, a grandiosidade 
do evento, que foi coroado com uma noite de muito glamour e descontração propiciados pelos queri-
dos GD Buka e CD Veruska. Nossa presidente Cinthia Batista parabeniza o Distrito pela realização do 
evento que, sem dúvida, foi um sucesso!

Perucas Rede Feminina de Combate ao Câncer - A A.S.R de Três Lagoas, mais uma vez, 
comprometida e profundamente envolvida com o bem estar das mulheres em tratamento de câncer, 
qualquer que seja, mais uma vez mostrou seu belíssimo trabalho doando produtos para as cabeleirei-
ras e voluntarias da Rede Feminina de Combate ao Cancer, Elina e Mercedes, para que as perucas fi-
quem cada vez mais bonitas e com aspecto natural, trazendo de volta a auto estima àquelas mulheres 
guerreiras, fazendo com que se sintam fortes e confiantes. Nossa companheira Cristiana acompanhou 
de perto a técnica destas profissionais tão dedicadas. Parabéns!!

A.S.R. de Três Lagoas
Projeto “Fazer arte não tem idade” 
- A ASR de Três Lagoas em parceria com 
o Rotary Club de  Três Lagoas, sentem-se 
honrados e muito felizes pelo retorno do 
projeto “FAZER ARTE NÃO TEM IDADE”. 
Este projeto, reiniciado em 10/05/22, já 
inscrito no MIM – Mulheres Inspiram Mu-
lheres – da Coordenadoria Nacional das 
Esposas e Senhoras de Rotarianos (CNESR), 
é mais que um simples projeto. Ele traz vida 
e alegria para as senhoras que estão na 
terceira idade, indicadas através de ca-
dastro na Assistência Social da Prefeitura 
Municipal de Três Lagoas. Este projeto se 
desenvolve em um clima de amizade, con-A.S.R. de Três Lagoas

Projeto “Brincando com Artes” - A ASR de Três Lagoas em parceria com o Rotary Clube Três 
Lagoas, finalmente, depois de muito empenho, trouxeram de volta o projeto “Brincando com Artes”. 
Este projeto, já está inscrito no Projeto Educação – da Coordenadoria Nacional das Esposas e Senho-
ras de Rotarianos (CNESR). As crianças, iniciam o curso bem ansiosas e, já na primeira aula, esboçam 
uma tela à óleo. Isso graças a habilidade e técnica ensinados pela professora de artes Maria Antonia 
Baccini, que, com seu trabalho voluntário, engrandece e fortalece cada vez mais nosso projeto. Os 
alunos, todos matriculados nas redes municipais e estaduais de ensino , fazem o curso em ateliê equi-
pado, desfrutam de um delicioso lanche e ampliam seus conhecimentos com outras técnicas de arte.

Recepção aos representantes Rotary Internacional - A ASR de Três Lagoas, através de sua 
Orientadora Setorial - Setor -4 - Gisele Gonçalves Braga Meneguzzo e da companheira Maria Elisa 
Klescz de Freitas, fizeram uma excelente recepção no Aeroporto Plinio Alarcom, em Três Lagoas, para 
os representantes do Rotary Internacional José Antonio Figueiredo Antiório Filho e Daiane Daumichen 
Antiório. Eles vieram para a 45ª Conferência Distrital, e sentiram-se felizes e acolhidos. O casal esbanja 
elegância e simpatia. Foi um prazer enorme poder recebê-los.

fraternização, risos e histórias, numa sala aconchegante, onde é servido um delicioso lanche e todas 
têm o privilégio de aprender as técnicas apresentadas pela professora de arte Maria Antonia Baccini, 
cujo trabalho é voluntário e muito valioso.

A.S.R. de Itaporã
Homenagem às Mães - O Rotary Club de Itaporã em parceria da Casa da Amizade promoveu a 
tradicional Promoção de Pizza. Foram confeccionadas 350 unidades de pizzas e vendidas pelo Rota-
rianos e Senhoras da ASR. Os lucros das promoções sempre são revertidos em prol da comunidade de 
Itaporã. Dia de muito trabalho e companheirismo.
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Divulge notícias e atividades desenvolvidas 
pelo seu Rotary Club através do email 

cartamensald4470@gmail.com

RC DE BIRIGUI

Alunos da rede municipal são premiados no 
concurso cultural “Meio Ambiente e Minha Ci-
dade”
Quinze alunos da rede municipal de ensino de Birigui foram pre-
miados no concurso cultural “Meio Ambiente e Minha Cidade”, 
em solenidade realizada na Câmara Municipal. O concurso teve 
a participação de 8.262 crianças de 17 unidades escolares. O 
concurso foi promovido pela Secretaria Municipal de Educação 
e a Polícia Militar Ambiental, em parceria com o Rotary Club de 
Birigui e a Casa da Amizade. O objetivo foi despertar nos alunos 
a consciência da preservação ao meio ambiente e da cidadania.

Festiva de posse
O Rotary Club de Campo Grande teve o prazer de participar da 
posse conjunta a nível nacional, com a participação de Shekhar 
Mehta, presidente de RI no ano 2021-22, empossando o compa-
nheiro Valério Skovronski Filho. 

Dia do Convidado
Visando ao crescimento do quadro associativo, o Rotary Club de 
Campo Grande Pantanal realizou o Dia do Convidado, organizado 
pelo Diretor de DQA do clube. A reunião contou com a presença de 
sete convidados e com a parceria do Rotary Club de Campo Gran-
de Sem Fronteiras. No tempo destinado aos convidados, muito foi 
falado sobre o Rotary e sobre os benefícios de fazer parte desta 
instituição dedicada a fazer o bem.

RC DE CAMPO GRANDE - PANTANAL

Na mesma noite, 
o clube, em come-
moração à posse 
do novo membro, 
realizou uma festi-
va para celebrar o 
evento.
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RC DE CHAPADÃO DO SUL

18ª Feijoada
O Rotary Club de Chapadão do Sul realizou a sua 18ª Feijoada.

Aquece MS
No dia 7 de maio, junto de toda a Família Rotária de Campo Gran-
de e outros inúmeros colaboradores, o Rotary Club de Campo 
Grande Pantanal participou do Dia D da campanha Aquece MS. No 
movimento, foi arrecadada uma grande quantidade de roupas que 
serão doadas para diferentes instituições indicadas por cada clube 
de Rotary. Assim, a Família Rotária de Campo Grande mostra sua 
força e faz, mais uma vez, diferença na vida das pessoas.

RC DE CAMPO GRANDE - CIDADE DOS IPÊS

RC DE CAMPO GRANDE - SÃO FRANCISCO

Entrega de Título Paul Harris
Mais uma safira para a Presidente Eliane Potrich do RC Campo 
Grande-Cidade dos Ipês e troca de mimos. Obrigado minha Pre-
sidente.

Entrega de Título Paul Harris e posse
O Rotary Club de Campo Grande - São Franciaco fez a entrega 
de Títulos Paul Harris: 1ª Safira Comp. Renata Mendes, 2ª Safi-
ra Comp. Mário Manfrim, 3ª Safira Comp. Luzia Rocha e 1º Rubi 
Comp. Carlos Henrique, associados do Rotary Club de Campo 
Grande-São Francisco. Tomou posse o novo companheiro, Nelson 
Verão, comerciante do ramo de peças.

RC DE CAMPO GRANDE - PANTANAL

Projeto entregue
O Rotary Club de Campo Grande - São Franciaco fez a entrega do 
subsídio distrital na Comunidade Quilombola Furnas do Dionísio. 
Equipamentos para melhoria da produção da fábrica de doces da 
comunidade. 
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RC DE CASSILÂNDIA

Sala de fisioterapia
Foi entregue a instalação da sala de fisioterapia do Lar dos Idosos 
São Francisco. A sala tem todos os equipamentos de fisioterapia 
necessários para o tratamento de lesões e outros problemas mo-
tores. O benefício é muito importante para os idosos, pois pro-
move a saúde, mobilidade e qualidade de vida, sem ter que sair 
de dentro do lar. Ajuda no ganho de força muscular, equilíbrio, 
coordenação. E o mais importante, contribui para diminuir as do-
res através do tratamento, promovendo certa independência para 
eles.

RC DE CAARAPÓ

Treinamento
Rotary Club de Caarapó participou do Treinamento de Montagem 
das Cadeiras de Rodas do Projeto Mobilidade com 20 Cadeiras.

Homenagens
O Rotary Club de Caarapó homenageou o Governador Buka du-
rante sua visita com o Título de Sócio Honorário do Rotary Club.
Tambem foram entregues 20 cadeiras de rodas custeada pelo 
Distrito 4470 pelo Projeto Mobilidade, que serão doadas para Ins-
tituições e pessoas que necessitam destes modelos de cadeiras.
Foram entregues dois títulos Paul Harris às jovens Helena Karnakis 
Zeviani e Laura Karnakis Zeviani.

RC DE CAMPO GRANDE - CIDADE MORENA

Projeto do RC de Campo Grande - Cidade Morena que trata da 
revitalização do Parque Infantil e da Quadra de Areia da E.M Agrí-
cola Arnaldo Estevão de Figueiredo.
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RC DE RIBAS DO RIO PARDO

Grande evento
o Rotary Club de Ribas do Rio Pardo promoveu a 15ª Festa do 
Porco no Rolete e Costela Fogo no Chão.

RC DE GUARAÇAÍ RC DE GUARAÇAÍ

Noite festiva de homenagem as mães e posse 
de novo companheiro
O Rotary Club de Guaraçaí homenageou as mães e empossou 
novo sócio. Foi empossado como associado do Rotary Club, José 
Carlos Lopes, e na Casa da Amizade foi empossada sua esposa 
Marta. A cerimônia contou com a presença do Governador Luiz 
de Albuquerque Ferreira, que fez entrega de Títulos Paul Harris ao 
presidente Divino Reis, ao presidente 2020/201, Fernandes Rodri-
gues Oliveira, ao Tesoureiro Distrital Ricardo Dias, e ao Governa-
dor Assistente Roberto Lucio Palota.

Entrega de climatizadores à Associação de 
Assistência ao Idoso
O Rotary Club de Guaraçaí inaugurou mais um Projeto de Sub-
sídio Distrital da Fundação Rotária na Associação de Assistência 
ao Idoso de Guaraçaí. Com a presença do Governador do Distri-
to 4470, Luiz de Albuquerque Ferreira, do Presidente do Rotary 
Club de Guaraçaí, Divino Reis; da Presidente da Casa da Amizade, 
Maria de Fátima Agutoli Reis; Rotarianos, Senhoras da Casa da 
Amizade e parceiros, foram entregues os Climatizadores, Cadeiras 
de roda, Ultrasson e Travesseiros Confort Luck.
Foram parceiros neste projeto:  Adriano Lúcio Brito Herreira, Carlos 
Ramos, Marcos Aurélio Mion, Caetano Assessoria Contábil, Ever-
ton Pereira Cardoso, Supermercado Bruneli Ltda., Fazenda Santa 
Iracema, Marcos José Tavoni e Associação de Assistência ao Idoso.

Doação ao Hospital do Câncer
O Rotary Club de Guaraçaí realizou campanha interna para aqui-
sição de vinagre e sal para serem doados ao Hospital de Câncer 
de Barretos. Com a colaboração dos companheiros foram doados 
uma boa quantidade dos referidos produtos. 

19INFORMATIVO DISTRITAL 4470 • EDIÇÃO Nº 12 • JUNHO DE 2022



RC DE MARACAJU

45ª Conferência Distrital
O Rotary Club de Maracaju marcou presença na 45ª Conferência 
Distrital em Andradina-SP.

Entrega das doações beneficiam a comunidade
A 26ª Edição da Festa da Linguiça de Maracaju realizado nos dias 
29, 30 de abril e 1 de maio de 2022 é realizada pelo Rotary Club 
de Maracaju e tem como objetivo angariar fundos para reverte a 
comunidade. 
No dia 14 de junho o Rotary Club de Maracaju realizou a entrega 
das doações para as entidades beneficiada sendo: R$ 2.000,00 
para Projeto Bom de Bola Bom na Escola (projeto trabalha a dis-
ciplina e o esporte com crianças carentes); R$ 4.260,00 Republica 
Social Eklesia (projeto auxilia dependentes químicos); R$ 7.280,00 
Associação Maracajuense de Apoio a Pacientes com Câncer (as-
sociação ampara paciente em tratamento contra o câncer); R$ 
10.000,00 Projeto Equoterapia Passo a Passo de Maracaju (pro-
jeto é um método terapêutico e educacional que utiliza cavalos, 
buscando o desenvolvimento biopsicossocial das pessoas com 
deficiência); R$ 20.000,00 Associação de Senhoras de Rotarianos 
de Maracaju (entidade trabalhas diversos trabalhos sociais na co-
munidade); R$ 38.000,00 Banco de Cadeiras de Rodas (iniciado 
em 2010 o banco trabalha com cadeiras de passeio, cadeira de 
banho, andador e muletas); R$ 39.000,00 para Fundação Rotária; 
R$ 100.000,00 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(APAE de Maracaju). 
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RC DE PENÁPOLIS

Participação na Conferência
O Rotary Club de Penápolis participou da 45° Conferência Distrital 
da Transformação e do Reencontro entre os dias 19 a 22/05, mo-
mentos marcados pelo reencontro,  aprendizado e muita alegria. 
Fizeram parte da Caravana os companheiros : Governador Ma-
rangoni, Juliana, Chuffi ( acompanhado de sua namorada) Nazih, 
Giovana, GA Lucas Oliveira e sua esposa Jéssica, Andreia e seu 
esposo Edmilson, a coordenadora da imagem pública Cintia Oka-
no e seu esposo Lucas( fotógrafo do evento).

RC DE ARAÇATUBA - CRUZEIRO DO SUL

Projeto Mobilidade
O RC de Araçatuba-Cruzeiro do Sul participou do Treinamento de 
montagem das Cadeiras de rodas do Projeto Mobilidade com oito 
cadeiras.

Momento da entrega das cadeiras de rodas pelo RC Araçatuba - 
Cruzeiro do Sul.

Posse de novo rotariano
O RC. Araçatuba Cruzeiro do Sul comple-
tou 29 anos de fundação no dia 17 de 
Maio de 2022, comemorando com um 
presente,  a admissão de um novo só-
cio: Gustavo Henrique Alves Domingues, 
psicólogo que trabalha na Santa Casa de 
Misericórdia de Araçatuba.
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RC DE DOURADOS

Feijoada
No dia 19 de junho o RC de Dourados realizou uma Feijoada para 
400 pessoas na Cantina Mato Grosso. A renda será destinada para 
a Fundação Rotária e também aos programas sociais do clube.

RC DE MIRANDÓPOLIS

Campanha do Agasalho Inverno Solidário
No dia 29/05, o Rotary Club de Mirandópolis, junto com a ASR, 
Rotaract e Interact, colaborou com a campanha do Agasalho In-
verno Solidário do fundo Social de Solidariedade, os voluntários 
visitaram as residências e comércios do Munícipio para a arreca-
dação de roupas.

Show de Prêmios
No dia 3 de junho, o Rotary Club de Mirandópolis realizou um 
Show de Prêmios.

RC DE TRÊS LAGOAS - COSTA LESTE

Dia da Mãe Autista
O Rotary Três Lagoas - Costa Leste tem apoiado ações da Asso-
ciação dos Autistas de TL (AFADA), visando um maior suporte aos 
autistas e familiares na luta por tratamento que preconizam o 
desenvolvimento e independência deles. Foi celebrado o “Dia da 
Mãe autista”, onde foram recebidas mais de 40 mães que des-
frutaram de uma tarde gostosa, com depoimentos emocionantes, 
sorteio de presentes para todas e um delicioso café da tarde. As 
mães puderam se distrair, relaxar e se emocionar, com presença 
da professora Sarah Minini que ministrou exercícios de relaxa-
mento e com o depoimento emocionante de Fernanda Aranha, 
advogada que foi diagnosticada com autismo depois de adulta.
Foi uma tarde agradável, onde todas as mães puderam trocar 
experiências e ouvir vários depoimentos. Desta maneira, pode-se 
dizer que o objetivo do evento foi alcançado e todos os presentes 
puderam desfrutar de uma agradável companhia, fortalecendo a 
Associação que visa melhorar o acesso dos autistas a profissionais 
adequados e seus respectivos tratamentos, assim como motivar a 
participação de todas as mães nas ações e lutas pelo autismo.

22INFORMATIVO DISTRITAL 4470 • EDIÇÃO Nº 12 • JUNHO DE 2022



RC DE TRÊS LAGOAS - COSTA LESTE

45ª Conferência Distrital
O Rotary Club de Três Lagoas - Costa Leste esteve presente na 45ª 
Conferência Distrital na cidade de Andradina-SP.

RC DE NOVA ANDRADINA

Em encerramento da Semana do Meio 
Ambiente, Nova Andradina premia vencedores 
de concursos de redação e vídeo
O Público pode conferir a palestra sobre a operação do aterro sa-
nitário do município e a importância da coleta seletiva, ministrada 
pelo engenheiro ambiental, Marcos Afonso. A Semana do Meio 
Ambiente foi encerrada em Nova Andradina com a premiação 
dos vencedores do 2º Concurso de Vídeo Ambiental, do Concurso 
de Redação e da gincana ecológica, ações estas realizadas pela 
Prefeitura de Nova Andradina em parceria com o Rotary Clube 
Centenário e IFMS e apoio de empresas privadas.
O 2º Concurso de Educação Ambiental em vídeo com o tema: “Re-
ciclagem e Sustentabilidade” faz parte das ações do Programa de 
Coleta Seletiva, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Integrado com apoio da Secretaria 
Educação, Cultura e Esporte.
Já o Concurso de Redação é uma iniciativa do Rotary Club de 
Nova Andradina-Centenário, também chancelado pela Prefeitura, 
por meio dessas mesmas pastas de governo.

RC DE PARANAÍBA - SANTANA

Conferência Distrital
O Rotary Paranaíba-Santana, juntamente com a Casa da Amizade 
participou da 45ª Conferência Distrital.

Posse
O Rotary Paranaíba-Santana, no dia  31 de maio concedeu a posse 
ao Companheiro Marcos Pereira, tendo como padrinho o compa-
nheiro Elias Martins.

Marmitas
A Casa da Amizade e o Rotary 
Club de Paranaíba-Santana fize-
ram  a doação de 304 marmitas 
para pessoas menos favorecidas.
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RC SATÉLITE DE NOVA ANDRADINA - 
NOVA ANDRADINA TRANSFORMAÇÃO

FUNDAÇÃO E TÍTULOS PAUL HARRIS
No dia 28 de junho foi fundado o RC Satelite de Nova Andradina 
- Nova Andradina Transformação e ocorru entrega de títulos Paul 
Harris em Nova Andradina/MS.
Tomaram posse: Atila Geraldo Oliveira Carvalho (Presidente), 
Renato Soares da Silva (Protocolo/Vice-Presidente), Sarah Haline 
Clemente (Secretária), Arieli dos Santos Mota (Segunda Secretá-
ria), Gustavo Tamanini Vieira (Projeto/Fundação Rotária), Lucas 
Kanashima Formighieri (D.Q.A), Patricia Portioli Mathias Teixeira 
(Tesoureira), Natiely Aparecida Carvalho de Barros (Segunda Te-
soureira), Nuno Fonseca Tomé (Imagem Pública) e Severino Cle-
mentino Santos (Companheirismo/Informação Rotária).

PROJETO AMOR EM RODAS, 
MOBILIDADE PARA TODOS

Cadeiras de rodas entregues da ação Mobilidade para Todos com 
apoio do Distrito 4470 - Gestão 2021-22.

RC DE NOVA ANDRADINA - CENTENÁRIO
O Rotary Club de 
Nova Andradina 
- Centenário pro-
moveu a entrega 
de três Títulos Paul 
Harris.
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RC DE ARAÇATUBA - CIDADE AMIGA

Padaria Solidária
No dia 20 de junho, os companheiros do Rotary Club de Araçatuba 
- Cidade Amiga, fizeram a tão esperada inauguração da Padaria 
Solidária na Comunidade Espírita Mesa Branca Badito – CEMBB. 
A padaria solidária visa atender gratuitamente com 500 pães 
diários os trabalhadores daquela região que não tem como tomar 
um café da manhã antes de ir para o trabalho. “Esta padaria 
é a semente para que em um futuro bem próximo possa estar 
produzindo outros itens para se tornar autossuficiente e aumentar 
a sua contribuição à sociedade”, disse o presidente Paulo Maia.

17º Aniversário e entrega de Títulos PH
Completando 17 anos no dia 8 de junho, o RC de Araçatuba - Ci-
dade Amiga realizou a sua “festiva” de aniversário presenteando 
2 companheiros com Títulos Paul Harris. A homenageada foi a 
companheira Elaine Alves de Oliveira, pois, durante a sua gestão, 
ela foi Tesoureira, Imagem Pública e Conselheira particular do Pre-
sidente. E também homenageou o companheiro Francisnei José 
Garcia, pois, sem a ajuda dele seria muito difícil colocar em ordem 
toda documentação da entidade escolhida para nosso Projeto Dis-
trital. Merecidas as homenagens aos companheiros e um presente 
para este clube que tanto faz para servir e transformar vidas.
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Rotary Club de 
Birigui
Entrega de Título Paul 
Harris ao Presidente 
César Mussi.

Rotary Club de 
Nova Andradina - 
Centenário
Entrega de Título Paul 
Harris

Rotary Club de Três Lagoas
Entrega de Títulos Paul Harris

Rotary Club de Corumbá
Entrega de Títulos Paul Harris

Rotary Club de 
Birigui - Cidade 

Pérola
Entrega de Título Paul 

Harris ao Presidente 
Eglison Frigério.

Rotary Club de 
Penápolis - São 

Francisco
Entrega de Título Paul 

Harris a Presidente 
Ednéia Chinellato.

Rotary Club de 
Penápolis - XV de 
Março
Entrega de Título Paul 
Harris a José Carlos 
Pontes

Entregas de Títulos Paul Harris
e Homenagens
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Rotary Club de Andradina - Integração

Rotary Club de  Araçatuba - Bandeirantes
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Fundo Anual - Acumulado

Parabéns a todos pelas contribuições
no Projeto Comprometimento

Distrito
4470

US$ 165.706 Distrito
4480

US$ 78.502

Distrito
4571

US$ 78.897

Maio de 2022

Fundo Anual - Mensal

Distrito
4470

US$ 66.360 Distrito
4440

US$ 22.229

Distrito
4480

US$ 22.429

Maio de 2022
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Rotary Youth Leadership Awards

Fim do Ano Rotário

O Ano Rotário se encerra, no entanto, as atividades rotárias 
sempre continuam. 
Neste último informativo de 2021-22, parabenizamos cada 
clube pela preocupação com sua juventude, bem como àque-
les que se propuseram à realizar uma nova edição do RYLA, 
mesmo com as problemáticas trazidas pela pandemia de CO-
VID-19 que ainda nos assola.
Trazemos um relato de evento que certamente poderá inspirar 
a realização de eventos “rylarianos” em sua comunidade: No 
Distrito 7780 (Maine e New Hampshire, EUA), realizou-se um 
curso ao ar livre, incluindo jogos em grupo que trabalhassem 
a confiança e dinâmicas com cordas para ensinar aos partici-
pantes do RYLA habilidades de liderança e resolução de pro-
blemas. 
Entre em contato com a juventude da sua comunidade e com 
profissionais que buscam o desenvolvimento da liderança em 
outras pessoas.
Busque estratégias para realizar um evento dinâmico, con-
quistando os participantes e os conectando a oportunidades 
de servir à comunidade pela família rotária. 
Entre em ação! 

Saudações rotárias, 

Bruna Tinti Moreira
Presidente da CD de RYLA 2020-22
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espaço
AVIRC - Assembleia 
Virtual de Rotaract 
Clubs

Conferência 
Distrital de 
Rotaract Clubs

No dia 5 de junho de 2022, foi re-
alizada, de modo virtual, AVIRC (As-
sembleia Virtual de Rotaract Clubs). 
O evento foi organizado pela gestão 
2022-23, liderada pela RDR Eleita Na-
thália Aureliano. Contando com uma 
grande  participação dos Rotaractianos 
do nosso distrito, foi um evento que 
trouxe muito conhecimento e ensina-
mentos rotários para os participantes

Nos dias 24, 25 e 26 de junho, na ci-
dade de Araçatuba, foi realizada a Con-
ferência Distrital de Rotaract Clubs da 
Representação do Distrito 4470.

Após duas edições realizadas de 
modo virtual, foi um evento emocio-
nante, onde todos tiveram a oportuni-
dade de se reencontrarem pessoalmen-
te com abraços e apertos de mão, que 
tanto nos fizeram falta. 

O Evento contou com uma emocio-
nante palestra dos Caçadores de Bons 
Exemplos Yara e Eduardo, concurso de 
Oratória e de Projetos, posse da RDR 
2022-23 Nathália Aureliano, homena-
gens e muito companheirismo entre os 
participantes.
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Neste ano rotário que em breve se 
encerrará, nos foi apresentado o lema 
“Servir para transformar vidas”.  Lema 
esse que pautou todo o trabalho de-
senvolvido pela família rotária, e em 
especial os jovens do Interact. Como já 
mencionado na primeira Carta Mensal, 
cada jovem que faz parte do Interact, 
com certeza, terá sua vida transforma-
da ao servir; quando está realizando 
ações, projetos, reuniões, ações, tudo 
pelo simples prazer e vontade de trans-
formar vidas: próprias e alheias. 

Quero neste momento agradecer 
ao Governador Buka pela confiança 
em mim depositada, e, encerrando essa 
grandiosa missão, com acertos e erros, 
é hora de reflexão, e certeza da sensa-
ção do dever cumprido. 

Parabenizar, ainda, a Representan-
te Distrital de Interact (RDI) Dimmy, 
pelo excelente trabalho e liderança à 
frente desse grandioso programa de Ro-
tary. Tivemos fundações de novos clu-
bes de Interact, como também alguns 
encerramentos, o que é lamentável.  
Podemos afirmar, com certeza, que ti-
vemos nossas vidas transformadas, e 
um eterno aprendizado de como servir 
mais e melhor. 

A Comissão da Juventude deseja ao 
companheiro Willian Tadashi Sakimo-
to , próximo Chair de Interact de nosso 
Distrito, todo sucesso junto ao Interact 
do  4470 o  Distrito que arrebenta.

Mensagem Presidente 
da Comissão Distrital de 
Interact
Mari Franci Diaz

espaço Interact Dourados - Guaicurus

Interact de Três Lagoas

No dia 21 de junho tivemos a so-
lenidade de fundação e certificação 
do Interact de Dourados Guaicurus. 
Após um “longo namoro”, entre a Co-
missão Distrital de Interact e os clubs 
de Dourados Guaicurus,(padrinho) 
Dourados e Água Boa.(co-padrinhos) 
um trabalho de parcerias com todos 
os envolvidos. Distritos e clubs inte-
ligentes com certeza transformam a 
vida de seus jovens e eles serviram a 
sua comunidade com alegria e sere-
nidade. Sucesso para vocês. (Chair 
woman de Interact Mari Franci Diaz. 
AR 2021-22.)

O Dia do Convidado realizado em Três Lagoas contou com palestras, depoi-
mentos e dinâmica. Parabéns Interact!!!
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EMPRESAS ATIVAS, COM CONTRIBUIÇÕES NOS ÚLTIMOS 3 MESES.

empresa cidadã
Essas empresas colaboram com os rotarianos do Distrito 4470, apoiando projetos ligados a atividades nas áreas 

sociais, humanitárias e ambientais da Fundação Rotária em todo o mundo.

Club de Campo Grande
Cidade dos Ipês

JR MOURA ENGENHARIA 
LTDA - EPP

Rotary Club de Campo 
Grande - Cidade dos Ipês

União MS/TO e 
Oeste da Bahia3º

4º Rotary Club de 
Três Lagoas

1º Rotary Club 
de Ivinhema

SANDRO BORGES 
DE OLIVEIRA - 

GELATO AÇAITERIA

DUNEGRINI 
REPRESENTAÇÃO 

COMERCIAL

ELIANE 
SIQUEIRA 
MARQUES

BAZIQUETTO 
& KOL LTDA

ESTÂNCIA NOSSA
SENHORA DE FÁTIMA

Oacy Denise Pissini Casarotti

IVINHEMA LONDRINA

ANGÉLICA IVINHEMA NOVA ANDRADINA

PET HOUSE 
SHOP 

ANIMAL 
LTDA

2º Rotary Club 
de Itaporã

Rotary Club 
de Penápolis

s e g u r o o n l i n e
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TRR NIPOBRAS 
CHAPADÃO 

GAÚCHO LTDA

Rotary Club de  
Chapadão do Sul

Club de Nova Andradina
Urubupungá

Rotary Club de  
Andradina - 
Urubupungá

Rotary Club de  
Fátima do Sul

VIEIRA DE FARIA 
ADVOGADOS 

ASSOCIADOS SC
Club de Naviraí

Integração

Rotary Club de 
Naviraí - Integração

Rotary Club de 
Nova Andradina

Club de Nova Andradina

Rotary Club de  
Amambai

Rotary Club de  
Araçatuba - 

Cruzeiro do Sul

Rotary Club de  
Araçatuba - 

Cidade Amiga

Club de Araçatuba
Cidade Amiga

Rotary Club de 
Selvíria

Rotary Club de 
Araçatuba - 

Noroeste

Rotary Club de  
Birigui - XIX de Abril

Rotary Club de 
Araçatuba - Oeste

TAPARO E 
ASSOCIADOS 

SERV. CONT. LTDA.

Rotary Club de  
Dourados - 
Água Boa

Rotary Club 
de Corumbá

Rotary Club 
de Naviraí Club de Naviraí

Cooperativa Agrícola Sul Matogrossense

Anaurilândia
Cooperativa Agrícola Sul Matogrossense

Nova Andradina
Cooperativa Agrícola Sul Matogrossense

Amandina – Ivinhema

Rotary Club 
de Araçatuba 
- Centenário5º
Rotary Club de 
Bela Vista

Rotary Club de Birigui

Rotary Club de Nova Andradina - Centenário
Club de Nova Andradina

Centenário

Rotary Club de Birigui - Cidade Pérola

Rotary Club 
de Guaraçaí

Club de Guaraçaí

Rotary Club 
de Campo 
Grande - 
Universidade

RC de Três 
Lagoas - 
Costa Leste

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

Guia Lopes da Laguna

RC de Três 
Lagoas - 
Cidade das 
Águas

Rotary Club 
de Araçatuba - 
Bandeirantes

AQUARIUS SOM E 
LUZ COM E LOCAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS 

LTDA

Rotary Club de  
Campo Grande - 
São Francisco

Club de Campo Grande -
São Francisco

IMETAL 
INDÚSTRIA 

METALÚRGICA 
LTDA

Rotary Club de  
Dourados
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Parabéns aos ganhadores da promoção
1º Prêmio
RC de Birigui-Cidade Pérola ganhou o carro 0km.

3º Prêmio
Ganhador da TV de 70 polegadas o Cpho Hugo Soloiovas do RC 
de Andradina.

5º Prêmio
RC de Birigui ganhou uma TV de 70 Polegadas.

Quem mais vendeu talões
Entrega do Prêmio para o Governador Assistente do setor que 
mais vendeu talão, um notebook para o Governador Assistente 
Lucas do setor 1.

2º Prêmio
Talão vendido pelo Cpho Tonhão do RC de Três Lagoas sendo o 
Ganhador o Ver. Sg. Rodrigues que ganhou uma Moto 160 cc.

4º Prêmio
O Chpo José Carlos Campanholi (RC de Dourados) foi o ganhador 
da TV de 70 polegadas.

Clube que mais vendeu
Entrega do Prêmio para o Presidente do Clube que mais vendeu 
talões da Ação Doe Transforme Vidass. Recebeu o Notebook o Pre-
sidente do RC Araçatuba-Noroeste, Companheiro Cláudio Trossini.
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Cerimônia de posse 
da gestão 2022-23
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Nova liderança
A partir de 1º de julho

RY 2021 - 22 RY 2022 - 23
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